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Dəzgah nədir. 

Dəzgah verilmiş hər hansı bir pəstahı alətlə emal etmək qabiliyyətinə malik 

olan maşınlara deyilir. Praktikada dəzgahlar materialları kəsmək, soyuq halda emal 

etmək və ya birləşdirmək üçün tətbiq edilir. Hissəyə forma verilməsi üçün dəzgah alət 

və pəstah arasında kinematik hərəkəti yerinə yetirmək üçün ötürmə sisteminə 

malikdir. Kinematik hərəkətdə əsas, yəni kəsici və köməkçi hərəkətlə, boş gedişdəki 

hərəkətlər fərqlənirlər. Əsas hərəkət çox vaxt fırlanma ilə, köməkçi hərəkət isə 

ötürmə ilə xarakterizə olunur. 
 

Mexaniki emalda tətbiq olunan dəzgahların əsas məqsədi pəstahı yonaraq emal 

etməkdən ibarətdir. Soyuq halda emalda isə dəzgah metalların təzyiq altında 

deformasiya edərək ona lazımi formanı verir. Dəzgahların hərəkətli hissələrini bir-biri 

ilə stabil birləşdirmək üçün çuqundan və ya polimerbetondan hazırlanmış ağır 

gövdədən istifadə edilir. Bu gövdənin üzərində bərkidilmiş yönəldicilər hərəkətli 

hissələrin yüksək dəqiqliklə və sürətlə hərəkətinə imkan verir. Elektrik mühərrikindən 

verilən fırlanma və ya xətti hərəkəti işçi hissələrə ötürmək üçün ötürmə sistemindən 

istifadə edilir. Müasir dəzgahlarda ötürmə sistemində xətti mühərriklərdən geniş 

istifadə olunur. Hal-hazırda ötürmə sistemi ümumi şəkildə CNC idarəetmə sistemi ilə 

idarə olunur. Bu idarəetmə sistemləri dəzgahların kompyuterdən idarə edilməsini 

mümkün edir. Dəzgahların növündən asılı olaraq onlar müxtəlif konstruksiyalara 

malik olurlar. 
 

XX əsrin sonuna qədər dəzgahlar klassik konstruksiyaya malik olmuşlar. Yəni 
dəzgahın gövdəsi üzərində hissələr ardıcıl olaraq yığılmışlar. Son zamanlar isə 
parallel kinematikaya (Heksapod) malik yeni tipli dəzgahların tətbiqi vüsət 
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almaqdadır. Bu dəzgahın əvvəlkilərdən fərqi ondadır ki, emal zamanı ümumi 
hərəkət dəzgahın bütün hissələrinin paralel olaraq işdə iştirakı nəticəsində əldə 
edilir. 
 
 
Dəzgahqayırmanın inkişafı 
 
İlk dəzgah 6000 il eramızdan əvvəl qədim Misirdə yaradılmışdır. Onlardan 
daşlarda yuvaların burğulanması üçün istifadə edilirdi 

 

Torna dəzgahının yaranması e.ə. 650-ci ilə təsadüf edir. Bu dəzgah bir ox üzərində 
yerləşən mərkəzlərdən ibarət idi, onlarin arasinda yerləşdirilən pəstahı fəhlə ip 
vaistəsi ilə bir neçə dəfə bir istiqamətda, sonra isə əks istiqamətdə fırladir və usta 
aləti pəstaha tələb olan yerdə toxunduraraq emal edirdi. 

 

 
XIV-XV-cı əsirlərdə ayaq ilə idarə olunan intiqal tətbiq edilməyə başlandı. 
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   1430 ildən pedal, çarx qolu və sürcüqolundan ibarət mexanizm tətbiq etməyə 
başladılar. 
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XVI-cü əsirdə su carxinin dəzgahlarda istifadəsi, metal emalının effektivliyini 

artırdı.Bu dəzgahlarda pəctaha fılanma hərəkəti çarx vaistəsi ilə verilirdi, ancaq 

alət hələdə əldə saxlanılırdı. 

   Ilk dəfə 1712-ci ildə A.Nartov (1693-1756)  tərəfindən mexaniki suppot icad 

edilmişdir. 
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 XVII və XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyada dəzgahqayırmanın inkişafında 

Nartovun böyük əməyi olmuşdur. O ilk dəfə torna-köçürmə dəzgahını yaratmışdır. 

Onunla bərabər Yakov Batışevin (bir neçə burğu dəzgahını yaratmışdır), silahların 

lülələrinin emalı üçün burğu, doğrama dəzgahları yaradan Pavel Zaxarov və 
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başqalarını qeyd etmək olar. Rus sənətkarlarının hesabına  Rusiyada XVIII əsrdə 

qarşılıqlı-əvəz olunan hissələrin tətbiqinə Avropadan 70-80 il tez başlandı. 

 
XIX əsrin sonunda texnikanın ümumi inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

dəzgahqayırma da öz inkişafından geri qalmırdı. 80-ci illərdə Amerika 

dəzgahlarının bütün Avropanı bürüdüyü halda, on il sonra vəziyyət artıq Avropada 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin xeyrinə dəyişməyə başlayır. Bu ərəfədə Almaniya 

dəzgahqayırma sənayesi güclənərək dünyada aparıcı rol oynayır. Almaniya 

dəzgahları 1893-cü ildə keçirilən Çikaqo sərgisində, 1896-ci ildə Berlin sərgisində, 

1900-cü il Paris sərgisində ən çox mükafat qazanaraq dəzgahqayırma sənesində 

lider statusuna nail olmuşdur. 
 

1890-1914-cü illər, ümumiyyətlə maşınqayırmanın inkişafında çox 
məhsuldar bir dövr olmuşdur. Bir çox başqa texniki nailiyyətlərlə bərabər, 
dəzgahqayırma və texnoloji proseslərin inkişafında da irəliləyişlər əldə edilmişdir. 
Bu baxımdan 
 
Teylorun ixtira etdiyi alət poladı nəinki texnologiyada, həmçinin dəzgahqayırmada 
inkişafı stimullaşdırmışdır. 
 

XIX əsrin 80-ci illərinin sonunda ən mühüm texnoloji nailiyyətlərdən biri 
də, 

 
çoxşpindelli torna dəzgahlarının tətbiqi idi. Bu dəzgahın formalaşması prosesi bir 
çox müxtəlif məqsədli ixtiraların birgə tətbiqi nəticəsində mümkün olmuşdur. 
XX əsrin əvvəlində dəzgahqayırmada edilən ən böyük nailiyyətlərdən biri də 
 
radial burğu  dəzgahının  ixtirası  idi.  Radial  burğu   dəzgahının  inkişafı  bu 
 
istiqamətlərdə gedirdi: 
 

- Statik və dinamik sərtliyin artırılması;  
 

- Tezkəsən alət poladının tətbiqi ilə şərtlənən yüksək dövrlər sayı, veriş və  
 

ötürmə gücünün tətbiqi;  
 

- Ötürmədə bəndlərin sayının azaldılması hesabına faydalı iş əmsalının 
yüksəldilməsi;  

 
- Dövrlər sayı və verişin müxtəlif texnoloji tapşırıqlara uyğunlaşdırılması;  
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- Sadə idarə sisteminin tətbiqi.  
 
Rəqəmli idarəetmə sistemlərinin yaranması 
 

Dəzgahlar üçün idarəolunma informasiyalarının yaddaşa verilməsi 

formalarının axtarışı öz başlanğıcını seriyalı istehsaldan götürmüşdür. Dəzgahların 

yüksək dəqiqliklə, təkrar olunaraq emal olunması üçün informasiyaların uzun 

müddətli və sadə şəkildə saxlanması baxımından müxtəlif yaddaş konseptləri 

yaranmışdır. Onlar dəzgahların sazlanmasını sadələşdirərək prosesə nəzarət işlərini 

sexlərdən planlaşdırma şöbələrinə keçməyə imkan yaratmışdır. 
 

XX əsrin ortalarında dəzgahların avtomatlaşdırılmış idarə olunmasına ABŞ-
da daha çox can atılırdı. Burada məqsəd, proses zamanı dəzgahlarda çalışan 
fəhlələrdən asılılığın azaldılması və istehsalın idarə olunmasını 
mərkəzləşdirməkdən ibarət idi. 
 
Hesablama texnikasının tətbiqi ilə nəhayət ki, dəzgahların idarə olunması üçün 
yeni bir alət tapılmış olur. Sərt proqramlarla işləyən informasiya daşıyıcılarına 
nisbətən yeni yaddaş mexanizminin uğurlu olmasında, həm də idarə olunma 
informasiyasının 

saxlanmasının yeni üsulunun işlənib tətbiq olunması böyük rol oynamışdır. 
Hissənin 
 
ümumi emal prosesi formal şəkildə abstrakt təsvirə gətirilərək kodlaşdırılır. 
 

Bu yeni konsepti reallaşdırmaq üçün keçən əsrin 40-cı illərində bir neçə 
rəqəmli idarəetmə prinsipi (NC-Numerical Control) yaradılmışdır. 
 

Hissələrin emalı ilə bağılı prosesi avtomatlaşdırmaq üçün düzəldilmiş 
rəqəmli idarə sistemi, müasir dəzgahlarda tətbiq olunan sistemlər üçün əsas sayılır. 
 

80-ci illərin əvvəlində artıq NC sistemlərinə qarşı böyük texnoloji etibarlılıq 
yaranmışdır. Bu texnologiyanın praktikada tətbiqindən alınan yaxşı nəticələr, onun 
haqqında olan müsbət təsəvvürü daha möhkəmləndirmişdir. Bu dəzgah tiplərinin 
fərdi və kiçik seriyalı istehsalda iqtisadi səmərəliliyi daha aydın nəzərə çarpırdı. 

 

 

 



10 
 

Dəzgahların işarələnməsi, təsnifatı. 

Müasir maşın və cihazların texniki-istismar xarakteristiklarına, dəqiq və 

etibarlı işləmələrinə olduqca yüksək tələbat verilir. Bu göstəricilər maşın və cihaz 

detallarının emal olunmuş səthləri ölçülərinin yüksək dəqiqliyə malik olması və 

keyfiyyəti ilə təmin edilir. Bu baxımdan, yüksək keyfiyyətli pəstahlar istehsalı 

texnologiyasında müəyyən naliyyətlər əldə edilməsinə baxmayaraq 

maşınqayırmada  kəsmə  ilə emalın roluna və metalkəsən dəzgahların 

əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirilməsinə tələbat daim artır. 

Müasir metalkəsən dəzgahlar müxtəlif və təkmilləşdirilmiş işlək maşınlardır. 

Bunlarda mexaniki, elektrik və hidravlik üsullardan istifadə edilməklə hərəkətlər 

və iş tsikli idarə olunur. Həmin maşınlarda çox mürəkkəb texnoloji proseslər 

yerinə yetirilir. Dəzgahqayırmanın nailiyyətli inkişafı sənayemizin bütün sahələrini 

yüksək məhsuldarlığı və yüksək keyfiyyətli dəzgahlarla təmin etməyə imkan verir. 

Bu dəzgahlardan əksəriyyəti dünya standartları tələblərinin ödəyir. 

  Ölkəmizdə metalkəsən dəzgahların təsnifatı pəstah emalının texnoloji 

üsulundan asılı olaraq aparılır. Texnoloji emal üsuluna görə təsnifat kəsici alətin 

növü, emal ediləcək səthlətin xüsusiyyətləri və emal sxemi kimi əlamətlərə uyğun 

olaraq aparılır. Dəzgahlar tokar, deşmə, düzyonma, frezerləmə, cilalama, dişaçma, 

çatdırma, pardaqlama və s. dəzgahlarına ayrılır. 

  Əlamətlərinin kompleksinə görə təsnifat dəzgahların şərti işarələrinin 

Ümümdövlət Vahidlər sistemində daha dolğun göstərilmişdir. Bu, onluq sisteminə 

görə düzəldilmişdir; bütün metalkəsən dəzgahlar ON qrupa, hər bir qrup ON tipə, 

tip isə ON tip-ölçüyə bölünmüşdür. Qrupda dəzgahlar texnoloji emal üsulunun 

eyniliyi və ya təyinatının yaxınlığı baxımından (Məsələn, deşmə və içyonma) 

birləşdirilmişdir. Dəzgahların tiplərini bu əlamətlər xarakterizə edir; onların 

təyinatı, universallıq dərəcəsi, baş işlək orqanların sayı, konstruktiv xüsusiyyətləri. 

Tipindaxilindədəzgahlartexnikixarakteristikalarınagörəfərqlənir. 
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 Bu təsnifata görə seriya ilə buraxılan hər bir dəzgahın modeli və tipinə üç-

dörd rəqəm və hərfdən ibarət şifr verilir. Şifrin birinci rəqəmi dəzgahların qrupunu, 

ikinci rəqəmi tipini, üçüncü rəqəmləri isə dəzgahların şərti ölçüsünü göstərir. İkinci 

və ya üçüncü yerdəki şifr eyni tip-ölçülü, lakin müxtəlif texniki xarakteristikaları 

dəzgahları fərqləndirməyə imkan verir. Şifrin axırındakı hərf bir baza modelindən 

olan dəzgahların modifikasiyasının müxtəlifliyini göstərir. Məsələn; 2N135 şifri ilə 

şaquli deşmə dəzgahları işarə edilir; (qrup 2, tip 1) , modernləşdirilmiş (N)-ən 

böyük şərti deşmə diametri 35 mm-ə bərabərdir.Şifrin sonunda yazılan dəzgahın 

baza modelinin dəyişdirilməsini göstərir. Məsələn, 6H13 şaquli-frez dəzgahıdır. 

6H13ПP-proqram ilə idarə olunan frez dəzgahıdır. Xüsusi dəzgahlarda zavodun 

şifrinə modelin sıra nömrəsi əlavə edilir. Məsələn, E3-9 dişli təmasların emalı üçün 

xüsusi dəzgahıdır. Eqoryevski zavodu istehsal edir. 

Çəkilərinə görə dəzgahlar belə bölünür:  

• yüngül-10 kN-dək,  

• orta-100kN-dək 

• ağır-100 kN-dənartıq. 

•  



12 
 

 Ağırdəzgahlarüçqruppabölünür:  

• iri dəzgahlar-100-dən 300 kN-dək,  

• xüsusiağırdəzgahlar-300 kN-dən 1 MN-dək 

• nadir (unikal) dəzgahlar-1 MN-danağırolanlar.  

 

  Universallıq dərəcəsinə görə dəzgahlar universal, geniş təyinatlı, spesifik və 

xüsusi olmaqla 4 qrupa bölünür: 

1. Universal metalkəsən dəzgahlar müxtəlif forma və ölçülərə, habelə geniş 

nomenklaturaya malik detalları emal etmək üçün tətbiq olunur. 

2. Geniş təyinatlı dəzgahlar müxtəlif adlı detallar üzərində eyni, yaxud oxşar 

əməliyyat apardıqda tətbiq edilir. 

3. Spesifik dəzgahlar eyni adlı, yaxud konstruksiya cəhətdən bir-birinə oxşar, lakin 

ölçülərinə görə fərqlənən detalların emalına tətbiq edilir. 

4. Xüsusi dəzgahlar, başlıca olaraq, müəyyən bir detalı emal etmək, yaxud müxtəlif 

detallara müəyyən əməliyyatı yerinə yetirmək məqsədinə tətbiq edilir. 

Dəqiqliyinə görə (DÜİST 8-82E) dəzgahlar beş sinfə bölünür:  

• normaldəqiqlikli (H sinfi),  

• dəqiqliyiartırılmış (Пsinfi),  

• yüksəkdəqiqlikli (B sinfi),  

• xüsusiyüksəkdəqiqlikli (A sinfi),  

• əndəqiq, yaxudustadəzgahlar (C sinfi).  

 Yüksək dəqiqlikli dəzgahların hazırlanma və yığılma dəqiqliyinə xüsusi  

tələbat verilir.  B, A və C siniflərindənolandəzgahlarnəmliyivətemperaturu normal 

olanotaqlardaistismaredilməlidir.Dəqiqlik çox yüksək olan detallar alınmasına 

üçün tətbiq edilən dəzgahlara presezion (ifrat dəqiq) da deyilir. 

 
Avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə dəzgahlar aşağıdakı qruplara bölünürlər: 

 
Adi dəzgahlar, burada baş və veriş hərkətlər mühərrik vəötürmənin köməyi ilə 
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əllə 
 
yerinə yetirilir. 
 
Avtomat dəzgahlar, veriş hərəkəti xüsusi sərt proqramdaşıyıcılarının köməyi ilə 
 
avtomatik aparılır. 
 
CNC dəzgahlar, emal prosesi kompyüterdən idarə proqramının köməyi 
iləavtomatikaparılır. Alətinavtomatikdəyişdirilməsimümkündür. 
 
Emalmərkəzi, birneçəemalnövününinteqrasiyasına, 
prosesənəzarətinvəpəstahındəyişdirilməsininavtomatikaparılmasınaimkanverir. 
 
Çevikistehsalsistemləriavtomatlaşdırılmışpəstahaxınınaqoşulmuşvəistehsalınmər
kəzləşdirilmişplanlaşdırmasistemitərəfindənidarəolunur. 

 

Idarəetmə sistemlərinə görə metalkəsən dəzgahlar bölünür: 

• Əl ilə idarəetməsistemi 

• Avtomatikidarəetməsistemi 

Əlilə idarəetməninbirdəstəkli, çoxdəstəkli, düyməlivə sürətlərin 

əvvəlcədənseçilməsinövlərimövcuddur.  

Avtomatikidarəetməsistemində dəzgahınidarə edilməsiproqramın 

əvvəldənhazırlanmışproqramdaşıyıcılarlaaparılır. 

İdarəetməyə daxilolanbaşlanğıcməlumatlarınnövünə görə 

bütünavtomatikidarəetmə sistemləriniikiqrupabölməkolar. 

Birinciqrupa əvvəldəntamhesablanmışidarəetmə proqramı ilə 

işləyənavtomatikidarəetmə sistemləridaxildir. 

İkinciqruppatamolmayanilkməlumatlarlaişləyənavtomatikidarəetmə 

sistemləridaxildir. 

Emalprosesinioptimalidarəetməkməqsədiləmüxtəlifvericilərinköməyiləverilə

ncaritexnolojiməlumatlarınəsasındaidarəetməkorreksiyaedilirvətamamlanır. 
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 Konstruksiya xüsusiyyətlərinə görə üfüqi, şaquli, karusel və baraban dəzgah 
tipləri mövcuddur. 
 
Şpindellərin sayına görə dəzgahlar birşpindelli və çoxşpindelli olur.  
 
Supportların sayına görə metalkəsən dəzgahlar birsupportlu və çoxsupportlu 
dəzgahlara ayrılır.  
 

Proqramm ilə idarə edilən dəzgahların modellərində avtomatlaşdırmanın 

səviyyəsini göstərmək üçün Ф  hərfi və rəqəmlər əlavə edilir. Məsələn, Ф1-

koordinatların əvvəlcədən yığılmasını təmin edən və rəqəmli indikasiyaya malik 

dəzgah, Ф2 mövqeli və düzbucaq sistemli  rəqəmli proqramla idarə olunan dəzgah, 

Ф3  kontur sistemli rəqəmli proqramla idarə  edilən dəzgah, Ф4  mövqeli və kontur 

emalı üçün universal sistemli rəqəmli proqramla idarə edilən dəzgahdır. Tsiklli 

sistemli proqramla idarə olunan dəzgahlara Ц  indeksi, operativ  sistemlərdə isə T 

indeksi əlavə edilir (məsələn,  16K20T1).  

 
Dəzgahların texniki – iqtisadi göstəriciləri. 

Dəzgah və dəzgah sistemlərinin texniki səviyyəsini qiymətləndirmək üçün, 

həmçinin müəyyən istehsalat məsələsinin həllinə uyğun dəzgahların seçilməsi üçün 

bir sıra göstəricilərdən (məhsuldarlıq, dəqiqlik, etibarlıq, çeviklik və s.) istifadə 

edilir. 

 

1. MƏHSULDARLIQ 

 

Vahid zamanda emal edilən detalların sayı ilə dəzgahın məhsuldarlığı təyin 
edilir. 

Dəzgahın məhsuldarlığı ədədi məhsuldarlıq, forma əmələgəlmə məhsuldarlığı 
və ya texnoloji məhsuldarlıqla ifadə edilə bilər. 

Ədədi məhsuldarlıq 
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T
TQ 0=  ,       ədəd/il                        (1) 

 

burada To - illik vaxt fondu; 

T - detal hazırlanmasında bütün siklin tam vaxtıdır. 

Forma əmələgəlmə məhsuldarlığı vahid zamanda dəzgahda emal edilən səthin 
sahəsi ilə ölçülür 

 

,i

T
t

L
Q i

f
υ

=                                  (2) 

 

burada υi və L - emal edilən səthdəki doğuran xətt üzrə sürət və tam yerdəyişmə 
yoludur. 

Əgər emal prosesi fasiləsiz aparılarsa və köməkçi əməliyyatlara əlavə vaxt sərf 
edilmirsə, yəni tk=0, T=ti, onda ədədi məhsuldarlıq texnoloji məhsuldarlıq 
anlayışına uyğun olur, yəni   

 

it
Q 1

=Τ                                       (3) 

 

Dəzgah və dəzgah sistemlərinin məhsuldarlığının artırılmasının əsas yoları: 

kəsmə sürətinin artırılması, müxtəlif əməliyyatlarda əsas və köməkçi vaxtların 

uyğunlaşdırılması, köməkçi hərəkətlərə (boş gedişlərə) sərf edilən vaxtın azal-

dılması, bütün növ tsikldən kənar itgilərin azaldılmasından ibarətdir. 

Kəsmə sürətinin artırılması kəsici alətin materialının xassəsi ilə 

məhdudlaşdırılır. Kəsmə sürətinin kəskin artırılması yeni alət materialına keçidlə 

mümkündür. Tezkəsən polad və bərk xəlitəli alətlərin əvəzinə almaz və ovuntu 

bərk xəlitəli alətlər tətbiq etməklə kəsmə sürəti və verişi xeyli artırmaq 
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mümkündür. Məhsuldarlığın artırılması effektiv yağlayıcı-soyuducu məhlulun 

tətbiqi ilə də əldə edilir. 

Qeyd olunduğu kimi, əsas və köməkçi əməliyyat vaxtlarını uyğunlaşdırmaqla  

məhsuldarlığı yüksəltmək olar. Bu ancaq çoxəməliyyatlı dəzgahlarda və fasiləsiz 

emal üsulları (mərkəzsiz pardaqlama, yivlərin nəqşlənməsi, fasiləsiz dartma və s.) 

tətbiq etməklə mümkündür. Müasir çoxəməliyyatlı dəzgahlarda alətin dəyişdirilmə 

vaxtı 3-5san. çox deyil. Pəstahın dəyişdirilməsinə sərf edilən köməkçi vaxtı 

azaltmaq üçün çoxəməliyyatlı dəzgahlarda emal edilən detalı avtomatik dəyişdirən 

çoxmövqeli qurğular quraşdırılır. 

Dəzgahın məhsuldarlığını artırmaq üçün köməkçi hərəkətlərə sərf edilən vaxtın 

azaldılması intiqal və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əldə edilir. Bütün 

növ tsikldən kənar itgiləri azaltmaq məqsədilə dəzgahın idarəetmə sistemi 

təkmilləşdirilir və kompleksli avtomatlaşdırma aparılır. 

 

2. ÇEVIKLIK 

 

Tez və zəruri əmək və vəsait sərf etmədən yeni detalların hazırlanmasına 

sazlanma xüsusiyyəti dəzgah avadanlığının çevikliyi kimi başa düşülməlidir. Emal 

edilən müxtəlif detalların dəyişdirilməsi nə qədər tez təkrar edilərsə dəzgah 

avavdanlığının çevikliyi də bir o qədər yüksək olmalıdır. Bununla çeviklik iqtisadi 

cəhətdən özünü doğrultmalı, yüksək məhsuldarlıq, məhsulun keyfiyyəti və yüksək 

avtomatlaşdırma səviyyəli xidmətə yararlı olmalıdır. Çeviklik iki göstərici ilə-

universallıq və yenidən sazlanma ilə xarakterizə edilir. 

Universallıq dəzgahda emalı aparılan müxtəlif detalların sayı ilə təyin edilir. 

İllik buraxılışın N emal edilən detalların nomenklaturuna İ nisbəti hazırlanma 

seriyalılığını təyin edir 
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I
NS =                                       (4) 

 

Dəzgah avadanlığının məqsədə uyğun çevikliyi emal edilən detalların 

nomenklaturu ilə əlaqədardır (şək. 1). 

 
 

 

Şək.1. Müxtəlif universallıqlı dəzgah avadanlığından istifadəetmə sahələrinə 

nümunələr: 

1 - avtomat xətlər; 2 - yenidən sazlanan avtomat xətlər; 3 - çevik dəzgah 

sistemləri; 4 - dəzgah modulları və  RPİ dəzgahları; 5 - əl ilə idarə edilən 

dəzgahlar. 

Bir partiya pəstahdan digərinə keçəndə dəzgah avadanlığının yenidən 

sazlanmasına sərf edilən vaxt və vəsait itgisi ilə yenidən sazlanma təyin edilir. 

Beləliklə, yenidən sazlanma avadanlığın çeviklik göstəricisi sayılır və il ərzində 

həmin avadanlıqda partiya detalların sayından asılıdır. Beləliklə, partiyanın orta 

ölçüsü istehsalın xarakterindən və avadanlığın yenidən sazlanması ilə əlaqədardır. 

Ρ
=

Np
                                       (5) 

 

Номенклатура, яд. 

С
ер

ий
ал

ы
лы

г, 
яд

. 
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burada  P - partiyadakı detalların sayıdır. 

Hər bir dəzgah avadanlığı üçün yenidən sazlanmaya sərf edilən vəsaitin miqdarı 

məlumdur. Partiyadakı detalların sayını artırmaqla yenidən sazlanmaya məsarif 

azalır, lakin gələcək iş üçün (məsələn, detallar yığmaya getməyəndə) detalların 

saxlama xərci artır və yarımçıq istehsal yaradır. Beləliklə, hər bir yenidən sazlanan 

dəzgah avadanlığı növü üçün partiyada emal edilən detalların optimal ölçüsü 

mövcuddur. Partiyada optimal ölçü nə qədər az olarsa, dəzgah avadanlığı bir o 

qədər yüksək çevikliyə malik olur. 

Dəzgahların idarə edilməsində hesablama texnikasının tətbiqi, onların 

manipulyator və RPİ qurğuları ilə təchizi dəzgah avadanlığının çevikliyini 

artırmağa və avtomatlaşdırma səviyyəsini yüksəltməyə imkan verir. 

3. DƏQIQLIK 

Dəzgahın dəqiqliyi əsas etibarilə onda emal edilən detalın dəqiqliyi ilə təyin 

edilir. Dəzgahda yaranan xətaların mənbəyi və xarakterindən asılı olaraq dəqiqlik 

şərti bir neçə qrupa bölünür. 

Həndəsi xətalar birləşmələrin səhvindən asılıdır və dəzgahın qovşaqlarının 

qarşılıqlı yerləşməsinin dəqiqliyinə təsir edir. Həndəsi dəqiqlik əsasən baza 

detalları birləşmələrinin hazırlanma dəqiqliyindən və dəzgahın yığım key-

fiyyətindən asılıdır. Dəzgahın əsas qovşaqlarının yerləşdirilmə xətalarına normalar 

mövcuddur və bu normalara əsasən təzə və istismarda olan dəzgahı fasilə ilə 

yoxlayırlar. Hər bir dəzgahın həndəsi xətalarının buraxıla bilən qiymətləri onda 

hazırlanan detalın dəqiqliyinə qoyulan tələbatdan asılıdır. 

Kinematik xətalar dəzgahın emal edilən detal və ya alətə hərəkət verən işçi 

orqanlarının (şpindel, stol) hərəkət sürətinə təsir edir. Bu xüsusilə mürəkkəb 

səthləri emal edən dəzgahlar (diş emal edən, yiv emal edən və.s.) üçün vacibdir. 
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Elastiki xətalar dəzgahın daşıyıcı sistemindəki deformasiyalardan yaranır və qüvvə 

faktorlarının təsirindən emal edilən detal və alətin qarşılıqlı düzgün yerləşməsi 

pozulur. 

4. ETIBARLIQ 

 

Müəyyən olunmuş xidməti müddətində verilən miqdarda müntəzəm yararlı 

məhsulun buraxılışı ilə dəzgahın etibarlığı xarakterizə edilir. Etibarlılıq 

müntəzəmlik, təmirə yararlılıq və uzunömürlülüklə təyin edilir. Müntəzimlik-

müəyyən müddət ərzində iş qabiliyyətini saxlamaqdır. Müntəzəmlik göstəricisi 

kimi imtina axını parametrləri (vahid zamanda orta imtina sayı), işləmədə imtinalar 

(qonşu imtinalar arasında orta işləmənin qiyməti), dəzgahı işə salandan bəzi 

təsadüfi momentlərədək dayanmadan işləmə ehtimalı, gün ərzində müəyyən 

olunmuş işləmə (təhvil-təslim, yoxlama sınaqlarında gün ərzində dayanmadan 

minimum işi), həftədə müəyyən olunmuş dayanmadan işləməsi qəbul edilir. 

Təmirəyararlılıq göstəricisi kimi orta bərpa edilmə vaxtı və verilən vaxtda 

dəzgahın bərpa edilmə ehtimalı qəbul edilir. 

Dəzgahın etibarlılığının kompleks göstəricisi texniki istifadə əmsalı sayılır və 

aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

 

 








λ+

=η

∑  1

1

1
.

n

iorit
                             (9) 

 

burada  n – müntəzəmliyə meyilli asılı olmayan elementlərin sayı; 

λi  - i elementin müntəzəmsizlik intensivliyi; 

tor.i  - bərpa edilməyə sərf olunan orta vaxtıdır. 

 

Cədvəl 1. 
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Dəzgahların etibarlıq göstəriciləri 
 

Göstəricilərin adları 

 

 

 

Ə
l i

lə
 id

ar
ə 

 

ed
ilə

n 
də

zg
ah

la
r 

 

Av
to

m
at

  v
ə 
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RP
İ d

əz
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h-
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rı 

Çe
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k 
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l m

od
ul

-la
rı 

 

Birinci əsaslı təmirədək müəyyən 
edilmiş işləmə müddəti, il; kütləsi: 

10t -dək …………............... 

10t -dan 100t -dək ….......... 

100t -dan yuxarı …............. 

Birinci orta təmirədək dəqiqliyə 
görə müəyyən edilmiş ehtiyat, min 
saatla (az olmayaraq); 

kütləsi: 

10t -dək ………….............. 

10 t -dan 100t -dək ............. 

100t -dan yuxarı ..…........... 

Texniki istifadə əmsalı, (az 
olmayaraq) .. 

Orta bərpa vaxtı, saatla  

 

 

10 

12 

16 

 

 

 

 

20 

16 

22 

0,91 

8 

 

 

7,5 

9 

12 

 

 

 

 

15 

12 

16 

0,8
7 

12 

 

 

7,5 

9 

12 

 

 

 

 

15 

12 

16 

0,81 

12 

 

 

6 

7 

9,5 

 

 

 

 

18 

14 

19 

0,76 

14 

 

Metalkəsən dəzgahlarda detalları emal edərkən səthlərin əmələgəlmə üsulları. 

Maşın hissələrinin həndəsi səthləri əsas etibarilə yastı, dairəvi və qeyri-

dairəvi, silindrik, konik, xətti və sferik olur. Dəzgahlarda müxtəlif kəsmə prosesi ilə 

və uyğun alətlər tətbiq etməklə istənilən formalı səth alınması mümkündür. Emal 

zamanı alınan real səthlər ideal həndəsi səthlərdən fərqlənir. Kəsmə prosesində 

alətin tiyəsinin arxa üzü ilə emal edilən səth  arasında sürtünmə, pəstahdan metal 

qatları ayrılanda elastik və plastik deformasiyalar, titrəmə və digər hadisələr emal 

edilən səthlərdə mikronahamarlıq və dalğavarilik əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Onların buraxılabilən qiyməti detalın vəzifəsindən  asılı olaraq təyin edilir və 

müxtəlif edilir və müxtəlif emal üsulları ilə tənzimlənir. 
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                         a                            b                      v                                q 

ŞƏK. 1 
Detalın emal edilən səthinə-doğuran xəttin yönəldici xətt üzrə hərəkətinin 

fasiləsiz ardıcıl həndəsi vəziyyətlərinin (izlərinin) çoxluğu kimi baxmaq olar. 

Beləliklə, istənilən həndəsi səthi əmələ gətirmək üçün iki doğuran, yönəldici xətt 

və onların nisbi hərəkətləri lazımdır. Məsələn, müstəvini almaq üçün 1 

doğuranının, 2 yönəldici düz xətti üzrə yerini dəyişmək lazımdır (şəkil 1,a). Silindr 

səthi almaq üçün 1 doğuran düz xəttinin 2 yönəldici çevrəsi üzrə (şəkil 1, b) və ya 

1 doğuran çevrəsinin 2 yönəldici düz xətti boyunca (şəkil  1,v) yerini dəyişmək 

lazımdır. Baxılan səthlərdə doğuran ilə yönəldicinin yerlərini dəyişsək forma 

dəyişilməz qalar. Belə səthlər dönən səthlər adlanır. Dönməyən konus səthlərinin 

alınması belə deyil. Məsələn, 1 doğuran düz xəttinin sol ucunu 2 yönəldici dairə 

üzrə yerini dəyişdirsək dairəvi  konus  səthi alarıq (şəkil 1. q). Əgər 2 dairəsini 

doğuran etsək və yönəldici xətt boyunca yerini dəyişdirsək, onda konus 

alınmayacaq. Belə halda dairəni 0 nöqtəsinə tərəf hərəkət etdirdikdə  diametri sıfra 

qədər kiçiltməklə konus səthi alarıq. Belə səthlər dəyişən doğuranlı (dönməyən) 

səthlər adlanır. 

 Emal şəraitində doğuran xətlər alətin kəsici tili və pəstahın uzlaşmış fırlanma 

və düzxətli hərəkətləri ilə əldə edilir. 

 Doğuran üzrə səthlərin əmələ gətirilməsində həndəsi xətlərin nisbi 

hərəkətləri forma əmələgətirən hərəkətlər adlanır. Onlar bir hərəkətdən ibarət 

sadə və bir neçə sadə hərəkətdən təşkil edilən mürəkkəb hərəkət ola bilər. 

Doğuran xətlərin  əmələ gətirilməsi üçün dörd üsul mövcuddur: köçürmə, 

diyirlənmə, izləmə və toxunma. 

Köçürmə üsulu alətin  kəsici tili formasının doğuran xəttə uyğun olmasına 

əsaslanır. Məsələn, silindr səthi almaq üçün 1 doğuran xətti alətin düzxətli tilinin 

köçürülməsilə, 2 yönəldici xətti isə pəstahın fırlanması ilə alınır (şəkil 2). Burada 
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bir forma əmələ gətirən hərəkət-pəstahın fırlanması lazımdır. Detaldan emal payı 

çıxarmaqla tələb edilən ölçünü almaq üçün kəskiyə eninə yerdəyişmə hərəkəti 

verilir ki, bu da forma əmələ gətirən hərəkət sayılmır. Silindrik çarxların dişlərini 

emal etmək üçün (şəkil 2, b) frezin kəsici telinin konturu çökəkliyin profilinə 

uyğun olur və doğuranı əks etdirir. Pəstahın öz oxu boyunca düzxətli hərəkəti ilə 

yönəldici xətt alınır. Burada iki forma əmələ gətirən hərəkət lazımdır: frezin 

fırlanması və pəstahın düzxətli yerdəyişməsi. Bundan başqa pəstahı, sonrakı 

çökəkliyin emal üçün, bucaq addımı qədər öz oxu ətrafında dövrü olaraq 

döndərmək lazımdır. Buna bölmə hərəkəti deyilir. 

 
ŞƏK 2 

 
Diyirlənmə üsulu, doğuran xəttin alətin kəsici tilinin pəstaha nəzərən 

diyirlənmə hərəkəti nəticəsində yaranmasına əsaslanır. Kəsən til formasına görə 

doğuran xətdən fərqlənir və alətin müxtəlif vəziyyətlərində ona toxunur. 

Diyirlənmə üsulu ilə silindrik çarxın dişlərinin emal sxemi, v şəklində 

göstərilmişdir. Alətin kəsən tili dişli tamasanın dişlərinin formasındadır. Əgər 

pəstaha fırlanma və tamasaya, tamasa ötürməsində olduğu kim, özünün oxu boyü 

uzlaşmış düzxətli yerdəyişmə hərəkəti verilərsə, onda alətin kəsən konturu onun 

hərəkəti zamanı pəstaha nisbətən müxtəlif vəziyyətlər alacaqdır. Bu vəziyyətlərdən 

alınan xətt dişli çarxın çökəkliyi formasında doğurandan ibarət olacaqdır. Çarxın 

oxu boyunca pəstahın, yaxud alətin düzxətli yerdəyişmə hərəkəti ilə yönəldici xətt 
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əmələ gəlir. Baxılan hal üçün üç forma əmələ gətirən hərəkət tələb olunur: pəstahın 

fırlanması, alətin öz oxu boyunca yerdəyişməsi, alətin, yaxud pəstahın dişli çarxın 

oxu boyunca yerdəyişməsi. 

 İzləmə üsulunda doğuran xətt nöqtənin – kəsici alətin zirvəsinin 

hərəkətinin izi kimi alınır. Məsələn, yonmada (şəkil 2,q) və deşmədə (şəkil 2,d) 1 

doğuranı A nöqtəsinin kəskinin və ya burğunun zirvəsi hərəkətinin izi kimi yaranır. 

Alət və pəstah bir-birinə nəzərən elə yerdəyişmə hərəkəti edir ki, A zirvəsi 1 

doğuranına həmişə toxunmuş olur. Yönəldici xətt birinci halda (şəkil 1.2 q) 

pəstahın fırlanması, ikinci halda (şəkil  2, d) burğunun, yaxud pəstahın fırlanması 

hesabına alınır, hər iki halda iki forma əmələ gətirən hərəkət tələb edilir. 

 Toxunma üsulu 1 doğuranının alətin kəsən tilinin real nöqtəsinin 

hərəkətindən əmələ gələn bir sıra həndəsi köməkçi 2 xətlərinə toxunmasına 

əsaslanır (şəkil 2, e). 

 
HƏRƏKƏTLƏRİN TƏSNİFATI 

 
 Kəsmə ilə səthlərin əmələ gəlməsində alətin və emal edilən pəstahı 

aparan bəndlərdən başqa  dəzgahın  bir sıra digər bəndləri də iştirak edir. Aləti və 

pəstahı daşıyan bəndlər emal prosesində uzlaşmış hərəkət edir, işçi və ya icraedici 

bəndlər adlanır. Bu bəndlər kəsmə prosesini təmin edə bilən müəyyən 

yerdəyişməyə malik olur.  

İcraedici hərəkətlər vəzifəsinə görə forma əmələ gətirən, yerdəyişmə və 

bölmə hərəkətlərinə bölünür. Yerdəyişmə hərəkətində alət və pəstah müəyyən 

vəziyyətə gətirilir, pay çıxarılır və tələb edilən ölçü əldə edilir. Yerdəyişmə 

hərəkətində kəsmə gedirsə giriş hərəkəti, getmirsə sazlama hərəkəti adlarır. 

Dəzgahda yerləşdirilən pəstahı müəyyən bucaq qədər döndərmək üçün  

bölmə hərəkəti lazım olur. Bölmə hərəkəti fasiləli və fasiləsiz ola bilər. Bunun 

üçün tərtibat və bölgü başlığı kimi mexanizmdən istifadə edilir, yaxud dəzgahın 

konstruksiyasında bölgü mexanizmi olur. Məsələn, dişli çarxların köçürmə üsulu 

ilə emalı bölgü başlığı vasitəsilə, diyirlənmə üsulu ilə, emalı isə xüsusi dəzgahlarda 
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aparılır ki, onların konstruksiyasında həmin hərəkəti həyata kesirən mexanizm 

nəzərə alınır. 

Dəzgahda  detalı tələb edilən forma və ölçüdə almaq üçün kəsmə prosesi işçi 

forma əmələ gətirən hərəkətlərlə həyata keçirilir. Bu hərəkət alətə və ya pəstaha, 

ya da hər ikisinə birlikdə verilə bilər. 

İşçi hərəkət baş və veriş hərəkətlərinə bölünür. İşçi həprəkətlərin hər biri 

sürətlə xarakterizə edirilir. Baş hərəkət müəyyən kəsmə sürətilə pəstahdan payın 

çıxarılmasını təmin edir. Kəsmə sürətinin qiyməti emal edilən materialdan, alətdən, 

texnoloji prosesdən və digər amillərdən asılıdır. Veriş hərəkəti alətin kəsən tilinin 

pəstahın yeni sahələrinə verən və bütün emal edilən səthdən yonqarın çıxarılmasını 

təmin edən hərəkətə deyilir. 

Metalkəsən dəzgahlarda baş hərəkət və veriş hərəkəti fırlanma və duzxətli 

ola bilər. Məsələn, torna. burğu, frez və pardaqlama dəzgahlarında baş hərəkət 

fırlanma hərəkətidir, düzyonuş, iscənə, dartma və b.k. dəzgahlarda isə düzxətlidir. 

Əgər dəzgahda forma əmələ gətirmək üçün bir hərəkət tələb edilərsə, onda 

o, baş hərəkət olacaqdır (məsələn, torna dəzgahında enli kəski ilə silindrik 

səthlərinin emalında pəstahın fırlanması). İki forma əmələ gətirən hərəkət ikidən 

çox olarsa, onlardan biri baş, qalanları isə veriş hərəkəti olagaqdır. 

İşçi hərəkətlərdən əlavə dəzgahlarda həmişə köməkçi hərəkətlər də olur. 

Onlar kəsmə prosesində deyil, onun texnoloji hazırlığında iştirak edir. Köməkçi 

hərəkətlərə aşağıdakıları daxil etmək olar: pəstahın dəzgahda yerləşdirilməsi və 

bərkidilməsi, kəsici alətin pəstahın lazımi səthinə yaxınlaşdirilması və ondan 

aralanması, dəzgahın işə salınması və dayandırılması, sürətin və işçi hərəkətlərin 

istiqamətinin dəyişdirilməsi, pəstahın avtomatik nəql edirlməsi , ölçülərə aktiv 

nəzarət və s. 
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Dəzgahlarda kinematik əlaqələr. 

Dəzgahda icraedici hərəkət yaratmaq üçün dəzgahın icraedici bəndlər 

iləhərəkət mənbəyini əlaqələndirmək lazımdır. Dəzgahın hərəkət edən ötürmə 

elementləri arasındakı əlaqə kinematik əlaqə adlanır. Hərəkət mənbəyi ilə 

icraedici bəndlər arasındakı kinematik əlaqələr kinematik qrup təşkil edir.   

Kinematik qrup dedikdə müəyyən parametrli ayrıca icraedici hərəkət 

yaradan mexanizm (quruluş) başa düşmək lazımdır. Dəzgahda tələb edilən 

icraedici hərəkəti  həyata keçirmək üçün onun kinematik əlaqəsi bir, yaxud bir 

neçə mexaniki, elektrik, hidravlik və digər kinematik zəncirlərdən ibarət ola bilər. 

Hər hansı kinematik əlaqənin strukturu daxili və xarici kinematik 

əlaqələrdən təşkil edilir. Daxili əlaqə bir kinematik cütdən ibarət olarsa, sadə, bir 

neçə cütdən və kinematik zəncirdən ibarət olub, hərəkət edən icraedici bəndlərin 

cütlərini bir-birilə əlaqələndirirsə, mürəkkəb qrup sayılır. 

Daxili kinematik əlaqə özü hərəkət mənbəyi olmadan icraedici hərəkət 

yarada bilməz. O, elementar hərəkətlərin parametrlərini elə uzlaşdırmalıdır ki, 

icraedici hərəkət verilən trayektoriya üzrə həyata keçirilə bilsin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1 Sadə icraedici hərəkətlərdə kinematik əlaqələr. 
 
1-ci şəkildə sadə icraedici hərəkətlərdə kinematik əlaqələr göstərilmişdir. 

Daxili kinematik əlaqə bir fırlanan cütlə həyata keçirilir (şəkil 1,a). Bu əlaqə 

həpərəkətdə iştirak edən bənd (1 şpindeli) ilə hərəkətdə iştirak etməyən icraedici 

bəndin (2 aşığı) arasında yaranır. 
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Hərəkətdə olan icraedici bənd (şpindel) və hərəkət mənbəyi arasında əlaqə 

xarici kinematik əlaqədir (şəkil 1,b). Xarici kinematik əlaqə bir neçə bəndlə həyata 

keçirilə bilər. i – sazlama orqanının köməyi ilə icraedici hərəkətin verilən sürətə 

sazlanması aparılır, Dəzgahların struktur sxemlərində aralıq bəndlərin kinematik 

əlaqələri qırıq xətlə, sazlama orqanları isə rombla göstəriləcəkdir (məs.1,v şəklində 

olduğu kimi). 

Sazlama orqanı dəyişilən dişli çarxlar, dəyişilən qasnaqlar, sürət və veriş 
qutusu ola bilər. 

 

  
Şəkil 2. Mürəkkəb icraedici hərəkətlərdə kinematik əlaqələr  
 
Şəkil 2, a-da daxili əlaqələr göstərilmişdir. 2,b şəklində isə torna-yivaçan 

dəzgahın yivaçan zəncirinin strruktur sxemi göstərilmişdir. Həmin sxemdə 

mürəkkəb icraedici hərəkət iki sadə fırlanan (şpindel) və düzxətli (support) 

hərəkətdən təşkil olunub, iki kinematik əlaqə ilə həyata keçirilir və sazlama orqanı 

ilə sazlanır. Hər iki kinematik əlaqə bir kinematik qrup təşkil edir. 

Bura qədər qeyd etdiyimiz kinematik əlaqələr mexaniki vasitələrlə yerinə 

yetirilirdi. Ancaq dəzgahqayirma təcrübəsində bunlardan başqa elektrik, hidravlik, 

pnevmatik və s. vasitələrdən də istifadə edilir.  
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Şəkil 3. Elektrik və hidravlik kinematik əlaqələr  
 
Şəkil 3-də köçürmə mexanizminin alət ilə elektrik (a) və hidravlik(b) 

kinematik əlaqəsi göstərilmişdir 
 
 
 
 

DƏZGAHIN KİNEMATİK STRUKTURU 
 

Dəzgahda icraedici hərəkəti təmin edən hərəkət mənbəyi, kinematik əlaqələr 

və sazlama orqanlarının birliyi kinematik qrup adlanır. Kinematik qrupların adları 

əmələ gətirilən icraedici hərəkətlərin adları ilə adlanır. Dəzgahın kinematik 

strukturu kinematik qruplardan təşkil edilir. Dəzgahda qruplar bir-birilə müxtəlif 

üsullarla əlaqələndirilir. Kinematik qruplar cəmləşdirici mexanizm, mufta, 

hərəkətin istiqamətini dəyişdirən və s. kimi xüsusi quruluşlarla əlaqələnir. 

İstənilən dəzgahın kinematik strukturunu forma əmələ gətirən qrupların sayı, 

xarakteri və kinematik əlaqələndirilməsi təyin edir. Bu şərtə görə metalkəsən 

dəzgahların kinematik strukturunu üç sinfə bölmək olar. 

1. Elementar strukturlu sinif (E hərfi iki rəqəm ilə işarə ediləçək. Birinci 

rəqəm qrupların, ikinci isə icraedici hərəkətlərin sayını bildirir). Buna mürəkkəb 
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qruplarla forma əmələ gətirən dəzgahlar daxildir. Məsələn, Ф (В) və Ф(П) – 

fırlanan və düzxətli irəliləmə hərəkətlərilə forma əmələ gətirilir. 

 
2. Mürəkkəb strukturlu sinif (M hərfi iki rəqəm ilə işarə ediləçək. Birinci 

rəqəm qrupların, ikinci isə icraedici hərəkətlərin sayını bildirir). Bura mürəkkəb 

qruplarla forma əmələ gətirən dəzgahların kinematik strukturu aid edilir. Məsələn,   

Ф (В1 В2 ) , Ф (В1 В2 П3) və s. hərəkət yaradan qrupları göstərmək olar. İcraedici 

hərəkətlərin sayı iki və daha çox elementar hərəkətdən ibarət olur. 

 
3. Kombinəedilmiş strukturlu sinif (K hərfi və iki rəqəm ilə işarə ediləçək. Birinci 

rəqəm qrupların, ikinci isə icraedici hərəkətlərin sayını bildirir). Sadə və mürəkkəb 

qruplarla forma əmələ gətirən kinematik strukturlu dəzgahlar daxildir.  
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E,M,K hərflərindən sonra rəqəmlər də yazılır. Biringi rəqəm forma əmələ 

gətirən kinematik qrupların sayını, ikinci rəqəm isə forma əmələ gətirən icraedici 

hərəkətləri təşkil edən elementar hərəkətlərin sayını göstərir. Məsələn, E11 göstərir 

ki, dəzgah elementar struktura malikdir , bir kinematik qrup və bir elementar 

hərəkətdən ibarətdir. Belə struktura misal dartma dəzgahlarının strukturunu 

göstərmək olar. Düz  dişli silindrik  çarxları emal edən dişfrezləyən dəzgahların 

strukturu M 24 olur, yəni struktur iki forma əmələ gətirən qrupdan və dörə 

elementar hərəkətdən ibarətdir. 

Hər bir qrupda yaradılan forma əmələ gətirən icraedici hərəkətlərin say və 

mürəkkəbliyindən asılı olan müxtəlmf kinematik struktur mümkündür (cədvəl 2). 

                               Cədvəl 12 

Dəzgahın kinematik strukturunu tərtib edəndə, detalın emal edilən səthləri, 

kəsici alətin konstruksiyası və forması, həmçinin forma əmələgətirmə prosesində 

detalla alətin qarşılıqlı yerləşmə vəziyyətləri aydın şəkildə təsəvvür edilməlidir. 

Dəzgahın kinematik strukturunun tərtibi və təhlili aşağıdakı ardıcıllıqla 

aparılmalıdır. 

1. İcraedici orqanların sayı müəyyənləşdirilir. Bu, icraedici hərəkətləri 

yaradan sadə sayını təyin edir. 

2. Qrupdakı daxili kinematik əlaqələr təyin edilir. 

3. Hərəkət mənbəyi və qrupdakı xarici əlaqələr təşkil edilir. 

4. Hərəkətin parametrlərini sazlayan orqanların sayı və yerləşməsi müəyyən 

edilməlidir. 

 
DƏZGAHLARIN KİNEMATİK SAZLANMASININ ƏSASLARI 
 
Detalı tələb edilən forma və ölçüdə emal etmək üçün dəzgah kinematik 

sazlamalıdır. Yəni dəzgahın sazlama orqanlarının parametrləri təyin edilməlidir. 

Son bəndlərin yerdəyişməsinin hesablanması pəstahda əmələ gətirilən səthin 

formasından və kəsici alətdən asılıdır. Ona əsasən kinematik zəncirlər üzrə 

başlanğıc və son bəndləri əlaqələndirən  kinematik zəncirlər üzrə başlanğıc və son 
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bəndləri əlaqələləndirən kinematik balans tərtib edilərək sazlama orqanı üçün 

yerdəyişmənin qiymətindən asılılıq parametri təyin olunur. 

 
Əgər kinematik zəncirin başlanğıc hərəkət mənbəyi-

elektrik mühərriki, son bənd şpindel olarsa (şəkil 4), onda 

başlanğıc və son bəndlər arasında əlaqə aşağıdakı kimi 

yazılır: 

 
nşp=n(d1/d2)η2iv                             (1) 
 
Burada: n və nşp – başlanğıc və son bəndlərin fırlanma tezliyi; η2-qayış 

ötürməsinin faydalı iş əmsalı ; iV – baş hərəkət zənciri sazlama orqanının (sürət 

qutusu, yaxud dəyişdirilən dişli çarxlar ola bilər) ötürmə nisbətidir. 

Kinematik baıans tənliyinin hesablanmasının əlverişliliyi üçün struktur 

düsturundan sabit kəmiyyətləri seçib, həmin kinematik zəncirdə bir əmsal kimi 

istifadə edilməsi məsləhət görülür. 

Məsələn, 

 
nşp=n(d1/d2)η2 =Cşp  iv                         (2) 
 
Fırlanan baç hərəkət zənciri üçün kinematik balans tənliyi ümumi halda  
 
nC =i nK (1.3) 
 
kimi olur, burada nC və nK – başlanğıc və son bəndlərin  dövr/s ilə uyğun 

fırlanma tezliyi; i – kinematik zəncirinin öturmə nisbətidir. 

Başlanğıc bənd fırlanan, son bənd isə düzxətli hərəkət olarsa, zəncirin 

kinematik balans tənliyi ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır: 

NciH=Sc  (mm/san) 

 

Burada, H-fırlanma hərəkətini düzxətli hərəkətə çevirən kinematik cütün 

dəq-1 il’ gedişidir. 
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Fırlanan bəndin bir dövründə düzxətli hərəkət edən bəndin yerdəyişməsinin 

miqdarı gedişə bərabərdir. 

Vintvari cüt üçün (vint-qayka)  

H=kP 

 

Burada P-gediş vintinin mm-lə artımı, k-girişlərin sayıdır. 

 

Tamasa öturmək üçün  

H=πmz  

 

Burada, m- ilişmənin mm-lə modulu; 

z- tamasa çarxı dişlərinin sayıdır. 

 

Metalkəsən dəzgahların kinematik strukturu emal edilən səthin ölçü, forma 

və emal üsulundan asılıdır. İcraedici forma əmələ gətirən hərəkətlərin sayı nə qədər 

az olarsa, dəzgahın kinematik strukturu da az kinematik zəncirlərdən təşkil 

ediləcək, həmçinin dəzgahın kinematikası və konstruksiyası sadə olacaqdır. 
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Bölmə 2. Torna qrup dəzgahlar. 

Torna dəzgahları haqqında məlumat. 

Torna dəzgahları başlıca olaraq konstruksiya xüsusiyyətlərinə və iş 

xarakterinə görə fərqlənir. Müxtəlif konstruksiyalı və təyinatlı torna dəzgahları 

«Torna qrupu»nu təşkil edir.  

Torna dəzgahlarını aşağıdakılara ayırmaq olar: 

1) ölçüsünə görə stolüstü, orta normal və nadir; 

2) emal təmizliyinə və dəqiqliyinə görə kobud emal üçün; normal və yüksək 

(presizion) dəqiqlikli; 

3) alətlərin sayına görə  bir və çox kəskili; 

4) alətlərin növbə ilə işləmə şərtinə görə adi və revolver; 

5) dəzgahın işini mexanikləşdirmə dərəcəsinə görə adi və avtomat; 

6) şpindellərin sayına görə-birşpindelli və çoxşpindelli; 

7) intiqalın növünə görə-hidravlik və elektrik intiqallı; 

8)emal edilən səthlərin görünüşünə görə fasonlu,sadə və universal. 

Torna  qrupunda olan dəzgahların vəzifəsi fırlanan detalların xarici və daxili 

silindr, konus, fasonlu və yan səthini emaı etməkdən, həmçinin yiv açmaqdan 

ibarətdir. 

 Torna dəzgahlarında kəsici alət kimi müxtəlif formalı kəskilər, deşiklərin 

emalı üçün burğular, zəngerlər və rayberlər, yiv açmaq üçün yiv burğusu və 

plaşkalar tətbiq edilir. 
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1K62 modelli torna vint kəsən dəzgahı: vəzifəsi, 
konstruksiyası, kinematikası. 

 

Torna qrupunun içərisində ən universalı torna-yivaçan dəzgahları sayılır. 

Əsas etibari ilə fərdi və kiçik serialı istehsalatlarda və təmir işlərində istifadə edilir. 

Torna yivaçan dəzgahlarının hamısı eynicür tərtib edilir. 

 Bu dəzgahlarda fılanma cisimləri formasında olan pəstahlar emal edilir. 

Onlarla deşik açmaq, zengerləmək, mövcud deşikləri genəltmək və s. kimi 

əməliyyatlar da aparılır. 

 

 
Dəzgahın əsas qovşaqları  

Çatı - dəzgahın əsas qovşaqı sayılır və qalan qovşaqlar onun üzərində yerləşdirilir. 

Qabaq aşiq - dəzgahın idarə edici mexanizmi olmaqla, detalı tələb edilən firlanma 

tezliyi ilə fırladır. Qabaq aşıqda sürətlər qutusu yerləşir. Qutu bilavasitə əsas 

elektirik mühərriki ilə əlaqələndirilir. 

Arxa aşiq - əsas etibarı ilə uzun detalları emal etdikdə onları mərkəzlə saxlayır. 

Bundan başqa mərkəzi deşikləri emal etmək üçün müxtəlif alətlərin bağlanmasinda 
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istifadə edilir.Arxa aşıq çatıya sərt bərkidilmir və emal edilən detalın 

uzunluğundan aslı olaraq çatının yönəldiciləri üzərində hərəkət edə bilir. 

Veriş qutusu-hərəkəti şpindeldən yaxud ayrica mühərrikdən alıb digər idarə edici 

mexanizmi olan supporta verir.Veriş qutusu müxtəlif quruluşda ola bilər.Lakin 

onun əsas vəzifəsi gediş valı və gediş vintinin köməyi ilə hərəkəti support 

mexanizminə ötürməkdir. 

Support mexanizmini onlük və supportun özü təşkil edir.Bu qovşaqın vəzifəsi 

veriş qutusu vallarının fırlanma hərəkətini kəskinin irəlilənmə hərəkətinə 

çevrilməkdir. 

Emal ediləcək pəstah ölçü və konstruksiyasından asılı olaraq dəzgahın 

patronunda (4), mərkəzlərində və yaxud patronu əvəzedici xüsusi mexanizmdə 

bərkidilir. Sonra pəstah aldığı baş hərəkət nəticəsində fırlanır. Bu zaman eninə və 

uzununa veriş hərəkəti alan kəski pəstahı yonmağa başlayır. Kəski supportun (6) 

kəski tutqacında (5) bərkidilir və müəyyən qüvvə ilə pəstaha sıxılır. Support 

kəskini tutqacda bərkitməklə yanaşı ona eninə və uzununa veriş hərəkəti verir. 

Pəstah fırlanmaq üçün hərəkəti şpindeldən alır. Şpindel isə öz növbəsində fırlanma 

hərəkətini qabaq aşıqda (3) yerləşən sürətlər qutusundan alır. 

Kəski hərəkətinin sürətini tənzimləmək üçün dəzgah veriş qutusu (2) ilə 

təchiz edilir. Veriş qutusundan hərəkət gediş vinti (8) və yaxud gediş  valcığı (9) 

vasitəsi ilə döşlüyə (10), buradan isə supporta (6) verilir. Uzunluğu diametrindən 

dəfələrlə çox olan val tipli pəstahları emal etdikdə onları dəzgahın qabaq və dal 

aşıqlarındakı (3,7) mərkəzlər arasında yerləşdirirlər. Çox uzun olmayan pəstahı 

emal etdikdə onun sol başını patronda bərkidir, sağ başını sərbəst buraxırlar. Dal 

aşıqda isə burğu, zenker və ya rayber kəski alətlərini bağlayaraq pəstahda deşmə və 

mövcud deşikləri genəltmə əməliyyatı aparırlar. Kəsmə zamanı işlək hissələr 

arasında əmələ gələn sürtünməni azaltmaq və qızmış hissələri soyutmaq üçün torna 

dəzgahları sürtgü yağı və soyuducu maye vuran nasosla təchiz edilir. Ayrıca 

qovşaqda yerləşdirilən idarəedici mexanizm vasitəsi ilə dəzgahı işə salır və ya 

dayandırırlar. 
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Müasir torna-yivaçan dəzgahların içərisindən ən geniş yayılanı 16K20 

modelli dəzgahıdır. O, metalların böyük veriş və yüksək sürətlə emalına yarayır və 

həm də universaldır. Bu dəzgahda müxtəlif torna və yivaçma (metrik, düymə, 

modul və pitç yivlər: normal və böyük addımlı bir və çox girişli yivlər, yan yivlər) 

işləri aparmaq mümkündür.  16K20 modelli dəzgahın bazası əsasında avtomat tsikl 

ilə işləyən digər torna-yivaçan dəzgahlar da buraxılır. 
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Dəzgahda elektrik mühərrikindən (N=10 kvt, n=1460 dövr/dəq) sürət qutusu 

vasitəsilə şpindelə verilən fırlanma hərəkəti baş hərəkətdir. Sürət qutusunun 1 valı 

elektrik mühərrikindən pazvari qayış ötürməsi vasitəsilə (qasnaqların diametri 140 

və 268 mm) fırlanma hərəkətini alır. 1 valda M ф ikitərəfli çoxlövhəli friksion 

muftası, 56-51 bloku və z=50 çarxı yerləşdirilmişdir. Şpindelin düzünə (saat 

əqrəbinin əksinə) fırlanması üçün muxta sola hərəkət etdirilir və 1 valda sərbəst 

yerləşdirilən 56-51 blokundan B1 sürüşən ikili blok vasitəsilə II vala iki sürət 
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verilir.  II valdan III vala B2 üçlü sürüşən blok vasitəsilə altı fırlanma sürət verilə 

bilər. III valdan şpindelə (VI vala) hərəkəti iki istiqamətdə vermək olar: 

1)şpindeldə yerləşən B4 sürüşən ikili blokunu sola hərəkət etdirəndə o, III valdakı 

çarxlarla (z=60 və z=30) ilişmədə olur və 12 sürətlə fırlanır; 2)B4 blokunu sağa 

hərəkət etdirəndə V valda yerləşən z=30 çarxı ilə ilişmədə olur və şpindelə 12 

sürətlə fırlanır. Şpindelin fırlanma sürətlərinin sayı 24 olmalı idi. Lakin hər iki 

istiqamətdə verilən sürətlərdən ikisi təkrar olunduğundan şpindel  22 müxtəlif 

sürətlə fırlanır.  

Dəzgahda veriş hərəkəti bilavasitə şpindeldən (B5 bloku sağa hərəkət 

etdirilir) ya da sürət qutusunun III valından (B5 bloku sola hərəkət etdirilir və onun 

z=45 çarxı III valın  z=45 çarxı ilə ilişmədə olur)verilir. İkinci veriş zəncirindən 

böyük verişlərdə və addımı böyüdülmüş yivləri açanda istifadə edilir.  VII val 60-

60 çarxları ilə şpindeldən fırlanma hərəkətini alaraq reversiv mexanizm (30-45 və 

ya 30-25-45 çarxları) vasitəsilə VIII vala verir. Oradan isə hərəkət a-b-c-d 

dəyişdirilən dişli çarxları vasitəsilə veriş qutusunun giriş valına verilir.  

Veriş qutusu bir sıra dişli muftalar və sürüşən bloklardan ibarətdir. Onların 

müxtəlif variantlarda birləşməsi və ilişmədə olması çoxlu veriş sürətlərinin 

alınmasına imkan verir.  Veriş qutusunun çıxış valından fırlanma hərəkəti gediş 

vintinə və ya gediş valına verilə bilər. M2 muftası ilişmədə olanda hərəkət gediş 

vintinə, 23-40, 24-39, ötüş muftası və 28-35 çarxları vasitəsilə gediş valına verilir.  

 Supportun uzununa və eninə verişi. Önlüyə hərəkət XVIII gediş valından 

verilir. Gediş valında yerləşən z=30 işgildə sürüşən dişli çarxdan hərəkət 32-32-30 

çarxları və 4-21 sonsuzvint ötürməsi ilə XIX vala verilir. Supportda uzununa veriş 

və onun reversləndirilməsi üçün M5 və M6 muxtaları ilişməyə salınır. Onda XIX 

yerləşən z=10 tamasa çarxına verilir. Tamasa çarxı çatıya sərt bərkidilmiş 

tamasanın üzərində diyirlənərək supportun uzununa verişini həyata keçirir.  

Eninə veriş və onun reversləndirilməsi M7 və M8 muftalarının işə salınması ilə 

alınır. Fırlanma hərəkəti XIX valdan 36-36 və 34-55-29-16 ötürmələri və ya 36-36-

36 və 34-55-29-16 ötürmələri  vasitəsilə XX eninə gediş vintinə verilir. Bu vint 

supportun arabacığına eninə veriş hərəkətini verir.  
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Rəqəmli  proqramla  idarə edilən torna dəzgahları. 

Proqramla idarəedilən torna dəzgahlarının vəzifəsi fırlanan tipli detaллarın 

qapalı yarımavtomatik tsikllə kompleksli emalından (yonma, içyonma, yan 

səthlərin emalı, qanovsuqların açılması, mərkəzi deşiklərin burğulanması, yasonlu 

səthlərin emalı, yivlərin açılması və s.) ibarətdir. Dəzgahda detalların bərkidilməsi 

patronda, mərkəzlərdə və yaxud sağanaqda aparılır.  

 Proqram ilə idarə edilən torna dəzgahlarını aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

a)şpindeldən oxunun yerləşməsinə görə – üfüqi və şaquli; b)yönəldicilərinin 

yerləşməsinə görə – üfüqi, şaquli və  maili yerləşənlər; v) işdə istifadə edilən 

alətlərin sayına və onların supportla, revolver başlığında, alət mağazinində 

bərkidilmə üsullarına görə; q)yerinə yetirilən işin növünə görə – mərkəzli, 

patronlu, patronlu-mərkəzli, karusel, çubuq dəzgahları və avtomatlar. 

 Mərkəzli dəzgahlar düzxətli və əyrixətli konturlu val tipli pəstahların emalı 

üçün xidmət edir, məsələn, elektrik maşınlarının rotorların, turbinlərin, nəhəng 

valların və s. emalı. Torna dəzgahlar qrupunda mərkəzli dəzgahlar az faiz təşkil 

edir. Onları üfüqi və maili yönəldicili ola bilər. Bu dəzgahlarda proqramla kəski ilə 

yiv açmaq mümkündür.  

 Patronlu dəzgahlarda torna əməliyyatların yerinə yetirməklə bərabər, 

proqramla kəski ilə xarici və daxili yivləri açmaq mümkündür. Dəzgah aviasiya, 

dəzgahalət və maşınqayırmanın digər sahələrində tətbiq edilir. Bu tip dəzgahlara 

üfüqi və şaquli icra edilmiş patronlu torna yarımavtomatları, torna-revolver 

yarımavtomatlar, alın torna yarımavtomatları aiddir. Bu qrupun ən geniş yayılan 

dəzgahları onlardır: 1A734Ô3, KT141, 1Ï756DÔ3 вə c. 

         Patronlu-mərkəzli dəzgahlar fırlanan tipli detalların cürbəcür mürəkkəb 

pəstahlarında  xarici və daxili səthlərində emalı yerinə yetirmək üçün və torna 

mərkəzli, patronlu dəzgahların texnoloji imkanlarına malikdir. 
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RPI  16K20Ф3С5 modelli patronlu-mərkəzli torna dəzgahi 

 

 
        RPİ sistemli patronlu-mərkəzli dəzgahlar verilən proqram üzrə kəski ilə xarici 

və daxili yivlərin açılmasını təmin edir. Sənayedə ən geniş yayıl 16K20Ô3, 

16К20Т1, 16К30Ô3 və digər dəzgahlardır.  

 RPİ torna dəzgahları çatı üzərində emal edilən ən böyük pəstahın diametri 

D=250-5000 mm (patronlu dəzgahlar üçün D=160-630 mm). Çübüq dəzgahları və 

avtomatlar emal edilən çübüğün maksimum diametri d=10-125 mm maikdirlər. 

Dəzgah pilləli və ya əyrixətli profilli fırlanan tipli pəstahların xarici və daxili 

səthlərinin torna emalı üçün tətbiq edilir. Emal bir, yaxud bir neçə işçi gedişlə 

qapalı yarımavtomatik tsikllə aparılır. Dəzgah  17 dəqiqlik sinfində yerləşir . 

Dəzgah müxtəlif RPİ quruluşlarla təchiz edilir. 16K20Ф3 dəzgahın modifikasiyası 

RPİ quruluşun kompleksləşdirilməsindən asılı olaraq müxtəlif indekslərə malikdir. 

Məsələn, 16K20Ф3C5 dəzgahı H221M quruluşu ilə işləyir, 16K20Ф3C18 dəzgahı 

2Y22 quruluşu ilə işləyir. 
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 Kontur quruluşlu RPİ H221M formaəmələgəlmə hərəkətini, tsiklldə verişin 

və şpindelin fırlanma tezliyinin dəyişilməsini, dönən kəskitutanın indeksasiyanın, 

proqram üzrə yivin açılmasının təchiz edir. Koordinatların sayı (cəmi/eyni 

zamanda idarə edilən)2/2.  X oxu üzrə (eninə) 0,005mm, Z oxu üzrə (uzununa) 

0,01mm tapşırığın diskretliyi olur. Proqramdaşıyıcı – səkkizyollu perfolentadır, 

proqramın kodu İSO. 

Dəzgahın əsas mexanizmləri və hərəkətlər. 

 

 

Dəzgah torna dəzgahları üçün ənənəvi tərtibə malikdir. Özül monolit 

tökmədən ibarətdir. Çatı (a) eninə qaburqalı qutu formalaşdırır. Çatının 

yönəldiciləri termiki emal edilib və pardaqlanmışdır. Supportun arabacığı (D) 
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dönən kəskitutanla qeyri-müntəzəm prizmatik qabaq və yastı dal yönəldicilər üzrə, 

dal aşıq (E) – qabaq yastı və dal qeyri-müntəzəm prizmatik yönəldicilər üzrə yerini 

dəyişir. Avtomatik sürətlər qutusu (B) və şpindel aşığına (B) ötürmələr baş 

hərəkəti təmin edir, amma veriş hərəkətini alət uzununa (3) və eninə (V) veriş 

intiqallarından alır. 

 

Dəzgahın kinematikası. Baş hərəkət şpindelin (VI) fırlanmasıdır. O hərəkəti  

M1 elektrik mühərrikindən (N=10kvt, n=1460dəq-1), qasnaqların diametri 

D=130mm və D=178mm olan pazvari qayış ötürməsilə, avtomatik sürətlər qutusu, 

D=204mm və D=247mm qasnaqlı pazvari qayış ötürməsi vasitəsilə hərəkəti 

şpindel aşığına verir. birləşdirməklə şpindeldə doqquz fırlanma tezliyini təmin edir. 

II val M1, M2, M3 muftalarının dəyişdirilməsi hesabına üç fırlanma tezliyinə malik 

olur (Z=36-36 yaxud Z=30-42 yaxud Z=24-48 uyğun ötürmələr işləyir). III val 

doqquz müxtəlif fırlanma tezliyi ilə işləyir. M4  muftasını işə salmaqla Z=48-24 

dişli cütlük tşləyir, M5 muftası –Z=30-42 cütlüyünü, M6 muftası Z=14-56  

cütlüyünü işə salır. M4 və M5 muftasını eyni zamanda işə saldıqda şpindelin 

tormozlanması həyata keçirilir. Şpindel aşığında B1 blokunu işə salmaqla əl ilə 
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şpindeldə uc fırlanma tezliyi diapazonu almaq olar (12,5…200; 50…800 və 

125…2000 dəq-1). B1 blokunun şəkildə göstərən vəziyyətdə hərəkət V valdan 

şpindeldən Z=45-45, Z=18-72, Z=30-60 dişli cütlüklər vasitəsilə verilir. 

B1 blokunu sola hərəkət etdirəndə şpindel (VI) Z=60-48 yaxud Z=30-60 

ötürmələri vasitəsilə V valdan hərəkət alır. 

 Şpindelin max. fırlanma tezliyi üçün kinematik balans tənliyi aşağıdakı kimi 

olacaq: 

 
Şpindel aşığının yağlanması mərkəzləşdirilmiş avtomatikdir. Şpindel dəqiqlik 

sinfindən asılı olaraq 5 və ya 4-cü sinif dəqiqliklə iki konusvari diyircəkli 

yastıqlara quraşdırılmışdır.Yivaçan verici ДР, Z=60-60 araboşluqsuz dişli cüt ilə 

şpindellə əlaqələndirilmişdir şpindellə və gediş vinti arasında əlaqəni həyata 

keçirir, yəni şpindelin bir dövründə kəski açılan yivin addımı qədər yerini 

dəyişməlidir. 

 Veriş intiqalı iki cür icra edilir: hidavlik addımlı intiqalla (şək.5.2,a) və sabit 

cərəyan elektrik  mühərriki ilə hidrogücləndirici tətbiq edilmişdir. Addımlı 

P=10mm uzununa verişin diyirlənən vinti X M2 mühərrikindən araboşluqsuz Z=30-

125 reduktoru vasitəsilə fırlanma hərəkəti alır; amma eninə yerdəyişmə vinti VIII 

(addımı P=5mm) M3 mühərrikindən Z=24-100 araboşluqsuz ötürmə vasitəsilə 

fırlanma hərəkətini alır. Minimum eninə veriş 

Burada  – addımlı mühərrikin 1,5º çıxış valının addımında 

hidrogücləndiricinin çıxış valı dövrünün minimum hissəsi. M4 sabit cərəyan 

mühərriki ( N=1 kvt, n=3000 dəq-1) tətbiq edəndə VIII    вə Х gediş vintlərində əks 

əlaqə vericisi D yerləşdirilir. 

 Support və arabacıq ənənəvi quruluşa malikdirlər, lakin onların ölçüləri 

hündürlüyü üzrə artırılmışdır. Eninə veriş vintinin ölçüsü isə sərtliyini yüksəltmək 

üçün artırılmışdır. Dal aşıq sərt konstruksiyaya malikdir. Pinovun yeerdəyişməsi 
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addımı P=5 mm vint vasitəsi ilə elektromexaniki başlığın köməyi ilə həyata 

keçirilir. Rəstahın sıxılmasının sabitliyi nimçəvari yayın köməyi ilə təshiz edilir. 

Altı mövqeyli dönən kəskitutan üfüqi fırlanan oxlu supporta yerləşdirilir, 

amma çıxarılan alət başlığı kəskitutanın XV valında oturur. Çıxarılan başlıq 

yastıdişli M7  muftasının hərəkətli hissəsi ilə sərt əlaqəlidir. Kəkitutanın dönməsi 

M8 muftası işə salınaraq Z=20-62, Z=1-38 ötürmələri vasitəsilə M4 N=0,18 kvt, 

n=1400 dəq-1) elektrik mühərriki ilə baş verir. M6 muftanın hərəkətinin başlanğıc 

momentində XV val sola verilir, M7 muftası açılır və kəskitutanın lazımi mövqeyə 

dönməsi baş verir, hansı ki, son elektrik açarı ilə qeyd edilir. Sonra M5 

mühərrikinin fırlanma istiqaməti və M8 muftası uyğun dəyişilir, yumruqla mufta 

M8 yayla sıxılır, və M7 yarım muftanın hrəkətli hissəsi onun hərəkətdə olmayan 

hissəsi ilə fiksasiya edilir. Emalın işçi tsikli başlayır.  

 

Torna – revolver dəzgahlar. 

Torna-Revolver dəzgahlarında torna işlərinin bütün növləri aparılır. Torna-

yivaçan dəzgahlardan fərqli olaraq torna-revolver dəzgahlarında arxa aşıq və gediş 

vinti olmur, amma onlar dönən revolver başlığını aparan uzununa supporta 

malikdirlər. Revorver başlığına müxtəlif alətlər ( kəsiklər , burğular, rayberlər və.s) 

bərkidilir. 

  Revolver dəzgahlarının digər xüsusiyyəti, qabaqcıl hazırlanmış texnoloji 

prosesə əsasən, dəzgahın normal işləməsi üçün xüsusi sazlama tələb etməsidir. 

Buna görədə onlar seriyalı istehsalda geniş tətbiq edilir. 

Emal edilən pəstahın növünə görə torna-revolver dəzgahları 2 qrupa bölünür: 

1) çubuq pəstahı emal edən dəzgahlar 

2) ədədi pəstahlar üçün dəzgahlar 

Çubuq pəstahı emal edən dəzgahlar müxtəlif profilli ( dairəvi , dördbucaqlı , 

altıbucaqlı) çubuqlardan istifadə edilir. Çubuq materialını şpindelin deşiyinə 

keçirib sanqa ilə sıxırlar. Dəzgahda çubuğun verişi və sıxılması üçün mexanizmlər 

vardır. 
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Patronlu dəzgahlarda tökmədən və döymədən alınan ədədi pəstahlar emal 

edirlər. 

Revolver başlığın dönmə oxunun yerləşmasinə görə 3 növ: 

       
1) Şaquli,  2) üfüqi və 3) maili oxlu revolver başlıqlı dəzgahlar olur. 

Müasir torna-revolver dəzgahlarında sürətin və verişin qiymətlərini 

dəyişdirmək üçün əvvəlcədən seçmə yaxud avtomat idarə etmə tətbiq edilir. 

Torna-revolver dəzgahlarını səciyyələndirən əsas ölçü emal edilən çubuğun ən 

böyük diametri və çatı üzərində emal edilə bilən detalın ən böyük diametri sayılır. 

Bundan başqa şpindeldən revolver başlığınadək ən böyük məsafə də dəzgahın 

səciyyəsinə daxildir. 

Revolver dəzgahlarda baş hərəkət şpindelin fırlanma hərəkətidir, veriş hərəkəti 

support S1 uzununa və S2 eninə yerdəyişmə hərəkətidir. Bəzən eninə veriş, 

revolver başlığın yavaş fırlanması ilə, yaxud xizəklərin revolver başlığı ilə eninə 

istiqamətdə yerdəyişməsi ilə, yaxud xizəklərin revolver başlığı ilə eninə 

istiqamətdə yerdəyişməsi ilə həyata keçirilir. 

Revolver dəzgahlarda köməkçi hərəkətlər aşağıdakılardır: 

1) alətlərin ardıcıl işə salınması üçün revolver başlığın dönmələri; 

2) materiyalın verişi və sıxılması; 

3) uzununa (revolver) və eninə supportların cəld yerdəyişmələri. 

Torna-revolver dəzgahlarının əsas qovşaqları çatı (7) , şpindel aşığı (2). Veriş 

qutusu (1), supportların önlükləri (9,8), uzununa support (6) , eninə supportdan 

(3) ibarətdir. 
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 Torna-revolver dəzgahların çatısı torna dəzgahlarının çatısına çox oxşayır və 

qutu şəkilli tökmədən ibarətdir. Uzununa və eninə supportlar çatının 

yönəldiciləri boyu yerdəyişmə hərəkəti alır. Emaldan çıxan yonqarın əlverişli 

kənar edilməsi üçün çatının arxa divarında pəncərə yerləşir . 

 Torna dəzgahlarında olduğu kimi revolver dəzgahlarının da şpindel aşığında 

sürət qutusu yığılır.  

 Torna-revolver dəzgahlarının veriş qutusu konstruktiv cəhətdən torna 

dəzgahlarının veriş qutusundan sadədir. Çünki veriş pillələrinin sayı azdır və 

gediş vintinin köməyi ilə kəski ilə yiv açmaq üçün quruluş yoxdur.ş. 
 

Torna – karusel dəzgahları. 

Adi torna dəzgahlarında yerləşdirilməsi çətin olan detalları torna – karusel 

dəzgahlarda emal edirlər. 

Torna – karusel dəzgahlarda nisbətən hündür olmayan böyük diametirli ağır 

detalları emal edirlər. 

Torna – karusel dəzgahlarda kəski ilə yiv açmaqdan başqa bütün torna 

əməliyyatları aparıla bilər. Emal edilən detal planşalbaya (dairəvi stol) yerləşdirilib 

bərkidilib. Planşayba horizontal yerləşdiyindən pəstahın yerləşdirilməsini 

asanlaşdırır.  

Torna – karusel dəzgahlarında müxtəlif profilli xarici və daxili səthlərlə 

kəski ilə torna emalı aparılmaqla bərabər pəstahların mərkəzi deşiklərini burğular, 
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zangerlər, yiv burğuları və s. ilə emal edirlər. Deşikləri emal edən kəsici alətlər 

revolver başlığa bərkidilir. 

Karusel dəxgahlarda xüsusi tərtibatların köməyilə frezləmə, pardaxlama, 

isgənəlmə və s. əməliyyatları aparmaq olar.  

Torna – karusel dəzgahlarının əsas parametrləri planşaybanın diametri, 

yaxud emal edilən pəsdahın ən böyük diametri və yan supportu aşağı salınmış 

vəziyyətində pəstahın hündürlüyüdür. 

Karusel dəzgahları bir dayaqlı və iki dayaqlı olmaqla iki növ olur.  

Planşaybasanın diametri 1600 mm-dək olan dəzgahlar birdayaqlı, böyük 

planşaybalı dəzgahlar isə ikidayaqlı hazırlanır.  

Nəhəng torna – karusel dəzgahlarında diametri 20 m-dək olan detalları emal 

etmək mümkündür. 

Yaxın illərdə diametri 25 m-dək olan pəstahların emalı üçün ağır torna – 

karusel dəzgahlarının buraxılması nəzərdə tutulur. 

Şəkildə birdayaqlı torna – karusel dəzgahlarının ümumi görünüşü 

göstərilmişdir. Onun əsas qovşaqları: çatı dayaq (1), stol (planşayba) (2), köndələn 

qol (5), revolver başlığı (4), yan support (10), veriş mexanizimdən (7,12) və 

sürətlər qutusundan (catının daxilində) ibarətdir.  

Ikidayaqlı torna karusel dəzgahlarına çatıya iki dayaq bərkidilir və onlarla 

qol əlaqələndirilir. Köndələn qol dayaqlarının 

yönəldicilərində aşağı-yuxarı 
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hərəkət edə bilir və onun üzərində iki şaquli support yerləşir. Qalan qovşaqları 

birdayaqlı dəzgahların qovşaqları ilə eynidir. 

Dəzgahın stolu və digər mexanizimlər güclü elektrik mühərriklərindən 

hərəkət alır. Dəzgahın şpindeli şaquli yerləşir və yuxarı hissəsində stol oturdulur. 

Stol dairəvi yönəldicilərilə çatıya söykənir. Dəzgah yüksək dövlərdə işləyəndə 

dabanlıq yönəldiciləri qismən yükdən azad edir.  

Dəzgahün yan supportuna bir yaxud iki kəski bağlanır. Support üfüqi və 

şaquli istiqamətdə əl ilə və mexaniki verişin köməyilə hərəkət edə bilər. 

Şaquli support köndələn qola quraşdırılır aə onun üzərində üfüqü və şaquli 

yerdəyişhməyə malikdir. Supportun beşüzlü kəski başlığının yuvalarına müxtəlif 

alətlər geydirilir. 

Supportların veriş mexanizimlərini veriş qutusu təşkil edir. O, ya supporta 

ya da köndələn qola bərkidilir və kinematik zəngirlərlə stolla əlaqələndirilir. 

Torna – karusel dəzgahlarında supportlara və köndələn qola cəld hərəkət 

verən mexanizm vardır. Yüngül dəzgahlar bir ümumi elektrik mühərrikinə 

malikdir. Ağır dəzgahların hər bir tez yerdəyişdirən mexanizmi üçün ayrıca 

elektrik mühərriki olur.  

Torna – karusel dəzgahlarında baş hərəkət stolun fırlanmasıdır, veriş 

hərəkəti isə yan və şaquli supportların üfüqi və şaquli yerdəyişmələridir. Köməkçi 

hərəkətlərə köndələn qolun tez yerdəyişməsi, revolver başlığın dönməsi və s. 

hərəkətlər daxildir.  

Müxtəlif profilli xarici səthlərin emalında yan supportun şaquli verişindən, 

qanovcuqların açılmasında, haşiyələrin düzəlməsində və sairədə üfüqi verişindən 

istifadə edirlər. Şaquli supportun üfüqi verişindən yan səthlərin emalı üçün, şaquli 

verişindən isə xarici və daxili səthlərin emalında istifadə edirlər. 
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1512 modelli karusel dəzgahı: vəzifəsi, konstruksiyası, kinematikası. 

1512 modelli torna karusel dəzgahı birdayaqlıdı və böyük diametrli gövdə 
tipli detalların email ücün tətbiq edilir. 
 

 

 

Baş hərəkət stolun fırlanma hərəkətidir. M1 elektrik mühərrikindən 

(N=30kvt, n=1450 dəq-1) hərəkət sürət qutusuna sonra isə qutunun V valından 28-

28 konus çarxları və 25-125 silindrik çarxlar ilə stola ötürülür. Sürət qutusunda 8 

elektromaqnit mufti var. Onları növbə ilə işə saldıqda 250 dəq-1 18 sürətlə firlanma 

tezliyi almaq olar. 

Firlanma tezliklərin aşağı hədləri 

 
Firlanma tezliklərin yuxarı hədləri 

 
Dəzgahda revolver başlıqlı şaquli və yan supportlar vardır. Supportlar 

kinematikası eyni olan və biri birindən asılı olmayan veriş qutusu vasitəsi ilə 
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stoldan hərəkət alır. Hər bir support 8 elektromaqnit mufti ilə təhciz olunmuşdur. 

Onların köməyi ilə supportlara 0.07-12.5 mm/dövr hədlərində 16 müxtəlif veriş 

hərəkəti verilir. 

Yan supportun üfuqi verişi. Hərəkət stolun VIII valından 125-25 ötürmələri, 

36-48 və 36-48 konus ötürmələri, IX val, 36-30 ötürməsi, 17-17 və 23-23 konus 

cütlərlə veriş qutusunun XII valına verilir. Veriş qutusunun kinematic sxemi sol 

tərəfdə ayrıca göstərilmişdir. Veriş qutusundan XX val hərəkət alaraq, 21-37-21 

dişli çarxlar və addımı P=8 mm olan vint cütü vasitəsilə yan supporta üfuqi veriş 

verilir. 

Yan supportun şaquli verişi. Stolun VIII valından veriş qutusunun XII 

valınadək hərəkət həmin zəncirlə gəlir. Sonra support mexanizminin XXI valı 

hərəkəti veriş qutusundan alaraq 20-20 və 20-20 konus dişli çarxları və addımı P=8 

mm olan vint cütü vasitəsi ilə  yan supporta şaquli veriş verir. 

 Revolver supportun üfuqi verişi. Yuxarıda göstərildiyi kimi stolun VIII 

valından hərəkət veriş qutusunun XII valına verilir. Support mexanizminin XX valı 

firlanma hərəkətini veriş qutusundan alır, sonra isə 22-22 dişli çarxlar və addımı 

P=8 mm olan vint cütü ilə revolver support üfuqi veriş alır. 
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Bölmə3. Burğu dəzgahları. 

Burğu dəzgahları. 
Burğu dəzgahlarının vəzifəsi bütöv materialda deşiklər, pəstahda başqa 

üsullarla əmələ gələn deşikləri təmiz emal etmək, daxili yivlər açmaq və yan 

səthləri zenkovkalamaqdan ibarətdir. 

Burğu dəzgahlarında xüsusi alət və tərtibatlar tətbiq etməklə deşiklərdə 

içüonma, təbəqə materialda böyük diametrli deşiklər kəsmək, dəqiq deşiklərdə 

sürtmə və digər əməliyyatlar aparmaq mümkündür. 

Burğu dəzgahlarında görülən əsas iş növləri  şəkil.1-də göstərilmişdir. 

 

 

а – mərkəzləmə; 
б – burğulama; 
в – yuvanın genişləndirilməsi; 
г – zenkerləmə; 
д – pilləli yuvanın 
zenkerləməsi; 
е – həşiyyənin 
zenkerlənməsi;  
ж – yuvanın yan səthinin 
youlması; 
з – rayberləmə;  
и – konik yuvanın 
rayberlənmısi; 

  
 

 

 

Şəkil 1. Burğu dəzgahlarında  əsəs görülən işlərin növləri 
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Burğu dəzgahlarında deşikləri emalı burğu, rayber, zenkerlərlə və ditgər 

alətlərlə, yivlərin açılması isə yiv burğuları ilə aparılır.  

 

Burğular                                                                  Rayberlər 
 

  

 

Zenkerlər                                                   Kombinə edilmiş alətlər    
                         

  

 

 

 

 

 

 

 Şəkil 2. Burğu dəzgahlarında istifadə edilən alətlər 
 

Sənayenin müxtəlif sahələrində burğu dəzgahlarının aşağıdakı növləri tətbiq 

edilir: 

1) stolüstü burğu dəzgahları (birşpindelli); 

2) birşpindelli şaquli burğu dəzgahları; 

3) radial burğu dəzgahları; 
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4) çoxşpindelli burğu dəzgahları; 

5) dərin deşikləri burğulamaq üçün üfüqi burğu dəzgahları. 

а – şaquli burğu dəzgahları;  
б – radial burğu dəzgahları;  
в – aqreqat burğu dəzgahları 
 

 

Ümumi maşınqayırmada ən geniş yayılanı şaquli və radial-burğu 

dəzgahlarıdır. 

Burğu dəzgahlarını xarakterizə edən əsas ölçülər ən böyük deşmə diametri, 

şpindel deşiyində konusun nömrəsi, şpindelin ən böyük çıxımı, şpindelin ucundan 

stola və bünövrə tavasınadək ən böyük və ən  kiçik məsafələr sayılır, üfüqi burğu 

dəzgahlarında isə ən böyük deşmə dərinliyidir. 

Seriyalı və kütləvi istehsalda avtomat, yaxud yarımavtomat tsikli ilə işləyən 

çoxşpindelli dəzgahlardan istifadə edirlər. Bu dəzgahlar üfüqi və ya şaquli 

yerləşdirilirvə onlarda şpindellərin sayı 30 və daha çox ola bilər. 

 

 

Radial burğu dəzgahları. 

Radial burğu dəzgahları fərdi və seriyalı istehsalatda böyük detalların 

pəstahlarında deşiklərin emalında tətbiq edilir.  

Şaquli burğu dəzgahlarından fərqli olaraq radial-burğu dəzgahlarında 

pəstahda açılan deşiyin oxunun şpindelin oxu ilə uyğunlaşması, burğu şpindelinin 

hrəkət etməyən pəstaha nisbətən yerdəyişməsi ilə birlikdə dəzgahın işçi zonasının 
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istənilən nöqtəsinə çəkməyə imkan verir. Bu, traversin sütun ətrafında dönməsi və 

traversin yönəldicilərində şpindel başlığının yerdəyişməsi hesabına olur. 

 

 

 

Radial-burğu dəzgahlarında baş hərəkət V (şəkil 3.5) şpindelin fırlanma 

hərəkətidir, amma veriş hərəkəti S şpindelin pinolla (gilizlə) birlikdə ox boyu 

yerdəyişməsi sayılır. 

Köməkçi hərəkətlərə: traversin dönməsi və onun sütuna bərkidilməsi, 

traversin vertikal yerdəyişməsi və lazımi hündürlükdə bərkidilməsi, şpindel 

başlığının traversdə yerdəyişməsi və bərkidilməsi, şpindelin sürət və verişlərinin 

dəyişdirilməsi və i. a. daxildir. 
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Radial-burğu dəzgahlarının əsas qovşaqları A-bünövrə  tavası, B-sütunun 

əsası, V- fırlanan sütunun sıxılma mexanizmi, Q –içi boş fırlanan sütun, D -

traversin yerini dəyişdirən və sıxan mexanizm, E -travers (qol), J-şpindel başlığı, Z 

- stol. 

Sütun iki hissədən, bünövrə tavasına bərkidilən hərəkət etməyən daxili sütun 

və dönən xarici sütundan ibarətdir. Xarici sütunu lazımi vəziyyətdə boyunluq ilə 

bərkidirlər. Boyunluq hər iki sütunun flansının konus səthlərini əhatə edir. 

Boyunluğun sıxılıb açılması eksentrin boyunu vaolcığa geydirilmiş boltun 

köməyilə aparılır. 

Traversin üfüqi yönəldicilərində şpindel başlığı hərəkət edir. 

Traversi sıxıb-boşaldan və hərəkət etdirən mexanizm sütun üzərində onun 

tez yerdəyişməsini və lazımi yerdə sərt bərkidilməsini təmin edir. Traversin 

sıxılması və boşaldılması onun yerdəyişməsi ilə avtomatik əlaqədardır. 

Radial-burğu dəzgahının şpindel başlığı ayrıca aqreqat şəklində olur. Onda 

sürət qutusu, veriş qutusu, veriş mexanizmi, şpindel və başlığın yerini dəyişdirən 

və bərkidən mexanizm yerləşir. 
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2B56 modelli burğu dəzgahı: vəzifəsi, konstruksiyası, kinematikası. 

2В56, 2А56 radial burğu dəzgahları  Xarkov dəzgahqayırma zavodunda 1937-ci 

ildən istehsal olunumuşdur. Bu dəzgahlar zavodun ilk istehsal etdiyi dəzgahlar 

olmuşdur. Sonralar Xarkov dəzgahqayırma zavodu silindrik pardaxlama 

maşınlarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. 2B56 modelli dəzgahı fərdi və seriyalı 

istehsal şəraitində, böyük çəkiyə malik böyük və orta ölçülü məmulatlarda 

deşiklərin burğulanması, rayberlənməsi, zengerlənməsi və yivlərin kəsilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Burğu dəzgahlarının vəzifəsi bütöv materialda deşiklər, pəstahda başqa üsullarla 

əmələ gələn deşikləri təmiz emal etmək, daxili yivlər açmaq və yan səthləri 

zenkovkalamaqdan ibarətdir. 

 Burğu dəzgahlarında xüsusi alət və tərtibatlar tətbiq etməklə deşiklərdə 

içyonma, təbəqə materialda böyük diametrli deşiklər kəsmək, dəqiq deşiklərdə 

sürtmə və digər əməliyyatlar aparmaq mümkündür. 

  Burğu dəzgahlarında deşiklərin emalı burğu, rayber, zenkerlərlə və 

digər alətlərlə, yivlərin açılması isə yiv burğuları ilə aparılır.  
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Baş hərəkət mexanizmi (şpindel) elektrik myhərrikindən (N=5,5 kvt, 

n=1440 dövr/dəq) və sürətlər qutusunun B1(40-31-23), B2 (34-22) və B3 (43-27) 

sürüşən bloklarının vasitəsilə 12 fırlanma surəti alır (şəkil3.6). Sürət qutusunda bir 

cüt əks dəyişdirilən çarxların a/b=33/40 olması şpindeldə sürətlərin sayını iki dəfə 

artırır; yəni z=3x2x2x2+24 olur. 

 

Şəkil 3.6. 2B56 modelli radial burğu dəzgahının kinematik sxemi. 
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Şpindelin ən kiçik fırlanma tezliyi aşağıdakı kimi hesablanır 

 n şp.min= 1440∙ 

Veriş hərəkəti şpindelin oymağındakı z=31 çarxından veriş qutusunun iki 

unlu B4 (19-25-22) və B5(29-40-18) sürüşən blokları vasitəsilə 22-55 çarxlarına və 
1/60 sonsuzvint ötürməsindən z=13 tamasa çarxına, sonra tamasanın köməyilə 

şpindelə verilir. Bu halda M2 muftası, əl ilə verişdə isə M1 muftası ilişmədə olur. 

Veriş qutusu şpindelə doqquz müxtəlif veriş surəti (0,15-1,3 mm/dövr) verir. 

Maksimum veriş belə hesablanır: 

Smax+ 1 dövr şp. 
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A - əsas;  
B - stasionar sütun;  
V - fırlanan sütunun sıxma 
mexanizmi; 
Q - içi boş fırlanan sütun;  
D - traversin qaldırılması, 
endirilməsi və sıxılması 
mexanizmi;  
E - travers;  
J – Şpindel başlığı, sürət qutusu və 
veriş qutusu ilə 
 Z – qoyulma stol.  
  
 

 

 

2A135 modelli şaquli burğu dəzgahı: vəzifəsi, konstruksiyası, kinematikası. 

Bu dəzgahların konstruksiyası və kinematikası onların ölçülərindən asılıdır. 

Kiçik dəzgahlarda şpindel intiqalı sadə və veriş əl ilə olur. Böyük və orta ölçülü 

dəzgahlarda sürət və veriş qutuları, çox vaxt verişin avtomatik dayandırılması üçün 

mexanizm və s. tətbiq edilir. 

Emal edilən pəstah stola, yaxud bünövrə tavasına qoyulur, şpindeli və 

pəstahdakı deşiyin oxlarının eyniliyi pəstahda yerdəyişmələr aparmaqla əldə edilir. 

Şaquli burğu dəzgahlarında baş hərəkət (v) alət bağlanmış şpindelin fırlanma 

hərəkətidir, veriş hərəkəti (S) şpindelin şaquli yerdəyişməsidir (şəkil 3). 
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 Şəkil 3 Üfüqi burğu dəzgahının ümumi görünüşü 
 

Dəzgahın əsas qoşaqları aşağıdakılardır: 9 –bünövrə tavası; 8 – çatı; 6 – 

sürət qutusu; 5 – veriş qutusu; 3 – şpindel; 2 – stol. 

Çatı içi boş tökmədən ibarətdir və dəzgahın əsas qovşaqları ona quraşdırılır. 

Çatının şaquli yönəldicilərində şpindeli aparan kronşteyn qurulur. Çatının daxili 

boşluğunda idarəetmə elektrik avadanlığı və şpindelin əks yükü yerləşdirilir. 

Bürğü dəzgahlarının sürət qutuları çox vaxt dişli ötürmələrdən ibarət olur. 

Onların yerini dəyişdirməklə şpindel müxtəlif sürətlər alır. Müasir şaquli burğu 

dəzgahlarında bir, yaxud ikisürətli elektrik mühərrikinin köməyilə sürət qutusu 6-
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12 sürət ala bilər. Bəzən şaquli burğu dəzgahlarında sürət qutusunun əvəzində 

pilləsiz variator tətbiq edilir. 

Veriş qutusu məxtəlif alətlərlə işlədikdə şpindelə lazım olan aşağı, yaxud 

yuxarı verişlər verir. Dəzgahın ölçüsündən asılı olaraq veriş qutusu şpindelə 4-12 

veriş sürəti verə bilər. Veriş qutusu hərəkəti ya vilavasitə şpindeldən, ya da 

şpindellə sabit ötürmə ilə əlaqədə olan surət qutusunun hər hansı bir valından 

alınır. 

Dəzgahın şpindelinin dişli (şlisli) hissəsi sürət qutusunun axırıncı içi boş 

aparılan valına keçir və onun daxilində ox istiqamətində yerdəyişmə alır. Alət 

şpindelin qabaq ucunun konus deşiyinə bilavasitə, yaxud keçid oymaqlarının və ya 

müxtəlif tərtibatların köməyilə bağlanır. 

Burğulama aparılanda əmələ gələn ox qüvvələrini yüngül dəzgahlarda 

radial-dayaq yastıqları, orta və ağır dəzgahlarda kürəcikli, yaxud diyircəkli dayaq 

yastıqları qəbul edir. Yastıqlar şpindel gilizinə quraşdırılır. 

Emal edilən pəstah stola bərkidilir. Stol iki cür hazırlana bilər: hərəkət 

etməyən, yaxud dönən. Stol ya çatının yönəldicilərinə, ya da tumba formasında 

hazırlanıb bünvrə tavasına quraşdırılır. 

Seriyalı istehsalatda tətbiq edilən burğu dəzgahlarında xaçvari stol qoüulur. 

O, eninə və uzununa istiqamətdə hərəkət edə bilir. Belə konstruksiyalı stolda 

pəstahı bir dəfə bərkitməklə bir neçə deşiyi emal etmək mümkündür. 

Proqramla idarə edilən stollar da tətbiq edilməkdədir. 

Bünövrə tavası dəzgahın dayağı sayılır. Orta və ağır dəzgahlarda onun 

yuxarı müstəvisindən böyük ölçülü pəstahları yerləşdirmək üçün istifadə edirlər. 

Bünövrə tavasının daxili boşluğundan soyuducu-yağlayıcı maye üçün çən kimi 

istifadə edirlər. 
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2A135 modelli şaquli burğu dəzgahının kinematik sxemi 

 

Bir şpindelli 2A 135 modelli şaquli burğu dəzgahının kinematik sxemi 4 

şəklində verilmişdir. 

Baş hərəkət reversiv elektrik mühərrikindən (N=4,5 kvt, n=1400 dövr/dəq) 

Ф 140-178 mm qasnaqlararası qayış ötürməsi vasitəsilə və qutunun Б1, Б2 üçlü 

sürüşən blokları IV vala (gilizə) fırlanma hərəkəti verir. 

 

 

Şəkil 4. 2A135 modelli üfüqi burğu dəzgahının kinematik sxemi. 



64 
 

Şpindelin şlisli ucu IV valın şlisli deşiyinə keçib onunla birlikdə fırlanır.  

Sürət qutusu şpindelə doqquz müxtəlif sürət (z=3x3=9) verir. Şpindelin maksimum 

fırlanma tezliyi aşağıdakı kimi olur: 

nşn.max=1440 

Veriş mexanizmi bilavasitə hərəkəti şpindeldəki z=27 dişli çarxından alır. 

İki cüt 27-50 və 27-50 çarxları fırlanmanı üçpilləli (21-25-30) və dördpilləli (21-

30-46-60) sürüşən işgilli mexanizmlərə verir. Beləliklə, iki ötürmə nisbəti 
21/60x60/21 və 30/50x50/30 təkrar edildiyindən verişlərin sayı S=3x4-1=11 olacaqdır. 

M1 qoruyucu mufta və IX val 1/45 sonsuzvint ötürməsini və z=18 tamasa 

çarxını fırladaraq pinolun m=2 mm tamasasını hərəkətə gətirir.  Dəstək M2 v M3 

muftalarını idarə edir. Mexaniki vuerişdə bu muftalar birləşdirilir. Əl ilə verişdə 

dəstəyi tez fırlayanda mexaniki veriş kəsilir. Çünki  M2 muftası xır-xıralı ötüş 

mexanizminə malikdir. Dayağadək işləyəndə həmin mexanizm verişi verilən 

dərinlikdə dayandırır. 

Şpindelin bir dövründə veriş aşağıdakı kimi hesablanır.  

Dəzgah 0,115-1,6 mm/dövr diapazonunda on bir veriş çsürətinə malikdir. 

Şpindelə həm baş hərəkət və həm də ox boyu veriş shərəkəti verilir. O 

pinolun daxilindəki dəyirlənən yastıqlarda fırlanır. Tamasanın köməyi ilə pinol 

şpindelə ox boyu yerdəyişmə verir. Dayaq yastıqları qayka vasitəsilə nizamlanır. 
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Bölmə 4. Frez dəzgahları. 

Frez dəzgahları. 

Frezləmə prosesi və frezlər. Frezləmə əsasən müstəvi və fasonlu səthlərin 

emal edilməsində tətbiq olunur. Bu üsul ilə eyni zamanda pəstahda yiv, işkil 

qanovu, yarıqaçma, dişkəsmə və b. əməliyyatda aprılır. Frezləmə nəticəsində 

alınan məmulatın dəqiqlik dərəcəsi 3-4- cü dəqiqlik sinfinə, təmizlik dərəcəsi isə 6-

7- ci təmizlik siniflərinə müvafiq olur. Frezləmə prosesi  f r e z  adlanan çoxlu 

miqdarda kəsici tilləri olan alət vasitəsi ilə aparılır. Kəsici tillər, yəni dişlər, dairə 

üzrə frezin səthində və ya yan üzündə yerləşir. 

 Frezlər üç qrupa ayrılır: bütöv, lehilənmiş və yığma. Bütöv frezlər monolit 

kütlə olub, yüksək keyfiyyətli alət poladından və başqa ərintilərdən hazırlanır. 

Lehimlənmiş frezlərin gövdə hissəsi adi ucuz konstruksiya poladından, işlək hissəsi 

isə yüksək keyfiyyətli baha başa gələn alət poladından, yaxud bərk ərintilərdən 

hazırlanmış lövhələrdən qayrılır. Bu lövhələr frezin kəsici hissəsi olub, gövdəyə 

lehimləndirilir. 
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Silindrik və yan frezləri, müstəvi səthlərin emalında tətbiq edilir. Bu növ frezlərdə 

dişlər onların oxu ilə bucağı əmələ gətirir ki, bu da silindrik frezlərüçün 30-400, 

yan yonuş frezləri üçün 10-250 olur. 

Dairəvi, uc və bucaq frezləri  pəstahlarda yarıq, qanov və şlis açmaq məqsədi ilə 

işlədilir. 

Fasonlu frezlər  vasitəsi ilə fasonlu səthlər emal olunur. 

Modul frezlərindən pəstahda diş kəsmək üçün istifadə edilir. 

Sonsuz vint frezləri  isə, adətən, silindrik və sonsuz vint çarxı pəstahlarında diş 

kəsmək məqsədi ilə tətbiq edilir. Frezi hər bir dişi adi kəski rolunu oynayır. Bu 

dişlər müəyyən elementlərlə xarakterizə edilir. Həmin elementlər: diş, baş kəsici 

til, qabaq üz, dal üz, və peyser üzündən ibarətdir. 

Frezin işlək hissəsi olan dişlərin profili bir sıra bucaqlarla xarakterizə edilir. 

Bunlar baş qabaq bucaq, dal bucaq, istilik bucağı, kəsmə bucağından ibarətdir. 
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Frezləmə — metalların və süni materialların mexaniki emal olunmasında tətbiq 

olunan texnoloji əməliyyat növüdür. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün tətbiq 

olunan alətə frez deyilir. Frez aləti ixtira olunduğu zaman, yəni sənaye 

inqilabıərəfəsində Fransada saray əyanlarının paltarlarının boynunda gəzdirdikləri 

yaxalığa oxşadığından ona bu adı vermişlər. Yəni frez fransızca fraise sözündən 

olub, mənası yaxalıq deməkdir. 

Torna əməliyyatından fərqli olaraq frezləmədə pəstah sərt bərkidilir. Əsas 

hərəkəti isə alət görür. Alət verilən həndəsəni yaratmaq üçün dəzgahın koordinat 

sistemində veriş alaraq eyni zamanda bir neçə ox üzrə hərəkət edir. Veriş 

hərəkətini dəzgahın konstruksiyasından asılı olaraq pəstah da yerinə yetirə bilər. 

Frez dəzgahlarında müstəviləri, fasonlu (matrislərin, puansonların, yumruqların 

və s.) və müxtəlif profilli vintvarı və fırlanan səthləri, xarici və daxili yivləri və s. 

emal edirlər. Görülən işin xarakterində asılı olaraq frez dəzgahları müxtəlif tipdə 

hazırlanır. 

 

Frez dəzgahlarının görnüşü. 

 

 

 

 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/Metal
http://az.wikipedia.org/wiki/Mexaniki_emal
http://az.wikipedia.org/wiki/Al%C9%99t
http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99naye_inqilab%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99naye_inqilab%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://az.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zca
http://az.wikipedia.org/wiki/Torna
http://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99stah
http://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99nd%C9%99s%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99zgah
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6H82 modelli universal frez dəzgahları. 

Ümumi təyinatlı frez dəzgahları öz növbəsində üfüqi frez, şaquli frez və uzununa 

frez dəzgahlarına ayrılır. 

 Uzununa frez dəzgahları isə birtərəfli bir üfüqi şpindeli, ikitərəfli iki üfüqi 

şpindeli, çoxşpindelli və b. frez dəzgahlarından ibarətdir. 

 Üfüqi frez dəzgahlarının şpindeli üfüqi müstəvi, şaquli frez dəzgahlarının 

şpindeli isə şaquli müstəvi üzrə yerləşir. Bu tip dəzgahlarda emal edilən pəstah, 

adətən, uzununa istiqamətdə hərəkət etdirilir. 

 Üfüqi və şaquli frez dəzgahlarının təkmilləşmiş tipi universal frez 

dəzgahıdır. Universal frez dəzgahında xüsusi mexanizm vasitəsi ilə dəzgah stolunu 

şaquli ox ətrafında ±45-500 bucaq altında çevirmək mümkün olur. Bununla 

əlaqədar olaraq pəstah bir vəziyyətdən digər vəziyyətə gətirilir. 
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Çatıya (1) dəzgahın bütün qovşaqları quraşdırılır. Çatının aşağı hissəsində elektrik 

avadanlığı (2), daxilində isə sürətlər qutusu (4) və şpindel qovşağı yerləşir. Sağ 

tərəfdə çatının şaquli yönəldicilərində konsol (13) hərəkət edir. Onun 

yerdəyişməsinə teleskopik vint kömək edir. Konsolda veriş qutusu (13) yerləşir. 

Konsolun eninə yönəldicilərində özünün dairəvi yönəldiciləri liə eninə xizəklər 

(12) quraşdırılır. Orada uzununa yönəldicilər ilə yuxarı aparan dönən hissə (11) 

oturur. Onların vəzifəsi stolun (10) yerini dəyişdirməkdir. Stol detalı, sıxıcı 

quruluşları və tərtibatları bərkitmək üçün üç ədəd T – şəkilli yarığa malikdir. 

Çatının yuxarı yönəldicilərinə xortum (5) bərkidilir. Xortumdakı iki ədəd sırğa (6) 

alət bərkidilən sağanağı digər ucundan tutub saxlayır. Ağır işlər aparanda 

xortumun sərtliyini artırmaq üçün «qayçı» tipli ling () konsolla əlaqələndirilir. 

Prototip dəzgahı kimi seçilmiş 6H81 modelli universal üfüqi – frez dəzgahınin 

ümumi görünüşünün izahı aşağda verilmişdir.. 

Çatıya (1) dəzgahın bütün qovşaqları quraşdırılır. Çatının aşağı hissəsində 

elektrik avadanlığı, daxilində isə sürətlər qutusu (2) və şpindel qovşağı yerləşir. 

Sağ tərəfdə çatının şaquli yönəldicilərində konsol (9) hərəkət edir. Onun 
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yerdəyişməsinə teleskopik vint (11) kömək edir. Konsolda veriş qutusu (10) 

yerləşir. Konsolun eninə yönəldicilərində özünün dairəvi yönəldiciləri liə eninə 

xizəklər (8) quraşdırılır. Orada uzununa yönəldicilər ilə yuxarı aparan dönən hissə 

(7) oturur. Onların vəzifəsi stolun (6) yerini dəyişdirməkdir. Stol detalı, sıxıcı 

quruluşları və tərtibatları bərkitmək üçün üç ədəd T – şəkilli yarığa malikdir. 

Çatının yuxarı yönəldicilərinə xortum (3) bərkidilir. Xortumdakı iki ədəd sırğa (4) 

alət bərkidilən sağanağı digər ucundan tutub saxlayır. Ağır işlər aparanda 

xortumun sərtliyini artırmaq üçün «qayçı» tipli ling (5) konsolla əlaqələndirilir. 

 

6H81 modelli üfüqi frez dəzgahları. 

6H81 universal üfüqi – frez dəzgahı poladdan, çuqundan, əlvan metallardan və 

plastikdən hazırlanmış nisbətən kiçik ölçülü müxtəlif məhsulların, əsasən silindrik, 

uc, disk, bucaq, formalı və modullu frez kəsiciləri ilə emalı üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Fərdi və seriyalı istehsal şəraitində daha geniş istifadə olunur. 

Fırlanan stolun olması, spiral dişli çarxların, kəsicilərinr və oxşar hissələrin 

istehsalında spiral yivləri kəsməyə imkan verir.Geniş diapazonlu şpindelin sürətləri 

və stola verilən veriş məhsulları optimal kəsmə şəraitində emal etmək imkanı 

verir.Şpindelin  fırlanması və stola veriş hərəkəti  üçün ayrı elektrik 

mühərriklərindən olan hərəkətlər təmin edilir. 6H81 modelli dəzgahın stolu  üç 

istiqamətdə sürətli hərəkətlər edə bilir.Əl və mexaniki hərəkətlər bir-birinə 

bağlıdır. Stolun mexaniki hərəkətlərinin dayandırmaq üçün dəstəklərlə və əllə 

həyata keçirilə bilər. Şpindelin tormozlanması üçün elektromaqnit muftasından 

istifadə olunur.  
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Prototip dəzgahı kimi seçilmiş 6H81 modelli universal üfüqi – frez 
dəzgahınin ümumi görünüşünün izahı aşağda verilmişdir. 
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Çatıya (1) dəzgahın bütün 

qovşaqları quraşdırılır. Çatının 

aşağı hissəsində elektrik 

avadanlığı, daxilində isə 

sürətlər qutusu (2) və şpindel 

qovşağı yerləşir. Sağ tərəfdə 

çatının şaquli yönəldicilərində 

konsol (9) hərəkət edir. Onun 

yerdəyişməsinə teleskopik vint 

(11) kömək edir. Konsolda 

veriş qutusu (10) yerləşir.   
Konsolun eninə yönəldicilərində özünün dairəvi yönəldiciləri liə eninə xizəklər (8) 

quraşdırılır. Orada uzununa yönəldicilər ilə yuxarı aparan dönən hissə (7) oturur. 

Onların vəzifəsi stolun (6) yerini dəyişdirməkdir. Stol detalı, sıxıcı quruluşları və 

tərtibatları bərkitmək üçün üç ədəd T – şəkilli yarığa malikdir. Çatının yuxarı 

yönəldicilərinə xortum (3) bərkidilir. Xortumdakı iki ədəd sırğa (4) alət bərkidilən 

sağanağı digər ucundan tutub saxlayır. Ağır işlər aparanda xortumun sərtliyini 

artırmaq üçün «qayçı» tipli ling (5) konsolla əlaqələndirilir. 
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6H81 modelli universal üfüqi – frez dəzgahınin ümumi görünüşü 

Şpindel (XX) fırlanma hərəkətini aşağdakı qaydada alır. Baş hərəkətin elektrik 

mühərriki (N=4,5 kvt, n=1450 dövr/dəq) mufta vasitəsilə sürətlər qutusunun 1 

valını fırladır. I və III valda yerləşən üç ədəd B1, B2, B3 ikili blokları səkkiz müxtəlif 

sürət verir. B2 və B3 blokları növbə ilə işə salınır. IV val 20-20 çarxları vasitəsilə 

fırlanma alaraq pazvarı qayış ötürməsi (F 140-210 mm) ilə hərəkəti şpindelə verir. 

Yuxarı hissədə sürəti ki dəfə artıran quruluş yerləşir. Beləliklə, ümumi sürətlərin 

sayı k=2X2X2X2=16 alınır. Qutunun iki hissəyə bölünməsi şpindeldə titrəmələri 

azaldır. Yuxarıda yerləşən quruluş P lingindən tamasa çarxı və tamasa ilə idarə 

olunur. Tamasanı sağa hərəkət etdirəndə şpindeldə sərbəst oturan qasnağın (F 210 

mm) oymağı ilə M1 dişli muftası ilişmədə olur, 25 və 64 çarxları sağa 

çəkildiyindən hərəkət qutudan birbaşa şpindellə verilir. İdarəetmə tamasasının sola 

gedişində M1 muftası ilişmədən çıxarılır, z=25 və z=64 çarxları isə z=69 və z=30 

çarxları ilə ilişmədə olur. Beləliklə, şpindel hərəkəti ikinci istiqamətdən alır. 
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Bölmə 5. Pardax dəzgahları. 

Pardax dəzgahları vəzifəsi, konstruksiyası, kinematikası. 

Parlaqlama dəzgahları detalların təmiz emalında tətbiq edilir.  Pardaqlama 

dəzgahlarıının və dairələrinin, həmçinin hazırlıq əməliyyatlarının (dəqiq tökmə, 

ştampplama, yayma və s.) təkmilləşdirilməsi sahəsindəki müvəfəqiyyətlər 

nətigəsində torna-frez və digər dəzgahlar əvəzinə kobud və təmiz pardaqlama üçün 

yüksək məhsuldarlıqlı pardaqlama dəzgahlarından istifadə edilmə imkanı 

yaranmışdır. 

Pardaqlama dəzgahlarında6 a) pəstahı soyma, kəsmə və doğrama; b) 

müstəvilərin, fırlanan səthlərin, çarxların dişlərin, vintvari və fasonlu səthlərin və 

i.a. dəqiq emalı; v) istənilən alətlərdə itiləmə kimi əməliyyatlar aparılır.  

Sənayenin müxtəlif sahələrində ümumi təyinatlı və xüsusi dəzgahlar 

şəklində pardaqlama dəzgahlarına rast gəlmək olur. Metalkəsən  dəzgahlar 

parkının 30%-dən çoxunu pardaqlama dəzgahları qrupu, onların da əksəriyyətini 

xüsusi pardaqlama dəzgahları təşkil edir. 

Pardaqlamanın növündən və pardaqlanan səthin formasından asılı olaraq 

pardaqlama dəzgahlarını aşağıdakı növlərə bölmək olar: dairəvi pardaqlama; daxili 

pardaqlama; yastı pardaqlama və  mərkəzsiz pardaqlama. 

Pardaqlamanın növündən və pardaqlanan səthin formasından asılı olaraq 

pardaqlama dəzgahlarını aşağıdakı növlərə bölmək olar: dairəvi pardaqlama; 

daxili pardaqlama; yastı pardaqlama və  mərkəzsiz pardaqlama. 

Əvvəlcə başqa dəzgahlarda emal edilmiş və pardaqlama üçün kiçik emal 

payı saxlanılmış pəstahları pardaqlama dəzgahlarına daxil olur. Pardaqlama 

payının miqdarı detalın forma və ölçülərindən, tələb edilən dəqiqlik dərəcəsindən 

və əvvəlki emaldan asılıdır. 

Sənayenin müxtəlif sahələrində ümumi təyinatlı və xüsusi dəzgahlar 

şəklində pardaqlama dəzgahlarına rast gəlmək olur. Metalkəsən  dəzgahlar 
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parkının 30%-dən çoxunu pardaqlama dəzgahları qrupu, onların da əksəriyyətini 

xüsusi pardaqlama dəzgahları təşkil edir. 

  
  

 

Dairəvi pardaqlama dəzgahlarının 

vəzifəsi detalların silindrik və konus 

səthlərini pardaq-lamaqdır.  Bunlar sadə 

və universal dəzgahlara ayrılırlar. 

  Sadə dairəvi pardaqlama dəzgahları 

silindrik və kiçik konuslu səthləri 

pardaqlayır. Bunun üçün dəzgahın işçi 

stolunu şaquli ox ətrafında uyğun bucaq 

(±6º-dək) qədər döndərilir 

 

 

Dairəvi pardaqlama dəzgahlarında 
stoldan  əlavə, pardaqlama və qabaq 
aşıqları da şaquli ox ətrafında dönə bilir. 
Ona cörədə bu dəzgahlar böyük konuslu 
yan səthləri emal etməyə imkan verir. 
Bəzi universal dairəvi pardaq-lama 
dəzgahları daxili pardaqlama uçun 
tərtibatla təchiz edilir.  
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3M151 modelli dairəvi pardax dəzgahı: vəzifəsi, 

konstruksiyası, kinematikası 

Dairəvi pardaqlama dəzgahlarının vəzifəsi detalların silindrik və konus 

səthlərini pardaqlamaqdır.  Bunlar sadə və universal dəzgahlara ayrılırlar. 

 Sadə dairəvi pardaqlama dəzgahları silindrik və kiçik konuslu səthləri 

pardaqlayır. Bunun üçün dəzgahın işçi stolunu şaquli ox ətrafında uyğun bucaq 

(±6º-dək) qədər döndərilir. 

  

Dairəvi pardaqlama dəzgahlarında stoldan  əlavə, pardaqlama və qabaq aşıqları da 

şaquli ox ətrafında dönə bilir. Ona cörədə bu dəzgahlar böyük konuslu yan səthləri 

emal etməyə imkan verir. Bəzi universal dairəvi pardaqlama dəzgahları daxili 

pardaqlama uçun tərtibatla təchiz edilir. 
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Dairəvi pardaqlama dəzgahının ümumi görünüşü şəkildə verilmişdir. Dəzgahın 

əsas qovşaqları: çatı (1), qabaq aşıq (2), pardaqlama daşı (3), pardaqlama aşığı (4), 

dal aşıq (5) və stoldan (6)  ibarətdir. 
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Dəzgahın qovşaq və mexanizmləri çatının üzərinə yığılır. Çatının daxili 

boşluğundan hidravlik intiqalı yerləşdirmək üçün və yağ çəni kimi istifadə edilir. 

Çatının yuxaprı hissəsində yerləşən yönəldicilərdə stol hərəkət edir. Stol irəli-geri 

hərəkəti dəzgahın hidravlik sistemindən alır .Dəzgahın stolunda qabaq və dal 

aşıqlar yerləşir. Emal edilən detal qabaq və dal aşığın mərkəzlərində yerləşdirilir. 

Qabaq aşıq detala tələb olunan fırlanma sürəti verir. Dəzgahda uzununa 

yönəldicilərdən başqa, pardaqlama  aşığının yerdəyişməsi üçün eninə yönəldicilər 

də vardır. Pardaqlama aşığının şpindeli hərəkəti pazvari qayış ötürməsi vasitəsilə 

öz elektrik mühərrikindən alır. Şpindelin fırlanması baş hərəkət, pardaqlama 

aşığının yerdəyişməsi eninə veriş, emal edilən detalın fırlanması dairəvi veriş və 

stolun irli-geri hərəkəti uzununa veriş hərəkətidir. 

Dairəvi pardaqlama dəzgahları detalın pəstahının ən böyük diametri və mərkəzlər 

arasındakı ən böyük məsafə ilə səciyyələnir. Ümumi təyinatlı dəzgahlar üçün 

pəstahın ən böyük diametri 100-1600 mm, uzunluğu 150-12500 mm hədlər 

daxilində olur. 
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3M151 modelli dairəvi pardaqlama dəzgahının kinematik sxemi  

Baş hərəkət pardaq dairəsinin fırlanma hərəkətidir. Pardaq dairəsinin intiqalı M2 

asinxron elektrik mühərrikindən (N=7,5 kvt, n=1460 dövr/dəq.) və pazvari qayış 

ötürməsindən ibarətdir. Diametri 147 və 128 m iki dəyişilən qasnaq olarsa, pardaq 

dairəsinin şpindeli iki fırlanma tezliyi ala bilər. (n1=110 dövr/dəq  və  n2=1275 

dövr/dəq). 

 Dairəvi veriş hərəkəti pəstaha verilir. Bu hərəkətin intiqalını M1 sabit 

cərəyan elektrik mühərriki (N=0,8 kvt, n=220-2200 dövr/dəq)  və iki pazvari qayış 

ötürməsi təşkil edir. İkinci ötürmənin qayışlarda tarımlığı II və III valların oxlarını 

ekssentrik yerləşən z=38 sonsuz vint çarxı ilə uzaqlaşdırmaqla əldə edilir. 

  Uzununa veriş hidravlik silindrdən və əl ilə nazim çarxdan (a) verilə bilər. 

Hidravlik intiqalın və əl ilə hərəkət verilən ötürmələrin eyni zamanda işləməsinin 

qarşısını almaq üçün bloklaşdırıcı quruluş vardır. Bu quruluş hidravlik silindrdən 

silindrdən və muftadan ibarətdir. Silindrə yağ təzyiqlə veriləndə veriləndə muftanı 

işdən çıxarır və z=12 tamasa çarxının əl ilə hərəkət verən mexanizmdən əlaqəsini 

kəsir. 

 Stolun əl ilə yerdəyişmisə nazim çarxı (A) fırlatmaqla 17/51 və 51/51 

silindrik çarxlar, 1/31 sonsuzvint ötürməsi, z= 20 tamasa çarxı (m=3 mm) 

vasitəsilə həyata keçirilir. 
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Bölmə 6. Alət materialları. 

Alət materialları, ümumi məlumat. 

Alət materialları emal olunan detalların keyfiyyət xarakteristikalarının, 
dəqiqlik parametrlərinin, əmək məhsuldarlığının, alətin kəsmə qabiliyyətinin 
artırılmasında rolu böyükdür. Alətin yüksək kəsmə qabiliyyətli olması üçün alət 
materialları aşağıdakı əsas tələbləri ödəməlidir. 

•  1.Kəsmə qabiliyyətinə malik olması. 

•  2.Yüksək istilik keçirmə və yeyilməyə qarşı davamlı olmalı. 

•  3.Möhkəm və yüksək bərkliyə malik olmalı. 

•  4.Soyuq və isti halda emal oluna bilməli; termiki emalda, 
qaynaqda, lehimləmədə, itilənmədə və s. müəyyən qabiliyyətə malik 
olmalı. 

•  6.İqtisadi cəhətdən səmərəli olmalı. 

 Hazırda alət istehsalında aşağıdakı materiallardan istifadə olunur: 

•  1.Alət poladları (karbonlu , legirlənmiş, tezkəsən). 

•  2.Bərk xəlitələr. 

•  3.Mineral keramikalar. 

•          4.Abraziv materiallar. 

•  5.Almazlar. 

•          6.Yüksək bərkliyə malik materiallar. 

Alət materialının seçilməsində aşağıdakı şərtlər əsas götürülür: 

•  1.Alətin tipi, təyinatı, ölçüləri və işləmə şəraiti. 

•  2.Alətin hazırlanma texnologiyası. 

•  3.Alətin materialının bərkliyi emal ediləcək detalın materialının 
bərkliyindən 1,8...2 dəfə çox olmalıdır. 

 Ümumiyyətlə alət materiallarına qoyulan tələblər əsasən üç qrupa 
bölünür. 
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•      Istismar tələbləri: yüksək temperatura davamlılıq, yeyilməyə 
davamlılıq, lazımı bərklik, yorulmaya davamlıq, emal olunan materiala 
az uyğunluğu. 

•      Texnoloji tələblər: yaxşı emal oluna bilməsi (əsasən pardaxlamada), 
plastiki deformasiya oluna bilməsi, termiki emal oluna bilməsi. 

•      Iqtisadi cəhətdən səmərəli olması. 

Alətlər böyük güc yükləri, yüksək temperatur və sürtün- mə şəraitində işləyir. 

Ona görə də alət materialları bir sıra xüsu- si istismar tələblərinə cavab verməlidir. 

Alətlərin yüklənmə xü- susiyyətləri (konsul üzrə bərkidilmə, zərbəli yük, əyilmə, 

dartıl- ma, sıxılma) ilə əlaqədar, onların materialları üçün burulmada, əyilmədə, 

sıxılmada möhkəmlik hədləri və zərbə özlüyü əsas möhkəmlik göstəriciləri kimi 

qəbul edilmişdir. Bunlardan başqa alət materialları yeyilməyə davamlı, əlverişli 

texnoloji xassələrə malik olmalı və nisbətən ucuz başa gəlməlidir. Hazırda bu tələb- 

ləri müxtəlif dərəcədə ödəyən bir çox alət materialları vardır. Bun- lar kimyəvi tərkibi 

və fiziki-mexaniki xassələrə görə fərqlənir. 

Alət materialları poladlara, bərk ərintilərə və ifrat bərk materiallara – 

almaz və kubşəkilli bor nitridlərinə ayrılır. Prak- tiki cəhətdən ən geniş və 

vacib qrupu poladlar təşkil edir. Onlar dörd tip alət hazırlanması üçün tətbiq 

olunur: 

1) kəsici alətlər; 

 2) ölçü alətləri;  

3) soyuq deformasiyaedi- ci ştamplar; 

 4) qızmar deformasiyaedici ştamplar. 

Kəsici alətlər üçün materialların əsas xassələri yeyilməyə və istiliyə 

davamlılığıdır. 

Belə materiallar istiliyə davamlılığına görə aşağıdakı qruplara bölünür: 

1) istiliyə davamlılığı 200-2500C-dək olan karbonlu və azlegirlənmiş 

poladlar; 
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2) istiliyə davamlılığı 600-6400C-dək olan yüksək legir- lənmiş tezkəsən 

poladlar; 

3) istiliyə davamlılığı 800-10000-dək olan bərk ərintilər; 

4) istiliyə davamlılığı 12000C-dək olan ifrat bərk mate- riallar. 

Karbonlu alət poladlarının tərkibində 0,7-1,3%C olur. Bunlar keyfiyyətli У7, У8, 

У9 .... У13 və yüksək keyfiyyətli  У7A, У8A, У9A .... У13A olur. Bu poladların 

termiki emaldan sonra bərkliyi HRC 62-64, istiliyə davamlılığı 200-2500C olur. Bu 

poladlardan yiv burğuları, plaşkalar, mişar lentləri hazırlayırlar. 

Azlegirlənmiş poladların tərkibində legirləyici elementlə- rin kütləcə miqdarı 

5%-ə qədər olur. Legirlənmiş poladların ter- miki emaldan sonra bərkliyi HRC 62-

64, istiliyə davamlılığı 250-3000C olur. Legirlənmiş alət poladları karbonlu alət 

polad- larına nisbətən tabı artırmış vəziyyətdə daha çox özlülüyə ma- likdir və 

tabartırmada çat əmələgəlməyə az meyillidir. Buraxıla bilən kəsmə sürəti karbonlu 

poladlarınkına nisbətən çoxdur (15-25m/dəq-dir). 

Dartılar, yiv burğuları, plaşkalar, deşikgenəldici alətlər və s. hazırlanması üçün 

9XBГ, XBГ, XГ, 6XC, 9XC və s. poladlar- dan istifadə edilir. 

Tezkəsən poladlardan hazırlanmış kəsici alətin termiki emaldan sonra bərkliyi 

HRC 62-65, istiliyə davamlılığı 600- 6500C olub, yüksək yeyilməyə davamlılığa 

malikdir. Bu polad- lardan hazırlanmış kəsici alətləri kəsmə sürəti 80m/dəq-ə qədər 

çatdıqda da işləyə bilər. Kəsici alətləri hazırlamaq üçün P9, P12, P18, P6 M3, 

P6M5, P9Ф2, P9K5, P10K5 Ф2, P10K5 Ф5 

poladlardan istifadə edirlər. Tezkəsən  poladlar ―P‖ hərfi ilə işa- rə olunur; P 

hərfindən sonrakı rəqəm poladın tərkibindəki əsas legirləyici elementin – 

volframın faizlə miqdarını göstərir. 

Bərk ərintilər, yüksək yeyilməyə dözümlüyə, bərkliyə (86...92 HRA) və 

istiliyə davamlılığa (800...10000C) malikdir və kəsmə sürəti 800m/dəq-dək 

artırmağa imkan verir. Karbid əsasının tərkibindən asılı olaraq bişirilmiş bərk 

ərintiləri üç qrupda istehsal olunur. 
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Birinci (volfram) qrupu WC-Co sisteminin ərintiləri BK 2, BK 4, BK 6, BK 8 

və s. təşkil edir. Bunlar BK hərfləri və kobaltın faizlə miqdarını göstərən 

rəqəmlərlə markalanır. Bu ərintilər çuqunları, əlvan metalları və onların 

ərintilərini, qeyri-me-tal materialları emal etmək üçün istifadə olunur. 

İkinici (titan-volfram) qrupu TiC-WC-Co sisteminin ərin- tiləri – T15K6, 

T5K10, T30K4 və s. təşkil edir. Bu ərintilər, T, K hərflər və ərintinin tərkibindəki 

titan və kobalt karbidlərinin kütləcə faizlə miqdarını göstərən rəqəmlərlə 

markalanır. Bu qrup ərintilər birinci qrup ərintilərinə nisbətən daha yüksək 

möhkəmlik və yeyilməyə dözümlüyə malikdir. 

Üçüncü qrupu (titan – tantal - volfram) TiC-TaC-WC-Co sisteminin ərintiləri 

– TT7K12, TT8K6 təşkil edir. Markalarda- kı TT hərflərindən sonrakı rəqəm 

(TiC+TaC) karbidlərinin cə- mini, K hərfdən sonrakı rəqəm isə kobaltın faizlə 

miqdarını göstərir. Bu qrup ərinti daha yüksək möhkəmlik, yeyilməyə dö- zümlülük 

və özlülük xassələrinə malikdir. 

Mineral-keramika, 1720–17500C-də bişirilmiş əsası Al2O3-dən ibarət olan 

sintetik materialdır. ЦM-332 markalı mi- neral keramika yüksək bərkliyə (91-93 

HRA) və 12000C-dək odadavamlılığa malikdir. Bu materialdan hazırlanmış alətlər, 

yüksək yeyilməyə dözümlülük, möhkəmliyin aşağı və kövrəkli- yin yüksək olması 

ilə fərqlənir. Hazırda mineral-keramika lövhə- cikləri ilə təchiz edilmiş kəskilər, 

zengerlər, rayberlərdən istifadə edilir. Mineral-keramika materiallarından 

hazırlanmış alətlərin istismar xarakteristikalarını artırmaq məqsədilə bu materiallara 

W, Mo, B, Ti, Ni əlavə edilir. Belə materiallara kermetlər deyilir. Hazırda BOK-60, 

BOK-63 və s. kermetlərdən istifadə edilir. 

Abraziv materiallar-abraziv alətlərin (cilalama dairələri, başlıqları, 

seqmentləri və s.) hazırlanmasında istifadə edilən xırdadənəli və ya ovuntu 

materiallarıdır. Təbii abraziv material- lar (sumbata, kvars qumu, korund) 

xassələrinin qeyri-sabit ol- maları ilə fərqlənir; bu səbəbdən də az istifadə olunur. 

Maşınqayırmada abraziv alətlər, süni materiallardan: elek- trokorunddan, silisium 

karbidindən, bor karbidindən, xrom ok- sidindən hazırlanır. Bu materiallar yüksək 
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istiliyə davamlılığa (1800....20000C), yeyilməyə, dözümlüyə və bərkliyə malikdir. 

Maşın hissələrin hazırlanması üzrə texnoloji prosesin tamamlama mərhələsində 

abraziv alətlərlə emal sürəti 15–10 m/s həd- dində olur. 

Pardaqlama və cilalamaqdan məqsəd, metalların və qeyri- metalların səthində 

maksimal hamarlıq, sığallılıq və dəqiqlik yaratmaqdır. Pardaqlamaq üçün keçə, 

gön, fetr və s. material- lardan qayrılmış elastik dairənin səthinə pardaqlayıcı pasta 

və ya abraziv tozundan nazik qat çəkilir. Bərk ərintiləri emal et- mək üçün abraziv 

material kimi elbordan istifadə edilir; onun əsasını kub və ya heksaqonol quruluşlu 

polikristalik bor nitridi təşkil edir. 

Sənayedə təbii (A), süni və ya sintetik (AC) almazlardan hazırlanmış 

alətlərdən geniş istifadə edilir. Almaz ən bərk ma- terial olub, yüksək yeyilməyə 

və istiliyə davamlılığa malikdir və almaz alətlərə emal edilən material (titandan 

başqa) yapış- mır. Onların mənfi cəhəti yüksək kövrəkliyidir. Almaz kristal- 

larından kəsici alətlərin işlək hissələrini, həmçinin hamarlayıcı- ların 

hazırlanmasında istifadə edilir. Belə kristalların kütləsi 0,2-0,3 karat (1 karat = 

0,2q) olur. Emal zamanı, kəsmə sürəti 100m/dəq və daha çox olur. Almaz alətlərlə 

emal olunan detal- ların səthləri çox təmiz, ölçüləri dəqiq olur. 

Ölçü alətləri üçün istifadə olunan poladların əsas xassələri yüksək yeyilməyə 

davamlılıq, uzunmüddətli istismar zamanı ölçülərini və formasını sabit 

saxlamalarıdır. Bu məqsədlə ev- tektoiddən sonrakı az legirlənmiş XГ, XBГ, 9XC 

(termiki emaldan sonra HRC 60-64) poladları geniş tətbiq edilir. Yastı alətləri 

(xətkeşlər, ülgülər və s.) çox vaxt 15, 20, 15X, 20X, 12XHЗA semetləndirilən 

təbəqə poladından hazırlayırlar. Bö- yük ölçülü və mürəkkəb formalı alətlər 

38X2MЮA markalı azotlandırılan poladdan hazırlanır. 
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Karbonlu alət poladları. 

• Alət materiallarından istehsalatda ən geniş yayılanı alət poladlarıdır. Bu 

poladlar yüksək möhkəmlik və yeyilməyə qarşı xassələrinə görə alət istehsalında geniş 

istifadə olunur.  

•      Alət poladları əsasən üç qrupa bölünür: karbonlu, legirlənmiş və 

tezkəsən alət poladları. 

•      Karbonlu alət poladlarıda öz növbəsində iki qrupa bölünür; adi və 

yüksək keyfiyyətli poladlar. Adi karbonlu poladlara У(U)7...У13, yüksək keyfiyyətli 

poladlara isə У7A... У13A aiddir. Burada axırıncı rəqəm karbonun miqdarını faizlə 

göstərir. Bundan başqa poladların tərkibinə Cr, Ni, M 0,15...0,2 % və Mn, Si isə 

0,25...0,3% daxildir.  

•      Karbonlu alət poladları aşağı səviyyəli kəsmə qabiliyyətinə malikdirlər.  

İstiliyə davamlılığı 2000 S-dən çox temperatudra belə poladlar bərkliyini və 

dayanıqlığını tez itirirlər. Belə poladlardan hazırlanmış alətlərlə işlədikdə soyuducu-

yağlayıcı mayedən (SYM) istifadə etmək lazımdır. Aşağı səviyyəli kəsmə qabiliyyəti 

olduğuna görə belə alət poladlarından У7...У9 çilingər, ağac emlında və dəmirçi 

işlərində istifadə olunan alətlər hazırlanır. 

• У10A...У13A-dan isə əllə işlənən alətlər, məsələn: yeyə, yiv burğusu, 

plaşka, payberlər hazırlanır. Belə alət poladlarından hazırlanmış alətlər deformasiyaya 

uğraya bilmədiklərindən onlardan uzun və mürəkkəb profilli alətlər hazırlamaq olmaz. 

Pardaxlama zamanı böyük kontakt temperaturu alətin səthində bərklik və kəsmə 

qabiliyyətini azaltdığına görə belə alətlərin profilini pardaxlamaq olmaz. 

Lekirlənmiş alət poladı, tezkəsən alət poladları. 

•      Legirlənmiş alət poladları tərkibində legirləyici elementlər Mn, Si, Cr, 

W, V olan poladlardır. Legirlənmiş poladların kəsmə qabiliyyəti karbonlu alət 

poladlarına nisbətən yüksək olub, istiliyə davamlılığı 2500 S-yə qədərdir. Belə 

poladlardan ştampların, kəsən, ölçü və çilingər alətlərin hazırlanmasında istifadə 

olunur. Əsas markaları: 9XC, XВГ, XВCГ, X6ВФ. 
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• Bu poladların ən çox istifadə olunanı 9XC və XВГ poladlarıdır. 9XC 

poladından burğu, rayber, yiv burğusu, plaşka, daraq, frez  bir sözlə aşağı sürətlə 

işləyən alətlər hazırlanır. Bu poladda karbid bərabər paylandığına görə nazik kəsici 

alətlər hazırlamaq mümkündür. XВГ poladında termiki emalda karbonlaşma az 

fərqləndiyinə görə bu poladdan dartılar, uzun rayberlər, yiv burğuları və s. 

hazırlanır. XВCГ poladı 9XC və XВГ poladları ilə aralıq mövqe tutur. Bu poladdan 

əsasən əllə işlənən alətlər (burğu, rayber, yiv burğusu, plaşka və s.) hazırlanır. X6ВФ 

poladı yeyilməyə qarşı davamlı olduğuna görə ( tərkibində xrom çoxdur) belə 

poladlardan yiv nəqşləyən (diyirləndirən) diyircəklər, tiyələr, bıcaqlar hazırlanır. 

Tezkəsən alət poladları. 

• Belə poladlar legirlənmiş alət poladlarına nisbətən yüksək kəsmə 

qabiliyyətinə malik olmaqla, kəsmə sürətini legirlənmiş alət poladlarına nisbətən 2...3 

dəfə artırmaq olur. Kəsici alətlərin demək olarki, 70%-i tezkəsən alət poladlarından 

hazırlanır.  

•      Volframlı və volfram molibdenli tezkəsən alət poladlarının tərkibi 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

• Tezkəsən alət poladlarının bir-birindən fərqi əsasən tərkibindəki W, V, Mo 

faizlə miqdarından asılıdır. Bu alət poladlarından, poladların, çuqunun, əlvan metalların, 

xəlitələrin emalında istifadə olunan alətlərin hazırlanmasında tətbiq olunur. Bu alət 

poladlarının yeyilməyə 2 dəfə, istiliyə 3 dəfə davamlılığı karbonlu alət poladlarına 

nisbətən çoxdur. 

•      Р9-dan kəskilər, zenkerlər, frezlər, bıçaqlar və alətlər üçün lövhələr; 

Р12 və Р18-dən mürəkkəb və məsuliyyətli alətlər – fasonlu kəskilər, yivaçan, 

dişaçan alətlər, və həmçinin dartılar, rayberlər hazırlznır. 
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Poladın 

markası 

Elementlərin faizlə miqdarı 

C W V Mo Cr 

Р9 

Р12 

Р18 

Р6M3 

Р6M5 

0,85...0,95 

0,8...0,9 

0,7...0,8 

0,85...0,95 

0,8...0,88 

8,5...10,0 

12,0...13,0 

17,0...18,5 

5,5...6,5 

5,5...6,5 

2,0...2,5 

1,5...1,9 

1,0...1,4 

2,0...2,5 

1,7...2,1 

1 

1 

1 

3,0...3,6 

5,0...5,5 

3,8...4,4 

3,1...3,6 

3,8...4,4 

3,0...3,5 

3,8...4,4 

      

      

      

• Tərkibində volfram olan alət poladları az istifadə olunur ( volfram az tapılan 

material olduğuna görə). Р6M3 və Р6M5 alət poladlarının tərkibində molibden əsas 

təşkil edir. Belə ki, molibden 1,5...2% volframı əvəz edir. Hazırda Р6M5 istehsal olunan 

tezkəsən alət poladlarının 75% təşkil edir. 

•      Yüksək legirlənmiş çətin emal olunan, korroziyaya davamlı poladların 

emalında istifadə olunan teskəsən alət poladları dörd qrupa bölünür: 1) 

volframkobaltlı; 2) volframvanadiumlu; 3) volframkobaltvanadiumlu; 4) 

volframkobaltmolibdenli. 

• Belə alət poladlarının əsas markaları: Р9K5; Р9K10; Р12Ф3; Р10Ф5K5; 

Р18Ф2K5; Р6M5K5; Р9M4K8. Kobaltlı alət poladlarının istiliyə davamlılığı 630...640 

S və termiki emaldan sonra bərkliyi HRC 64...67 qədər olur. Kobaltın tərkibdə artması 

poladın bərkliyini azaldır. Vanadium tərkibdə 1,8...2,6% qədər artması yeyilməyə qarşı 

davamlılığı artırır. 

•      Tezkəsən alət poladlarının kəsmə qabiliyyətlərinin artırılmasının əsas 

yolları aşağıdakılardır: 

• Poladladların qövsü-vaakumda, elektrik şüa peçlərində əridilməsi. 

• Tezkəsən alət poladlarını kompozisiyalarının ovuntu 

metallurgiyasından alınması. 
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• Kəsən hissəyə və lövhələrə karbid-titan TiC təbəqəsi ilə örtük çəkilməsi. 

• Kimyavi-termiki emaldan, alətin maqnit sahəsində emalından istifadə 

edilməsi. 

• Tezkəsən alət poladlarının müxtəlif markalarının dərin və hərtərəfli 

tədqiqi. 

• Alət poladının markalarını  işarə etmək üçün DÜİST-lər üzrə qəbul 

olunmuş sistem yaradılmışdır.Markaların işarəsi, poladın kimyavi tərkibini təxminən 

bildirən az saylı ədəd və hərflərdən ibarətdir. 

•      Hər bir legirləyici element aşağıdakı hərflərlə işarə olunur: N(Н) – nikel; 

X(X) – xrom; K(K) – kobalt; M(M) – molibden; Q(Г) – manqan; D(Д) – mis; R(P) 

– bor; S(C) – silisium; P(П) – fosfor; V(B) –volfram; T(T) – titan; A(A)- azot; 

F(Ф)-vanadium (mötərizədəki hərflər kiril əlifbası ilə yazılmışdır). 

•      Poladın markasının əvvəlində gələn rəqəm yüzdə bir faizlə ( yüksək 

karbonlu alət poladlarında onda bir faiz) karbonun miqdarını göstərir. Hərflərdən 

sonra gələn rəqəmlər isə həmin elementin orta təxmini miqdarını (elementin miqdarı 

1%-dən aşağı olduqda rəqəm yazılmır; 1%-dən yuxarı olduqda isə rəqəm 1; 2%-dən 

yuxarı olduqda isə rəqəm 2 yazılır və s.) bildirir. Tezkəsən alət poladları sürət (rapid) 

sözündən götürülmüş R (rusca P) hərfi ilə işarə olunur və onda sonra gələn rəqəm 

volframın miqdarını bildirir. Volframsız poladlarda R sonra 0 – işarəsi yazılır. A – hərfi 

markanın ortasında gələrsə azotun miqdarını, axırında gələrsə poladın yüksək 

keyfiyyətli olduğunu göstərir. DÜİST-də işarələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə 

tərkibində 1%-dən yuxarı karbon olan poladlarda markanın əvvəlindəki rəqəm yazılmır. 

Belə ki, 1,45...1,65% C; 11,elə ki, 1,45...1,65% C; 11,0...12,5% Cr 0...12,5% Cr və 

0,4...0,5%  Mo tərkibli alət poladı X12M kimi işarə olunur. 

•      Metallurgiya zavodlarında istehsal olunan qeyri standart alət poladları, 

zavodun adını və hansı məqsədlə (tədqiqat və ya təcrübə üçün) hazırlandığını bildirən 
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ifadənin rusca baş hərfləri ( ЭМ, ЭП, ДИ, ДП və s.) işarə olunur, hərflərdən sonra isə 

zavodda əritmə ardıcıllığını göstərən rəqəm yazılır. Məsələn , ЭП 952, ДИ 51 və s. 

• Bizdə və bir çox xarici ölkələrdə istifadə olunan bəzi alət poladları kimyavi 

tərkibcə yaxın olsalarda, onların markaları müxtəlif formada işarə olunurlar. Bəzi 

ölkələrin poladları markalanmasına baxaq. 

•      ABŞ – AİSİ (American İron and Steel İnstitute) 

•      Markaların əvvəlində gələn hərflər poladlarda bir çox texnoloji xassələri 

və ya istifadə yerlərini bildirir. W – polad suda tablandırılmışdır; O – polad yağda 

tablandırılmışdır; A – polad havada tablandırılmışdır; S – zərbəli yük altinda işləyən 

polad; F – son və ya tamamlama əməliyyatları üçün polad; T – tezkəsən volframlı 

polad; M – tezkəsən molibdenli polad. 

•      Fransa – AFNOR (Association Fracaise de Normalisotion) 

•      Markaların adlarındakı hərflər legirlənmə dərəcəsini və elementləri 

bildirir: Z – yüksək legirli polad; C – xrom; K – kobalt; M – manqan; D – molibden; Ni 

– nikel; S – silisium; W – volfram; V – vanadium və s. Z – dən sonra və ya hərflərdən 

qabaq gələn rəqəm yüzdə bir faizlə karbonun miqdarını, hərflərdən sonra gələn rəqəmlər 

isə uyğun olaraq, əsas legirləyici elementin faizlə miqdarını göstərir. Əgər elementin 

miqdarı 1%-dən azdırsa birinci rəqəmin yerinə 0 yazılır. 

•      Almaniya – Stahl – Eisen – Werkstoffblott 

• Markanın əvvəlində gələn rəqəm 150-yə qədər olduqda polad yüksək 

bərklikli, karbonlu və aşağı legirli; 200-69 olduqda soyuq halda deformasiya edici 

legirli ştamp poladı; 250-70 olduqda isti halda deformasiya edici ştamp poladı; 320-69 

olduqda isə tezkəsən alət poladı adlanır. Yüksək legirli ştamp poladlarının markalarının 

əvvəlində X, tezkəsən alət poladlarında isə S yazılır. İstənilən markanın qabağında 

yazılan ~ işarəsi onun DÜİST üzrə müqayisə olunduğu poladın kimyavi tərkibindən az 

fərqləndiyini göstərir. 
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Bərk xəlitələr. 

• Bərk xəlitələr ovuntu metallurgiyasının məhsuludur. Onlar metallurgiya 

proseslərində, karbidli volfram, karbidli və ya karbonitridli titan, mürəkkəb karbidli 

volfram, titan və tantal və həmçinin sementli elementlər – kobalt, nikel və molibdeni 

maye halına kimi əritməklə alınır. Bərk xəlitələrdən istifadə etdikdə kəsmə sürətini 

tezkəsən alət poladlarına nisbətən 4...10 dəfə artırmaq olur. Hazırda birkarbidli - 

volframlı, ikikarbidli - titanvolframlı və üçkarbidli – tantaltitanvolframlı  bərk 

xəlitələr istehsal olunur. 

• Volframlı bərk xəlitələrə (bir karbidli): BK3, BK3M, BK4, BK6, BK6M, 

BK8, BK8B, BK15 (VK) misal göstərmək olar. Bərkliyi HRA 91...86, əyilməyə 

möhkəmlik həddi σn=1100...1800 MPa. M-hərfi xəlitənin xırda dənəli olduğunu 

göstərir. Dənənin qabariti 1 mkm və az olur (мелкозернистный). B-hərfi 

möhkəmliyinin yüksək olmasını göstərir (высокопрочный). K-hərfi böyük dənəli 

(крупнозернистный) olmasını göstərir və dənələrin ölçüləri 3...5 mkm ölçüsündə olur. 

• Titanvolframlı xəlitələrə (iki karbidli) T30K5, T15K6, T14K8, T5K10, 

T5K12 aiddir. Bərkliyi HRA 92...87, əyilməyə möhkəmlik həddi  σn=950...1550 MPa. 

• Tantaltitanvolframlı üç karbidli bərk xəlitələrə aiddir – TT7K12, TT10K8Б, 

TT20K9, bərkliyi HRA 87...89, əyilmədə möhkəmlik həddi σn=1650...1300 MPa.  

•      Kimyavi tərkibini markasından asılı olraraq bilinir; BK3-97% WC və 3% 

Co; BK8-92% WC və 8% Co; T15K6-79% WC, 15% TiC və 6%Co; TT7K12-81% 

WC, 3%TiC və 4%TaC, 12%Co; TT10K8Б-82% WC, 3%TiC, 7%TaC və 8%Co. 

•      BK4, BK6, BK6M, BK8 və BK8B bərk xəlitələrində eyni tərkibdə kobalt 

olduqda möhkəmliyi TK ikinci qrup xəlitələrə nisbətən böyükdür. Ona görədə onların 

korroziyaya, istiliyə davamlı və başqa bu kimi çətin emal olunan poladların və 

xəlitələrin emalında istifadə olunur. 
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•      Volframsız bərk xəlitələr. Volfram az tapılan metal olduğuna görə 

volframsız bərk xəlitələr hazırlanır. Belə xəlitələrin əsasını TiC, və TiNC yəni karbidli 

titan, və ya karbonitrid titan, nikel və ya nikel molibden birləşmələri təşkil edir. 

•      Bu xəlitələr yüksək istiliyə qarşı davamlı, aşağı istilik keçirmə, az 

sürtünmə əmsalı və emal edilən materialla adgeziya qarşılıqlı əlaqəsinə az meyilli olur. 

Möhkəmliyi aşağıdır (σn=1000...1200 MPa), bərkliyi yüksəkdir (HRA 89...90). Bu 

xəlitələr təmiz və yarım təmiz emalda istifadə olunurlar. 

•      Nikel molibden birləşmələri əsasında volframsız xəlitələrdən əsasən TM-

3, TH-20, KNT-16 markalı xəlitələr buraxılır. 

•      KNT-16 84% karbonitridli titan TiNC, MoNi isə 16% təşkil edir. 

•      Karbidli volfram əsasında BK6-XOM, BK10-XOM, BK15-XOM markalı 

xəlitələrdə (2% tantal və ya bir az xrom) buraxılır. Bu xəlitələr korroziyaya, istiliyə 

davamlı olmaqla çətin emal olunan materialların emalında istifadə olunurlar. 

• Bərk xəlitələrə nazik 5...10 mkm qalınlığında bir və ya iki qatlı yeyilməyə 

qarşı təbəqələr örtülməsi, alətin kəsmə qabiliyyətini, yeyilməyə qarşı davamlılığını 

artırır. Bir təbəqəli TiC kövrək, bir təbəqəli TiN isə mənfi cəhəti olmur. Təbəqə həmdə 

alətin lövhəsinin istilik keçirməyə və yüksək istiliyə davamlı olmasını təmin edir. Belə 

alətlərdən təmiz və yarım təmiz emalda istifadə edirlər. 

•    Beynəlxalq standartlar təşkilatı İSO-ya görə bərk xəlitələr üç qrupa 

bölünür. Bərk xəlitələr müxtəlif formalı lövhələr şəklində buraxılır. Onlar tutqaca 

lehimləmə və ya mexaniki yolla bərkidilir. Şəkil 1-də dəyişdirilə bilən çox tərəfli bərk 

xəlitə lövhələri gostərilmişdir. Dəyişdirilə bilən bərk xəlitə lövhələri (DÜİST 19042-80, 

DÜİST 24257-80) aşağıdakı tiplərə bölünür; 

• Təyinatına görə: kəsici, dayaq, yonqar qıran 

• Formasına görə: üştərəfli, kvadrat, romb şəkilli, dairəvi, beştərəfli, 

altıtərəfli ( şəkil 1 a və v). 
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• Konstruksiyasına görə: deşiksiz ( şək.1 b) və deşikli (şək.1 e). 

• Qabaq üzün formasına görə: bir və ya iki tərəfli yonqar qıran  qanovlu ( 

şək.1 j). 

• Arxa bucağın qiymətinə görə: 0, 11, 20 dərəcəli (şək.1 z). 

• Tiyənin təpəsinə görə: radiuslu (şək 1 j), faskalı (şək.1 u). 

• Ölçüyə görə: xarici diametri d-yə görə 6,35; 9,525; 12,7; 15,875; 19,05 mm və qalınlığı 
S 3,18; 4,76 və 6,35 mm (şək.1 d). 

• Meyllənmə həddinə görə: A; F; C; H; E; G; J; L; K; M; U.  

Şəkil 4.1. Dəyişdirilən çox tərəfli bərk xəlitə lövhələri. 
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Bölmə 7. Kəskilərin kəsən hissələrinin hənddəsi parametrləri. 

Kəskilərin əsas elementləri. 

Əsas anlayışlar və terminlər. 

• Kəsmə ilə metalın emalının işçi prosesi iki bərk cismin emal olunan pəstahın 
və kəsici alətin qarşılıqlı kinematik və dinamik hərəkətlərindən ibatətdir. 

•       Kəsmə ilə metalın emalına maşın hissələri hazırlayan bir texnoloji üsul 
kimi aşağıdakı tələblər verilir. 

• Emal olunmuş səthlərin yüksək keyfiyyət və dəqiqliyi. 

• Yüksək əmək məhsuldarlığı. 

• İqtisadi səmərəlik. 

•      Bu göstərilən tələblərin yerinə yetirilməsi aşağıdakı üç amildən asılıdır: 

• Emal olunan pəstahın materialının fiziki təbiətindən, strukturundan və 
tərkibindən. 

• Alətin kəsici hissəsinin materialının xüsusiyyətindən, onun 
konstruksiyasından və hazırlanma keyfiyyətindən. 

• Kəsmə prosesinin istismar şəraitini əks etdirən amillərdən. 

• Metalkəsən alətlərin kəsmə qabiliyyəti dedikdə alətin metalı kəsə bilməsi 
başa düşülür. Kəsmə qabiliyyətinin əsas göstəricisi, alətin davamiyyət 
müddətində və onun bütün itiləmələrdən sonra istifadə olunmasının istismar 
resursudur. 

•  İstismar resursu emal edilən eyni tipli pəstahların sayı, işçi yolun 
(emal yolunun) uzunluğu, emal edilən səthin sahəsi, pəstahdan kəsilib 
götürülən metalın həcmi, dayanıqlıq müddətində itiləmələrin sayı, emal 
edilən pəstahların uzunluqları cəmi və s. ilə qiymətləndirilə bilər. 

•  Alətin resursuna aşağıdakı kompleks faktorların funksiyası kimi 
baxıla bilər: 

•          1. Alət materialının xüsusiyyəti: bura materialın kimyavi tərkibi, 
struktur vəziyyəti, bərkliyi, dartılmada, əyilmədə və sıxılmada möhkəmlik 
həddi, temperatur və yeyilməyə qarşı davamlılığı daxildir. 
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• 2.Alətin konstruksiyası- kəsici hissənin optimal forması, möhkəm və dəqiq 
hazırlanması. 

• 3.Kəsmə rejimi elementləri – sürət, veriş, kəsmə dərinliyi, SYM, yeyilmənin 
qəbul olunmuş göstəricisi. 

• 4.Metalkəsən dəzgahların vəziyyəti – dəzgahın və texnoloji avadanlığın 
möhkəmliyi, titrəməyə qarşı davamlığı. 

• 5.Göstərilən bütün bu amillər kəsəci alətin işləməsinə təsir göstərir.  

• Emal edilən pəstahın üzləri – Alətin hər bir növbəti gedişi zamanı pəstahın 
kəsilən üzünə emal edilən üz deyilir. Və ya emal edilən üz elə üzə deyilir ki, 
emal payı kəsilib götürüldükdən sonra yox olur. 

•      Alətin hər bir növbəti gedişi zamanı yaranan üzə emal edilmiş üz deyilir 
və ya emal payı kəsilib götürüldükcə yaranan üzə emal edilmiş üz deyilir. 
Emal edilmiş üzlə emal edilən üz arasında qalan üzə kəsmə üzü deyilir. 
Alətin kəsici tilinin kəsmə prosesi zamanı yaratdığı üzə kəsmə üzü deyilir. 

Şəkil 2.1. Emal edilən pəstahın üzləri. 
a) torma əməliyyatı; b) düz yonuş. 
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• Alətin hissələri və elementləri – Torna kəskiləri və metalkəsən alətlərin 
bütün başqa növləri işlək hissədən (l1 ) və tutqacdan (l2 ) ibarətdir (şəkil 2).  
İşlək hissə ilə yonqar yonularaq kəsmə prosesi yerinə yetirilir. 

• Tutqac isə alətin dəzgahda bərkidilməsi üçündür. İşlək hissə bir və ya bir 
neçə kəsıcı elementdən ibarət ola bilər. Kəsici elementlər eyni vaxtda və ya 
ardıcıl, fasilə ilə və ya fasiləsiz bir-birinin ardınca yonqar kəsə bilər. 

•      Hər bir kəsici alət qabaq üz və bir və ya bir neçə arxa üzə malik ola bilər. 
Bu arxa üzlərdən biri baş arxa üz qalanları isə köməkçi arxa üzlər adlanır. 
Yonqarın sürüşərək çıxdığı üzə qabaq üz deyilir (1-4-5-2). Baş arxa üz 
kəsmə üzü ilə təmasda olan üzə deyilir (1-2-6-7).  Alətin qabaq və baş arxa 
üzləri düz, dairəvi, vintvari, və bunların kombinasiyasından əmələ gələn 
səthlər şəklində ola bilər. Emal edilmiş üzə tərəf olan üzə köməkçi arxa üz 
deyilir (1-3-8-7). Qabaq və baş arxa üzlərin kəsişməsi əsas kəsici tili (1-2), 
qabaq və köməkçi arxa üzlərin kəsişməsi isə köməkçi kəsici tili (1-3) əmələ 
gətirir. 

•      Əsas və köməkçi kəsici tillərin kəsişməsindən alətin təpə nöqtəsi (1) 
əmələ gəlir. Kəsici tillər və onlarla təmasda olan qabaq və arxa üzlər alətin 
tiyəsini əmələ gətirir. Onlara uyğun olaraq əsas və köməkçi tiyələr əmələ 
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gəlir. Bütün alətlərin tiyələrinin en kəsiyi paz şəklində olaraq bir tərəfdən 
qabaq o biri tərəfdən isə arxa üzlərlə əhatə olunur. 

Şəkil 2.2.Kəskinin konstruktiv elementləri. 

 

 

• Koordinat sistemləri və müstəvilər. Aləti hazırladıqda itilədikdə və onun 
həndəsi parametrlərinə nəzarət etdikdə bu həndəsi parametrləri yəni 
bucaqları bilmək vacibdir. Bucaqların qiymətlərini ölçmək üçün koordinat 
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sistemindən istifadə edilir. Alətlərin həndəsi parametrlərini ölçmək üçün 
düzbucaqlı koordinat sistemindən istifadə edilir. 

• Alət koordinat sistemində - koordinat başlanğıcı adətən alətin təpə 
nöqtəsində yerləşdirilərək konstruktor tərəfindən kəsici alətin baza tərəfi 
müəyyənləşdirilir, və koordinat oxları yönəldilir. Alət koordinat sistemindən 
aləti hazırladıqda, xətti və bucaq ölçülərinə nəzarət etdikdə istifadə edilir. 

• Statik koordinat sistemində - koordinat müstəviləri baş hərəkətin sürət 
vektoruna nəzərən yerləşdirilir. Əsas müstəvi sürət vektoruna 
perpendikulyar olur. Bu koordinat sistemindən aləti dəzgahda 
yerləşdirdikdən sonra bucaqları ölçmək üçün istifadə edilir. Bu sistemdə 
ölçülən bucaqların qiyməti kəsmə prosesindəki qiymətlərinə yaxın olur. 

• Kinematik koordinat sistemində - isə koordinat müstəviləri sürət və veriş 
vektorlarının cəm vektoruna görə yerləşdirilir. Əsas müstəvi vektora 
perpendikulyar olur. Bu sistemdə ölçülən bucaqların qiyməti bilavasitə 
kəsmə prosesindəki bucaqların qiymətinə bərabər olur. Böyük verişlə 
işlədikdə bu sistemdən istifadə etmək əlverişlidir. 

• Son vaxtlar tədris, texniki, məlumat və metodiki ədəbiyyatlarda alətin 
layihələndirilməsində və eləcədə istismarında statik koordinat sistemindən 
istifadə edilir. 

•      Alətin hər bir bucağının konkret qiyməti cizgidə elə göstərilməlidir ki, 
birinci – verilən formada alət hazırlamaq mümkün olsun, ikincisi – bütün 
bucaqların ölçülməsi universal və xüsusi bucaq ölçənlə ölçülə bilsin. 

•      Kəskini bucaqlarını təyin etmək üçün aşağıdakı koordinat müstəviləri 
qəbul olunmuşdur; a) – kəsmə müstəvisi; b) - əsas müstəvi; c) - əsas kəsən 
müstəvi; e) – köməkçi kəsən müstəvi. Şəkil 3. 

•      Kəsmə müstəvisi Rn – kəsmə üzünə toxunaraq kəskinin əsas kəsici 
tilindən keçən və əsas müstəviyə perpendikulyar olan müstəviyə deyilir. 

•      Əsas müstəvi  Rv – (uzununa və eninə verişə paralel olan) sürət vektoruna 
perpendikulyar olan və kəsici tildən keçən müstəviyə deyilir. (V və S cəminə 
perpendikulyar olduqda kinematik hal). 

•      Əsas kəsən müstəvi Rt - əsas və kəsmə müstəvilərinin kəsişmə xəttinə 
perpendikulyar olan müstəviyə deyilir. 
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•      Köməkçi kəsən müstəvi Hn – köməkçi kəsici tilin əsas müstəvisi 
üzərindəki proyeksiyalarına perpendikulyar keçirilmiş müstəviyə deyilir. 

•      Normal kəsən müstəvi Nn – baxılan nöqtədə kəsici tilə perpendikulyar 
olan müstəviyə deyilir. 

 

Kəsmə ilə emalın əlamətlərinə görə təsnifatı. 

• Emal zamanı olan hərəkətlərin sayına və xarakterinə görə kinematik sxemlər 
səkkiz qrupa bölünür: 

• I – bir düzxətli hərəkərli; 

• II – iki düzxətli hərəkətli; 

• III – bir fırlanma hərəkətli; 

• IV – bir fırlanma və bir düzxətli hərəkərli; 

• V – iki fırlanma hərəkətli; 

• VI – iki fırlanma və bir düzxətli hərəkərli; 
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• VII – bir fərlanma və iki düzxətli hərəkərli; 

• VIII – üç fırlanma hərəkətli. 

•      Ən geniş yayılan kinematik sxem bir düzxətli və bir fırlanma hərəkətlidir. 
Kəsmənin kinematikası və ya onun əlamətlərinə görə təsnifatı elmi əsaslarla 
analiz və sintez edilir. 

• Maşın hissələrində forma əmələ gətirməklə texnoloji imkanların olması. 

Alətin işlək hissəsinin həndəsi parametrlərinin metalı kəsmə prosesi zamanı 
transformasiya etməsi 

• Metalkəsmə kursunda yalnız ikinci hisssəyə baxılır. Kəsmənin 
kinematikasında hərəkətə yalnız kəsmə prosesi gedən zaman baxılır, yəni 
alətin metala batması anından başlayaraq alətin metalı emal edib qurtardığı 
ana qədər. 

•       Kəsmə prosesi zamanı dəzgahın mexanizimləri aləti və pəstahı 
bərkidərək birinə düzxətli o birinə isə fırlanma hərəkəti verir. Cəm hərəkət 
isə alətin tiyəsi ilə pəstahın bir-birinə nisbətən hərəkətlərindən alınır. 

Yonmada kəsmə rejimi elementləri. 

• Alət və pəstaha verilən fırlanma və düzxətli hərəkətlərin nisbətindən asılı 
olaraq müxtəlif emal metodları alınır. Bu hərəkətlərin alətə və ya detala 
verilməsindən asılı olmayaraq biri kəsmə hərəkəti o birisi isə veriş hərəkəti 
adlanır. 

•      Kəsmə hərəkəti kəsmə prosesini yaradan, pəstahdan yonqarı kəsib 
götürən hərəkətdir. Veriş hərəkəti kəsmə prosesinin dövrü olaraq təkrar 
olmasını təmin edir.  

•      Metalları kəsmə ilə emal edən zaman kəsən alətə və pəstaha verilən 
hərəkətləri 2 qrupa ayırmaq olar: 

• I. Əsas hərəkətlər. 

• II. Köməkçi hərəkətlər. 

•      Əsas hərəkətlər pəstahı bilavasitə kəsmək (emal etmək) üçün tətbiq edilir 
və öz növbəsində iki qrupa bölünür: 

• 1. Baş hərəkətlər-«V» ilə işarə edilir. 
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• 2. Veriş hərəkəti-«S» ilə işarə edilir. 

• Baş hərəkət (V) -bilavasitə kəsmə hərəkətindən ibarət olub, kəsmə sürətinin 
qiymətini ifadə edir. 

• Baş hərəkət zamanı pəstahdan bilavasitə yonqar götürülür. 

• Veriş hərəkət (S)-pəstahla kəski arasında nisbi yerdəyişmə prosesi yaradır. 
Bu hərəkət pəstahın səthindən dövrü olaraq yonqar götürülməsinə imkan 
yaradır. 

• Misal: 

• 1. Yonma prosesində -pəstaha baş hərəkət (V), kəskiyə isə veriş hərəkəti (S)-
irəli-geri hərəkət verilir. 

• 2. Frezləmədə -pəstaha veriş hərəkəti (S), frezə isə baş hərəkət (V)-fırlanma 
verilir. 

•  3. Deşmə prosesində -burğuya həm baş hərəkət (V) (fırlanma) və həm də 
veriş hərəkəti ( düz xətli hərəkət) verilir (S). 

• 4. Düzyonuşda:  

• a) uzununa düzyonma prosesində pəstaha baş hərəkət (V)-irəli-geri hərəkət 
edir, kəskiyə isə veriş (S) hərəkəti (eninə veriş edir) verilir: 

• b) eninə düzyonma prosesində pəstaha veriş hərəkəti (S), kəskiyə isə baş 
hərəkət (V) verilir. 

• 5. Pardaqlama:-1) müstəvi pardaqlamada pəstaha veriş hərəkəti (S), 
pardaqlayıcı alətə (dairəyə) baş (V) hərəkət (fırlanma) verilir.  

• 2) dairəvi pardaqlamada pəstaha həm veriş (irəliləmə və fırlanma) hərəkəti 
verilir, alətə yalnız baş hərəkət (fırlanma) verilir. 

• 6. Dartmada -dartıya  baş (V) hərəkət verilir və özü də düzxətli hərəkət edir. 
Veriş isə qonşu dişlərin yüksəklikləri fərqindən asılı olaraq müəyyən edilir. 
Fərq artdıqca veriş hərəkəti (S) artır. 

• Baş hərəkət (V) veriş hərəkətindən (S) qiymətcə həmişə böyük olur. 

• Köməkçi hərəkət-pəstahı kəsməyə hazırlamaq üçün supportun və dal aşığın 
yerdəyişməsi, kəskitutanın döndərilməsi və s. kimi hərəkətlərdən ibarətdir. 
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• Kəsmə prosesinin elementləri, yaxud parametrləri bir növ onun kəsmə 
rejimini müəyyən edən amillərdir. 

• Kəsmə rejimi-kəsmə sürəti (Vk), kəsmə dərinliyi (t) və veriş (S) ilə müəyyən 
edilir. 

• Veriş (S) –pəstahın bir dövründə kəskinin keçdiyi məsafə ilə xarakterizə 
edilir (S, mm/dövr). 

• Torna dəzgahında kəsmə ilə yonmada veriş üç istiqamətdə ola bilər: 

• a) uzununa veriş (Suz)-kəski emal edilən pəstahın boyunca hərəkət etdikdə 
alınır. 

• b) eninə veriş (Sen)-kəski pəstahın fırlanma oxuna perpendikulyar 
istiqamətdə hərəkət etdikdə alınır. 

• v) çəpinə veriş (Sçəp)-fırlanma oxuna maili istiqamətdə hərəkət etdikdə 
alınır. 

• Kəsmə dərinliyi (t)-pəstah üzrə kəskinin bir dəfə gedişində kəsilən qatın 
dərinliyinə deyilir və emal olunan üzlə emal edilmiş üz arasında xətti 
məsafənin qiymətinə bərabərdir: 

 

 

Eninə yonmada (yaxud doğramada)-kəsmə dərinliyi (t), pəstahın oxuna 
perpendikulyar istiqamətdə kəski ilə kəsilmiş metal qatının qalınlığı (a) ilə 
xarakterizə edilir. 

a=t 

 

Yonmada kəsmə sürəti. 

Kəsmə sürəti-emal edilən üzün kəsici tilə nəzərən vahid zamanda keçdiyi 
yol ilə ölçülür. 
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D-pəstahın diametri, mm 

n-dövrlər sayı, dövr/dəq. 

1000-metrə çevirmək üçün sabit kəmiyyətdir. 

Kəsmə sürəti əsasən pəstahın ən böyük diametrinə görə hesablanır. Uzununa 
üst yonuşda sabit qalır. Eninə yonuşda isə mərkəzə doğru getdikcə V azalır, 
xaricə getdikcə maksimuma çatır. 
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• Yonqarın en kəsik sahəsi (f)-kəsilən qatın en kəsik sahəsi olub, veriş (S) ilə 
kəsmə dərinliyinin (t) hasilinə bərabərdir: 

• f =S t;    f = ab;        

• burada: 

• a-kəsilən qatın qalınlığı olub, pəstah bir dəfə dövr etdikdə ardıcıl yaranan 
üzləri arasında qalan və kəsilən qatın eninə perpendikulyar istiqamətdə 
ölçülən məsafəyə deyilir. (Çox halda verişə bərabər olur: a=s). 

• b-kəsilən qatın eni olub, emal edilən üzlə emal olunmuş üz arasındakı 
məsafənin kəsmə üzü üzrə ölçülən qiymətinə deyilir. (Bəzən b=t götürülür). 

• Kəskinin təpəsi fırlanma oxu səviyyəsində yerləşdiyi halda, habelə l=00 olan 
hal üçün kəsiyin eni (b) və həmin şərtdən əlavə g=00 olan hal üçün kəsiyin 
qalınlığı (a) aşağıdakı düsturla hesablanır: 

• a = S · sinj ;       b = t / sinj. 

•  Təcrübi alınan  nisbət a/b=0,25…0,35 intervalında dəyişir.  

•  Elementləri həmin nisbətdə alınan kəsiyə (yonqara) düzgün kəsik 
deyilir. a=b olduqda bərabəryanlı kəsik, a>b olduqda tərsinə kəsik deyilir. 
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• Yonqarın həcmi (Q)-kəskinin emal səthindən vahid zaman ərzində (1 dəq.) 
götürdüyü yonqarın həcmi olub, aşağıdakı düsturla hesablanır: 

•                                             Q = t · S · V        sm3/dəq   

• burada t · S = f -yonqarın en kəsik sahəsidir (sm2-lə). 

• V-kəsmə sürəti, sm/dəq. 

•  Yonqarın həcminə bəzən kəsmə prosesinin məhsuldarlığı da deyilir. 

•  Kəsmə ilə emal prosesində-kəsilib atılan metal qatına mexaniki emal 
payı (yonqarda deyilir), prosesə mexaniki emal (bəzən kəsmə ilə emal da 
deyilir) deyilir. 

•  Emala uğradılan hissəyə pəstah deyilir. 

• Mexaniki emalın növləri-yonma, deşmə, frezləmə, düzyonuş, dartma və 
cilalama-pardaqlama və s. üsullarından ibarətdir. 

 

Yonqarın əmələ gəlməsi və onun tipləri. 

Yonqar əmələ gəlmə prosesinin xarakterik xüsusiyyəti:  

  birinci: -kəsici alətin tiyəsi pəstahdan emal payını kəsib götürür və adətən 

kəsilən qatın en kəsiyinin qalınlığı 1 mm-dən az olur. ( yalnız ağır dəzgahlarda kəsilən 

qatın qalınlığı 2 mm-ə çatır);  

 Ikinci:- Plastiki deformasiyaya uğrayan və yonqara çevrilən üst qatın  fiziki – 

mexaniki xassələri, pəstahın dərinliyi boyunca materialın xassələrindən fərqlənir; 

 Üçüncü: - Kəsilən qatın deformasiya olunması və dağılması nəticəsində yeni iki 

səth –biri emal olunan pəstahda – digəri isə yonqarda əmələ gəlir. 

M. A.Timə tədqiqat məqsədi ilə qurğuşundan hazırlanmış  en kəsiyi düzbucaqlı 

olan tir götürmüşdür. Tirin, hamar üzündə, müşahidə məqsədi ilə bir-birindən l-

məsafəsində yerləşən işarələr etmişdir. Tirin üst səthini bütün eni boyu, baş plan 

bucağı ϕ=900 və meyl  bucağı l=0 olan alətlə üst yonuş dəzgahında, kiçik sürətlə emal 

etmişdir.  
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Şəkil 6. Yonqarın əmələ gəlmə sxemi. 

Şəkil 6 -da sxematik olaraq alətin işçi vəziyyətinin, yonqar əmələ gəlmənin 

ardıcıllığı göstərilmişdir. Sonra plastiki deformasiya və növbəti yonqar əmələ gəlmə 

prosesi dövri olaraq təkrar olunmuşdur. Nəticədə bir-biri ilə kifayət qədər möhkəm 

birləşmiş elementlərdən ibarət yonqar əmələ gəlmişdir. Bundan başqa alətin təpəsindən 

iki-üç elementdən sonra yonqar burularaq alətin qabaq üzünə toxunmur. 

M.A.Time apardığı təcrübələrin nəticəsində aşağıdakıları müəyyənləşdirmişdir. 

Yonqar əmələ gətirən plastiki deformasiyanın yayılması digər amillərlə yanaşı 

alətin yerdəyişmə sürəti ilə əlaqədardır və materialın bütün həcmi boyunca, alətin qabaq 

üzü üzrə ayrılan yonqarda və materialın yan səthində bu deformasiyanın izləri görünür. 

Deformasiya olunan metalın daxili gərginliyi dövrü olaraq artır və növbəti yonqar 

əmələ gəlməsi üçün lazım olan qiymətinə çatır və sürüşmə müstəvisi üzrə sürüşüb çıxır. 

Sürüşmə müstəvisi. Plastik deformasiyaya uğrayan metal bir tərəfdən kəsici alətin 

qabaq üzü ilə və digər tərəfdən isə paralel sürüşmə xətlərindən əmələ gəlmiş sərhəd 



107 
 

müstəvisi ilə əhatə olunmuşdur. Bu sərhəd müstəvisi alətin kəsici tilinin qarşısında 

alətlə paralel olaraq irəliyə hərəkət edərək, emal zamanı plastik deformasiyanın 

yayılması cəbhəsini göstərir və dövrü olaraq metaldan mexaniki emal yolu ilə ayrılmış 

hissə yonqar sürüşərək və ya diyirlənərək xaric olur. İ.A.Time bu müstəvini diyirlənmə 

müstəvisi və ya sürüşmə müstəvisi (şəkil 7, OA xətti) adlandırmışdır.  

Şəkil 7. Sürüşmə müstəvisinin vəziyyətini müəyyənləşdirən  

sürüşmə q  və təsir y bucaqları. 

 
Təsir bucağı.  Sürüşmə müstəvisinin kəsmə prosesi zamanı vəziyyəti 

müəyyənləşdirən bucağı təsir bucağı adlandıraraq onun alətin qabaq üzü ilə sürüşmə 

müstəvisi arasında ölçüldüyünü göstərərək Ψ  ilə işarə etmişdir (şəkil 7).  

   Alətin qabaq üzünün kəsmə prosesi zamanı vəziyyətini müəyyənləşdirən bucaq δ 

- kəsmə bucağı adlandıraraq aşağıdakı kimi təyin edilir. 

                                            δ = 90 - γ = α + β 

          β-itilik bucağıdır. 

   İ.A.Time təsir bucağının üst yonuş əməliyyatında γ - qabaq bucaqdan asılılığını 

təyin edərək belə nəticəyə gəlmişdir ki, δ - hər bir qiymətinə Ψ - müəyyən qiymət alır 

və (δ +Ψ ) cəmi çox az bir intervalda dəyişir. 
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Sürüşmə bucağı. Sürüşmə müstəvisinin vəziyyətini V-kəsmə sürətinə nəzərən 

müəyyən edən bucağa (şəkil 7) sürüşmə bucağı θ  deyilir və  θ = 180 0 - ( δ +Ψ ) 

asılılığı ilə təyin edilir. Timenin eksperimentlərinə görə θ = 30 ...  350 qiymətini alır.  

Şəkil 8. 40X poladının kəsmə ilə emalında bütöv yonqarın mikrofotosu. 

 
Sonralar aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, təsir bucağı Ψ və sürüşmə bucağı θ 

emal olunan materialın mexaniki xüsusiyyətlərindən, alətin həndəsi parametrlərindən və 

kəsmə rejimi elementlərindən asılı olaraq böyük intervalda qiymətlər alır (şəkil 8).  

Pilləli yonqarın əmələ gəlmə mexanizmi sxematik olaraq şəkil 9 – da 

göstərilmişdir. P qüvvəsinin təsiri ilə kəski emal olunan materiala batmaqla materialın 

sıxılması başlayır. Kəski hərəkətini davam etdirməklə emal olunan materialda sıxılma 

sahəsi σsıx böyüyür və elementar həcmdə - gələcək yonqarda təsir edən qüvvə artmaqda 

davam edir. Bu qüvvə 1-1 müstəvisi üzrə θ1 bucağı altında yonqarın əmələ gəlməsinə 

qədər artır. Burada 1-1 sürüşmə müstəvisi və θ1 isə sürüşmə bucağıdır. Kəski tərəfindən 

yonqara Psıx qüvvəsi təsir edir:  

• Psıx = σsıx · fsıx = σsıx · lsıx ·b, 

Burada σsıx – emal edilən materialın sıxılmada möhkəmlik həddi, 



109 
 

• b – kəsilən qatın eni, 

• lsıx – sıxılan sahənin uzunluğudur. 

• Kəsilən elementin müqavimət qüvvəsi Pm : 

• Pm = tm · fm = tm · lm · b. 

• lm = a / sinq1 

• burada tm – emal edilən materialın sürüşmədə möhkəmlik həddidir. 

• a – kəsilən qatın qalınlığıdır. 

Şəkil 9. Yonqar əmələ gəlmədə qüvvələr sxemi. 

 
Emal edilən materialdan qatın kəsilib götürülməsi üçün sıxılma qüvvısi aşağıdakı 

asıllıqdan tapılır: 

  

Psıx ´ = Psıx · cos(q1 - g) ≥ Pm   

  

ssıx · lsıx · cos(q1 - g) · b= tm · lm · b 

  

lsıx = (tm / ssıx) · (a / sinq1) · (1 / cos(q1 - g)) 

 



110 
 

Buradan görünür ki, sürüşmənin ölçüləri emal ediləm materialın fiziki-mexaniki 

xüsusiyyətlərindən, kəsilən qatın qalınlığındam, qabaq və sürüşmə bucaqlarının 

qiymətindən, təsir edən qüvvədən asılıdır. 

Yonqarın növləri. 

İ.A. Timenin təyin etdiyinə görə konstruksiya materiallarını istənilən şəraitdə 

emal etdikdə yonqarın əsasən üç növünə  rast gəlmək olur. Bunlar pilləli, bütöv və qırıq 

yonqar növləridir.  

         Pilləli və bütöv yonqarlar sürüşmə  yonqarları adlanır və onların alınması 

sürüşmə gərginliyindən  asılıdır. Qırıq yonqarlar bəzən ayrılmış yonqarlar adlanır və  

onun alnıması normal gərginliyikdən asılıdır.  

-Pilləli yonqarlar (şəkil 10 a), onların ayrı-ayrı hissələrlə bölünməsi baş vermir. 

Amma səthləri belə görünür ki, elə bir onlar ayrı-ayrı pilləvavri hissələrdən təşkil 

olunmuşdur. Pilləli yonqarda elementlər bir-birinə nəzərən sürüşməsi nəticəsində 

yonqarın qabaq və dal üzləri pilləvari alınır.  

     -Bütöv yonqarların (şəkil 10 b)  əsas göstəricilərindən biri onların 

bütövlüyüdür və ya fasiləsizliyidir.  Əgər bütöv yonqarın alınmasında heç bir mane 

olmazsa bütöv yonqar ya spiral şəkilli və ya düz lent şəkilli alınır. Bütöv yonqarda 

qabaq üz hamar, dal üzü isə xırda dişlərdən ibarət olub elementlər bir-biri ilə sıx əlaqəli 

olur. 

Şəkil 10. Yonqarın növləri. a) pilləli; b) bütöv; c) qırıq. 
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• Yonqarın alətin qabaq üzü ilə daima təmasda olan üzü kontakt üzü adlanır və 

həmişə hamar olur, bu üz yüksək kəsmə sürətində daha hamarlaşır. 

•      -Qırıq yonqar (şəkil 10 c) bir-biri ilə əlaqəsi olmayan ayrı-ayrı, müxtəlif 

formalı və ölçülü elementlərdən ibarətdir. Qırıq yonqar əmələ gəldikdə metal ovuntusu 

da yaranır. Belə halda dağılma müstəvisi kəsmə müstəvisindən aşağıda da yerləşə bilər.  

•        Yonqarın tipi emal edilən materialın mexaniki xüsusiyyətlərindən də 

asılıdır. Belə ki, pilləli və bütöv yonqarlar plastik materiallara xasdır. Emal edilən 

materiallın bərkliyi və möhkəmliyi artdıqca bütöv yonqar-pilləliyə və sonra qırıq yonqar 

növünə çevrilir. 

•           Kövrək materialları emal etdikdə əsasən qırıq yonqar növü əmələ 

gəlir. Emal edilən materialın bərkliyi artdıqca pilləli yonqar növü, qırıq yonqar növünə 

çevrilir.  

•           Alətin həndəsi parametrlrindən yonqarların növünə təsir edən γ - 

qabaq bucaq və l- əsas kəsici tilin meyl bucağıdır. Plastiki materialları emal etdikdə γ  

və l təsiri demək olar ki, eynidir, belə ki, onların qiymətinin artması isə (l və γ) qırıq 

yonqar, pilləli yonqara və daha sonra bütöv yonqar növünə çevrilir.  

•            Yonqarın növünə təsir edən faktorlardan biri də kəsmə rejimi 

elemenntləri S-veriş və V-kəsmə sürətidir. Kəsmə dərinliyi t yonqarın növünə ciddi təsir 

etmir. 

• S- verişi artırmaqla plastiki materialları emal etdikdə bütöv yonqar-pilləliyə 

və daha sonra qırıq yonqara çevrilir. Kövrək materialları emal etdikdə isə S-verişi 

artırmaqla pilləli yonqar qırıq yonqar növünə çevrilir. Yonqarın növünə V-kəsmə sürəti 

mürəkkəb təsir göstərir. Legirlənmiş və karbonlu konstruksiya poladlarını emal etdikdə, 

əgər yığıntı əmələ gətirən zonanı kənar etsək, sürəti artırmaqla qırıq yonqar-pilləliyə və 

daha sonra bütöv yonqar növünə çevrilir. 

• Şəkil 11-də polad 40X emal edildikdə əmələ gələn bütöv yonqarın 

mikrofotosu verilmişdir.  

•  Amma bəzi istiliyə davamlı poladları  (şəkil 12) və titan xəlitələrini 

emal etdikdə sürətin artması  əksinə, bütöv yonqarı pilləli yonqar  növünə çevirir. 

Kövrək materialları emal etdikdə sürətin  artması qırıq yonqar növünün pilləli yonqar 
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növünə və elementlərin ölçülərinin kiçilməsinə və onlar arasında əlaqənin 

möhkəmlənməsinə təsir edir. 

•  İstehsalatda tətbiq olunan alətlərin həndəsi parametrləri və kəsmə 

rejimi elementləri plastiki materialları emal etdikdə əsasən bütöv yonqar və bəzən pilləli 

yonqar alınır. 

•  Kövrək materialları emal etdikdə isə qırıq yonqar növü alınır. 

Şəkil 11. 40X poladını emal etdikdə əmələ gələn bütöv yonqarın mikrofotosu. 

 
 

Şəkil 12. Korroziyaya davamlı 12Х18Н10Т poladını emal etdikdə  

əmələ gələn qırıq yonqarın mikrofotosu. 
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Yonqarın yığışması və nisbi sürüşmə əmsalı. Metalkəsmədə plastiki 

deformasiyanın dərəcəsini, yonqar əmələ gəlməsi zamanı yonqarın yığışması ilə 

göstərmək qəbul olunmuşdur. Belə ki, yonqarın yığışması dəyişərsə kəsmə qüvvələri, 

əmələ gələn istiliyin miqdarı, emal edilmiş üzün keyfiyyəti və s. dəyişir. Metalkəsmədə 

yığışma əmsalı vasitəsi ilə yonqarın plastiki deformasiyasının orta qiyməti müəyyən 

edilir (şəkil 13). 

• Yonqarın yığışması yəni kəsilən qatın kəsmədən əvvəlki eninə və uzununa 

ölçüləri ilə yonqarın ölçüləri arasındakı fərqdir. 

• Plastiki deformasiya nəticəsində kəsmədən sonrakı yonqarın l2 uzunluğu 

(şəkil 13) kəsilən qatın l1 uuzunluğundan kiçik, yonqarın a2 qalınlığı və b2 eni isə 

əksinə, kəsiləcək qatın a1 qalınlığından və b1 enindən böyük alınır. 

• Beləliklə, yonqarın uzununa yığışması El =l2/l1 ≤1, qalınlıq yığışması 

•   Ea=a2/a1≥1 , eninə yığışması Eb=b2/b1≥1 olar. Plastiki deformasiyanın  

dərəcəsini əsasən uzununa yığışmasının əksinə olan K ilə göstərilir. 

•                      K  = l1/l2 =  1/E1   > 1 olar.  

Şəkil 13. Yonqarın yığışması. 

 

• Bununla belə təcrübə göstərir ki, kəsmə zamanı K=1 olduqda belə plastiki 
deformasiya baş verir. Deməli yığışma əmsalı plastiki deformasiyanın ədədi qiymətinə 
bərabər deyildir. Məlumdur ki, plastiki deformasiyanın başlaması və tamamlanması 
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dövründə kəsilən qat daxilində metal elementlərinin nisbi sürüşməsi başlanır və 
tamamlanır. Bunun nəticəsində kəsilən qat yonqara çevrılır. Beləliklə plastik 
deformasiyanın ədədi qiyməti yalnız nisbi sürüşmə ilə hesablana bilər.          Alətin 
qabaq bucağını γ  və yonqarın yığışma əmsalı K bildikdə sürüşmə bucağını təyin etmək 
olar. mnq üçbucağından yaza bilərik. 

• l2  / sinq = l1 / sind = l1 / cos(q-g)   və buradan 

•  l1 / l2 =cos(q - g) / sinq 

• Onda   K = cos(q - g) / sinq 

 

Şəkil 14. Sürüşmə bucağının qiymətinin təyini. 

 

• Bu ifadə Time düsturu adlanır və şəkil 14-dən sürüşmə bucağının qiymətini 
təyin etmək olar.  

• K = (cosq cosg + sinq sing) / sinq = ctgq cosg +sing 

• Buradan  tgq = cosg / K-sing 
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•          Time düsturunda  K – nın qiymətini təcrübü yolla tapıb düsturda 
nəzərə alsaq sürüşmə bucağını hesablaya bilərik. Onda nisbi sürüşməni e 
təyin edə bilərik. 

• e = Ds /Dx; Ds = mq = qp+pm; 

• qp = Dx tg(q - g );     pm = Dx ctgq ; 

• e =   ( Dx ctgq + Dx tg(q - g )) /  Dx; 

• e =   ctgq + tg(q - g )  və ya 

• e = (K2 – 2 K sing + 1) / K cosg 

• Burada Ds  – sürüşmə uzunluğu,  Dx – sürüşmüş qatın qalınlığıdır. 

 

 

 

Yığıntının əmələ gəlməsi. 

• Emal prosesində alətin kəsən tiyəsi üzrə çıxan yonqar qabaq üzə toxunaraq 

əlavə deformasiyaya, sürtünməyə məruz qalır. Bu halda kontakt üzlərində temperatur 

metalın ərimə temperaturuna yaxınlaşır. Yonqarın qabaq üzündə temperaturun 

yüksəlməsi nəticəsində onun elementar qatı kəskin yumşalır və alətin tuyəsi ətrafında 

kələ kötürlüklərə pərçimlənərək mexaniki olaraq yapışıb qalır. Yonqarla alətin qabaq 

üzündə yaranan yüksək təzyiq nəticəsində tiyəyə yapışmış qat – yığıntı fiziki-mexaniki 

xassələrini dəyişir. 

• Yığıntı alətin əsas kəsici tilindən başlayaraq qabaq üzdə paz şəklində 

yaranaraq emal olunan materialdan əmələ gəlir. Bütöv yonqar əmələ gəldikdə müəyyən 

şəraitdə yığıntı alətin qabaq üzündə müəyyən qədər bərk birləşərək, hətta emal 

qurtardıqdan sonra da alətin  qabaq üzündə qalır.  

• Fasiləli emal zamanı pilləli yonqar əmələ gəldikdə yığıntı alətin qabaq 

üzündə qalmağa davam gətirmir və nəticədə yonqarla birlikdə qopub xaric olur. 

Yığıntının bərkliyi emal olunan pəstahın materialının bərkliyindən 2,5...3 dəfə çox olur. 
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Yığıntının forma və ölçüləri əsasən üç parametrlə göstərilir: H- hündürlüyü, b - eni, və g 

- qabaq bucağı. Yığıntının sivrilənmiş təpəsi alətin baş dal üzünə keçir.  

• Yığıntı tam stabil olmayıb, tez-tez öz ölçülərini dəyişir. Saniyənin çox kiçik  

bir hissəsində  yığıntı əmələ gəlir və özünün maksimum ölçülərini alır, sonra isə hissə-

hissə və ya tam dağılır. Sürətin artması ilə yığıntının əmələ gəlməsi və dağılması 

tezləşir. Məsələn: V=40...60 m/dəq sürətində bir dəqiqədə yığıntının əmələ gəlmə və 

dağılma tezliyi 3000..4000 . Yığıntıda iki zonanı fərqləndirirlər, I zonada material 

sıfırdan yonqarın hərəkət sürətinə qədər sürət alır, 2 zonada material tam hərəkətsiz 

qalır. Bu hal şəkil 15-də göstərilmişdir. 

• Yığıntının pazvari formada olması, bərkliyi isə emal olunan materialdan çox 

olması, onun müəyyən vaxtda kəsici til kimi kəsmədə iştirak etmyinə səbəb olur. 

Yığıntının əsas kəsici tildə yaranmasına görə yığıntının kəsmədə iştirak etdiyi zaman 

emal payı nəzərdə tutulduğundan ∆a qədər çox olur.  

 

Şəkil 15. Yığıntının quruluşu. 
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Şəkil 16. Kəsmə sürətinin müxtəlif qiymətlərində polad 45 materialının torna 
üstyonuş əməliyyatında yonqarın yığıntı ilə birlikdə mikrofotosu. a) 
V=13m/dəq; b) V=28m/dəq; v) V=55m/dəq. 

• Yığıntının əmələ gəlməsi üçün aşağıdakı şərtlər lazımdır: 

• 1)Alətin qabaq üzündə kontakt sahəsi adsorbsiya olunmuş yağ və oksid 
təbəqələrindən təmiz olmalı; 

• 2) Alətin qabaq üzündə temperatur və normal kontakt gərginliyi elə 
qiymətdə olmalıdır ki, yonqarın kontakt qatında plastiki deformasiya şəraiti alınmasın. 

• Yığıntının yaranma sxemini aşağıdakı kimi təsəvvür etmək olar. Alətin və 
yonqarın kimyəvi təmiz səthində temperaturun və təzyiqin müəyyən qiymətlərində 
adqeziya şəraiti yaranır. Adqeziya qüvvəsi  ( molekulların yapışma qüvvəsi) kontakt 
qatının möhkəm yapışmasını təmin edərək, yığıntı əmələ gəlməsinin əsasını yaradır. 

•         Yığıntının hündürlüyü o vaxta kimi artır ki,  yonqar tərəfindən ona təsir 
edən qüvvəyə tab gətirə bilsin. Əks halda yığıntı dağılır. Adətən yığıntı tam dağılmır, 
yalnız üst hissə, nisbətən zəif hissəsi dağılır. Dağılmış yığıntının bir hissəsi yonqarla o 
biri hissəsi isə emal edilmiş üzdə qalır. 

• Yığıntı dağıldıqdan sonra yenidən maksimum ölçülərini alana qədər artır. 

• Yığıntının ölçülərinə təsir edən əsas faktorlar, emal olunan materialın 
mexaniki xüsusiyyətləri, kəsmə sürəti, kəsilən qatın qalınlığı ( veriş), alətin qabaq 
bucağı və emal zamanı tətbiq olunan SYM (Soyuducu yağlayıcı maye). Şəkil 16-da 
yığıntının əmələ gəlməsinə kəsmə sürətinin təsiri verilmişdir. Oradan görmək olur ki, 
kəsmə sürəti artdıqca yığıntının hündürlüyü azalır.  
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Şəkil 17. Yığıntının qabaq bucağa, kəsmə dərinliyinə və səthin kələ-
kötürlüyünə təsiri. 

• Materialları yığıntı əmələ gəlməsinə görə iki yerə bölmək olar. Yığıntı əmələ 
gətirməyən və gətirən materiallar. Yığıntı əmələ gətirməyən materiallara misal olaraq 
mis, latun, tunc, qurğuşun, titan xəlitələri, ağ çuqun, bərkidilmiş polad, tərkibində xrom 
və nikel olan legirlənmiş poladdları göstərmək olar. Yığıntı əmələ gətirənlərə isə 
karbonlu və legirlənmiş poladları, boz çuqun, aliminiumu misal gətirmək olar. 

• Əgər material yığıntı əmələ gətirəndirsə, onda yığıntının ölçüləri H və b 
materialın bərkliyi azaldıqca və plastiki deformasiya artdıqca artır. Kəsmə sürəti yığıntı 
əmələ gəlməsinə mürəkkəb təsir göstərir. Kəsmə sürətinin müəyyən qiymətinə qədəq 
yığıntı artır (şəkil 16 a), kəsmə sürətinin qiyməti dahada artıqca isə yığıntı yox olur 
(şəkil 16 c). Kiçik kəsmə sürəti ilə emal etdikdə yığıntının florması böyük olur və H/b  
(şəkil 17) münasibəti ilə ilə xarakterizə olunur. γf  - yığıntının qabaq bucağı da böyük 
qiymət alır. H/b münasibəti azaldıqca  γf  - də azalır və yığıntı nisbətən nazik və enli 
olmaqla daima alətin qabaq üzünə paralel istiqamətdə yerləşməklə qüvvə ilə kəsilən 
qata təsir gstərir. 

•         Alətin qabaq üzündə adqeziya yaranmasına mane olan hər bir faktor 
yığıntının əmələ gəlməsinə də mane olur. 

•         Ona görə də SYM-lərlə alətin qabaq üzündə yağlayıcı təbəqə 
yaratmaqla sürtünməni azaltmaqla, yığıntının əmələ gəlməsinin qarşısını almaq olur. 

• Yığıntı pazvari olub faktiki olaraq  γf  - qabaq bucaq ilə kəsmə prosesini 
yerinə yetirir. Burada alətin nəzərdə tutulmuş γ - qabaq bucağından fərqli olaraq, 
yığıntının hündürlüyü nə qədər çox olsa γf  - γ fərqi də bir o qədər çox olar. Faktiki 
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qabaq bucağın artması kəsilən qatın deformasiya dərəcəsini azaltmaqla kəsmə 
qüvəsində azaltmış olur. 

•  Kəsmə prosesinə yığıntı iki tərəfi təsir göstərir. Belə ki, bir tərəfdən 
alətin qabaq  üzünü yeyilmədən qoruyaraq, faktiki qabaq bucağın artması və kəsilən 
qatın deformasiyasını yaxşılaşdırır. 

•  Digər tərəfdən isə yığıntının forma və ölçülərinin dövrü olaraq 
dəyişməsi isə kəsmə prosesinin xasiyyətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

•  Yığıntının dövrü olaraq dağılması və yenidən əmələ gəlməsi sistemdə 
titrəmə əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

•  Yığıntı əmələ gəldikdə səthin kələ-kötürlüyünün artması müşahidə 
olunur. 

•  Dayanıqlı kəsmə prosesi almaq və emal keyfiyyətini artırmaq üçün 
yüksək kəsmə sürəti, böyük qabaq bucaq və az qalınlıqlı kəsilən qat seçmək məqsədə 
uyğun sayılır. 

•  Yığıntının qarşısını almaq üçün SYM istifadə etmək, alətin işlək 
səthlərində yağlayıcı təbəqə yaratmaqla adqeziyanın qarşısını almaq mümkündür. 

 

Kəski alətlərin yeyilmə xüsusiyyətləri. 

(Dərin deşik emal edən alətlərin yeyilmə xüsusiyyətləri.) 
Dərin ölçüyə malik deşiklər silah istehsalı sahəsində daha geniş tətbiq edilir. Belə 

deşiklərin emal xüsusiyyətləri və alətlərin konstruksiyası fərqlidirlər.  

   Emal edilən deşiyin uzunluğu onun diametrində 5-10 dəfədən çox olarsa 

(l/d>10) belə deşiklər dərin adlanır. Dərin burğulama, kəsmə zonasından yonqarın xaric 

olunması və SYM kəsmə zonasına verilməsinə görə diğər burğulamalardan fərqlənir. 

  Dərin burğulama aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

Emalın müşahidə olunmasının mümkünsüzlüyü; 

Alətin möhkəmliyinin az olması (konstruksiyasından irəli gəlir); 

Kəsici tiyəyə SYM verilməsinin və yonqarın kəsmə zonasından xaric edilməsinin 

çətinliyi; 

Xüsusi texnoloji avadanlıqdan və tərtibatdan istifadə olunması. 
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  Dərin burğulamada əsas texnoloji məqsəd, tələb olunan dəqiqlikdə və kələ-

kötürlükdə düzgün formalı deşik emal etməkdir. 

Dərin deşmənin xüsusiyyətlərindən biri də emal edilən silindrik deşiyin  oxunun 

məkəzdən yayınması və düz xətli olmaması, profilinin dalğalı alınmasıdır. Ona görədə 

dərin burğulamada oxun yayınması və oxun qeyri düzxətliliyi terminlərindən istifadə 

edilir (şəkil 1). 

   Pəstahın nəzəri oxu – pəstahın kənarındakı və en kəsiyindəki baza səthlərinin 

mərkəzindən keçən düz xətdir. 

   Dərin deşiyin həqiqi oxu – dərin deşiyin bürün uzunluğu boyu en kəsiklərinin 

mərkəzlərinin həndəsi yeridir. 

  Dərin deşiyin  oxunun qeyri düzxətliliyi – dərin deşiyin nəzəri və həqiqi oxlarının 

üst-üstə düşməməsidir.  

  Pəstahın nəzəri oxundan (Y) dərin deşiyin oxunun (Z) yayınması – dərin deşiyin 

həqiqi oxunun (X) meyllənməsi şəkil 1-də göstərilmişdir. Oxun yayınması detalın 

uzunluğu boyu istənilən en kəsikdə dəyişə bilər. Dərin deşiklərin emalında oxun 

yayınmasını, görünən yayınma (şəkil 1a) və görünməyən (gizli) yayınma (şəkil 1 b, c, d)  

kimi fərqləndirilir. Detalı mərkəzlərdə yerləşdirdikdə və fırlatdıqda vurma bilinməsədə, 

amma azacıqda olsa var (şəkil 1 c). 

 
Şəkil 1. Deşiyin oxunun yayınması və qeyridüzxətliliyi. a)-görünən yayınma; 
b),c), d) – görünməyən yayınma. 

Dərin deşiyin çox üzlü olması – dairəvilikdən meylənmədir, deşiyin real 
profili çox tərəfli fiqur kimi görünür və bu çox tərəflinin təpələri vintvari xətt 
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üzərində yerləşir. Deşiyin çox üzlü olması alətin eninə titrəməsindən alınır 
və bu titrəmənin tezliyi alətin və pəstahın nisbi fırlanma tezliyinə yaxın olur. 

     Uzununa kəsikdə profilin dalğavariliyi – uzununa kəsikdə profilin 
meylənməsidir və deşiyin pilləli alınmasına, diametrin qiymətinin 
dəyişməsinə və dalğavariliyin əmələ gəlməsi mütəmadi olur. 

   Dərin deşiklərin emalında göstərilən qüsurlardan başqa emal zamanı 
səthin keyfiyyətinə xələl gətirən qüsurlara: səthdə cızıqlar; kələ-kötürlüyün 
artması və c. rast gəlinir.  

 Yayınmanın qarşısını almaq üçün aşağıdakı metodlardan istifadə edilir: 

Pəstahın xarici və daxili diametri üzrə emal payının artırılması; 

Bir sıra əlavə əməliyyatlardan istifadə edilməsi; 

Dərin burğulamada xüsusi metodlardan, sxemlərdən və növlərdən 
istifadə edilməsi. 

 Dərin burğulamada üç metoddan istifadə edilir: bütöv burğulama; 
mövcud deşiyi genişləndirmə ilə burğulama; dairəvi burğulama.     

Bütöv burğulamada kəsmə üçün nəzərdə tutulmuş metalın hamısı 
yonqara çevrilir (şəkil 2 a). Bu zaman kəsmə dərinliyi t1 = d / 2 kimi 
hesablanır.  
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Burğulama metodları. a)bütöv; b)deşiyin genişləndirilməsi; 
c)dairəvi. 

• Əvvəl açılmış və ya mövcud deşiyin genişləndirilməsi ilə burğulamada 

kəsiləcək qat yalnız yonqara çevrilir (şəkil 2 b) və kəsmə dərinliyi t2 = (d2 – d1) / 2 

hesablanır. Bu metod boru pəstahlarda tətbiq olunur. 

• Dairəvi burğulamada kəsilən dairəvi qat yonqra çevrilir (şəkil 2 c) və kəsmə 

dərinliyi t3 = (d2 – d1) / 2 hesablanır, diametri 30 mm yuxarı olan deşiklərin 

burğulanmasında tətbiq olunur.  

•      Dərin burğulamad iki növdən istifadə olunur, bir tərəfli və iki tərəlfli 

dərin burğulama. Bir tərəfli burğulama deşiyin uzunluğu ilə diametri arasındakı nisbət 

l/d˂50 olduqda (şəkil 3 a), iki tərəfli burğulama isə bu nisbət  l/d>50 olduqda (şəkil 3 b) 

istifadə olunur. İki tərəfli burğulama məhsuldarlığı və burğunun uzunluğunun az olması 

ilə üstünlük təşkil edir, amma burğuların qarşılaşdığı yerdə çıxıntının əmələ gəlməsi 

mənfi cəhətidir. 

•  Dərin burğulama avadanlığın kinematikası ilə təyin olunun dörd sxem üzrə 

aparılır (şəkil 4). 1) detal fırlanma, alət düz xətli hərəkər (şəkil 4 a); 2) detal hərəkətsiz, 

alər fırlanma və düz xətli hərəkət (şəkil 4 b); 3) detal fırlanma, alət düz xətli və eyni 

zamanda pəstahın fırlanma istiqamətinə əks fırlanma (şəkil 4c); 4) detal fırlanma və düz 

xətli hərəkət, alət tərpənməz (şəkil 4 d) götürülür. 

 

Şəkil 3. Burğulama növləri. a) bir tərəfli; b) iki tərəfli. 
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Şəkil 4. Burğulama sxemləri. 1-detal, 2-alət. 

 

     Burğular arxa və qabaq üz üzrə, yönəldici və eninə til üzrə kəsmə prosesi 

zamanı yeyilməyə məruz qalır ( şəkil 3 ). Burğunun arxa üzü üzrə yeyilməsi bərabər 

olmayıb eninə tildən kənara doğru artır. Burğularda ən çox yeyilmə əsas kəsici tillə 

lentin birləşdiyi küclərdir.  Burada gərginliyin, kəsmə sürətinin və  temperaturun böyük 

qiymətdə olması yeyilmənin intensivliyini artırır.  

    Burğuların yeyilməsində ölçü meyyarı, arxa üz üzrə yeyilmə ha , lent üzrə 

yeyilmə hl , qabaq üz üzrə yeyilmə hq , silindrik hissədə yeyilmə hs və konik hissədə 

yeyilmə hk ilə ölçülməsi qəbul edilmişdir (şəkil 4). Arxa üz üzrə yeyilmə həddi tezkəsən 

alət poladlarından hazırlanmış burğular üçün çuqun emal etdikdə ha = 0,5 ...1,2 mm, 

polad emal etdikdə ha ˂ 1,1 mm, bərk xəlitəli burğularda isə çuqun və polad emalında 

ha = 0,4 ...1,3 mm qəbul edilmişdir. 
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Şəkil 3. Burğunun səthlərində yeyilmə. 

 

Şəkil 4. Burğuların yeyilmə ölçüləri 

Burğuların küclərdə yeyilməsi ən çox rast gəlinən yeyilmə növü olub kəsmə 

zonasında yaranan yüksək temperaturdan əmələ gəlir. Eninə tilin yeyilməsi bərk 

materialları emal etdikdə və ya kəsmə sürətinin yüksək qiymətlərində yaranır. 

Burğuların qabaq üz üzrə yeyilməsi ən çox dərin deşiklərin emalında əmələ gəlir. 

Lentdə yeyilmə burgunun deformasiya olunmasından asılıdır.  

 Burğularda arxa üz üzrə yeyilmənin ha  qiyməti, burğunun  diametri arasındakı 

təcrübi yolla alınmış aşağıdakı asılıqdan hesablamaq olar. 

ha = 0,22 D0,45  mm. 
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