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GĠRĠġ 

                                                                                    
         Bu  standartın işlənilməsi zamanı beynəlxalq standartlar istifadə olunuşdur: İSO 

6274-82 ―Beton doldurucusunun ələk analizi‖,  İSO 6782-82 ―Beton üçün doldurucu-

Qrunt qalağının sıxlığının təyini‖, İSO 6783-82 ―Beton üçün iridənəli doldurucular-

Hissəciklərin sıxlığının və suudmanın təyini-Hidrostatik çəkilmə metodu‖ 4.3 

yarımfəslində dənəli tərkibin təyini zamanı sınaq metodikasına və ələk yığımına olan 

tələb hissəsində-İSO 6724-82; qırmadaş (çınqıl) dənələrinin orta sıxlığı və suudmanın 

təyini zamanı sınaq metodikasına olan tələb hissəsində 4.16, 4.18 - İSO 6783-82; 4.17 

yarımfəslində isə tökülmə sıxlığının təyini zamanı - İSO 6782-82 sınaq 

metodikasından istifadə olunmuşdur.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

ĠNġAAT ĠġLƏRĠ ÜÇÜN  SIX   DAĞ  SÜXURLARINDAN           

 VƏ   SƏNAYE ĠSTEHSALI  TULLANTILARINDAN   

QIRMADAġ VƏ   ÇINQIL                                                   

Fiziki – mexaniki sınaq üsulları 

ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД      

 И ОТХОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА              AZS 472 – 2011 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                                               (ГОСТ 8269.0-97)                        

Методы физико – механических испытаний 

MAUNTAINOUS  ROCK  ROAD – METAL AND                       

GRAVEL, INDUSTRIAL WASTE PRODUCTS FOR  

CONSTRUCTION WORKS 

Methods of physical and mechanical tests 

 

           Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

 

1 TƏTBĠQ SAHƏSĠ 

 Bu  standart sıx dağ süxurlarından  alınan qırmadaş və çınqıla bundan sonra 

qırmadaş (çınqıl)  (həmçinin eyni zamanda hasil edilən açılmış və ətraf  süxur və dağ 

müəssisələrinin kondisiyasız  tullantılar) və sənaye istehsalının tullantılarına (həmçinin 

qara, əlvan metallurgiya və istilik elektrostansiyasının posaları) dənələrin orta sıxlığı 

2,0-dan 3,0 q/sm
3
-a qədər olub doldurucu kimi ağır betonda, həmçinin yol və başqa 

növ inşaat işlərində istifadə olunanlara aiddir və fiziki-mexaniki sınaqların yerinə 

yetirilməsi qaydasını müəyyən edir. 
 Fiziki-mexaniki sınaqların tətbiq olunma sahəsi  A  əlavəsində  verilmişdir. 

 

2 ĠSTĠNAD OLUNAN NORMATĠVLƏR 

 Bu standartda normativ sənədlərdə istifadə olunan əsaslanmalar B qoşmasında 

verilmişdir. 

 

3 TERMĠNLƏR VƏ TƏYĠNLƏR 

  Bu standartda uyğun təyinatlarla aşağıdakı terminlər tətbiq edilmişdir. 

 Nümunə - dağ süxuru, qırmadaş (çınqıl) partiyasından sınaq üçün seçilən 

materialın müəyyən miqdarı. 



AZS 472-2011 

 6 

 Nöqtəvi nümunə - eyni vaxtda partiyanın normativ sənədlərində müəyyən 

olunan yerlərdən götürülmüş  material nümunəsi. 

 Birləşmiş nümunə - nöqtəvari nümunədən  ibarət olan və partiyanı bütövlükdə 

xarakterizə edən  material nümunəsi. 

 Laboratoriya nümunəsi - birləşmiş nümunədən hazırlanan və verilən dağ süxuru, 

qırmadaş (çınqıl)  üçün nəzərdə tutulan və bütün laboratoriya sınaqları üçün aid edilən 

material nümunəsi. 

 Analitik nümunə - laboratoriya nümunəsindən hazırlanan və sınağın bir neçe 

növü üçün müəyyən edilən material nümunəsi. Analitik nümunədən sınağın 

metodikasına uyğun ayrı-ayrı nümunələr seçilir. Əgər əvvəlki sınaq prosesində 

materialın başqa xassələri dəyişikliyə  uğramırsa, sınağın bir neçə növünün keçirilməsi 

üçün bir analitik nümunədən istifadə olunmasına  icazə verilir. 

 

4 FĠZĠKĠ – MEXANĠKĠ SINAQ ÜSULLARI 

 

 4.1 Ümumi müddəalar 

 4.1.1 Əgər standartda qırmadaşa (çınqıl) başqa göstəricilər  verilməyibsə, 

nümunələr kütlənin 0,1%-ə qədər xəta ilə çəkilir. 

 4.1.2 Nümunələr quru hava şəraitində (təbii nəmlik vəziyyətində) quruducu 

şkafda (1055)
0
C temperaturda sabit kütləyə qədər o vaxta kimi qurudulur ki, iki 

ardıcıl çəkilmənin arasındakı fərq nümunə kütləsinin 0,1%-dən çox olmamalıdır. Hər 

sonrakı çəkilmə quruduqdan sonra 1 saat və soyuduqda isə 45 dəq az olmayan  

müddətdə çəkilir. 

 4.1.3 Sınaq üçün dağ süxurunun nümunələri silindrik yaxud kub formasında 

hazırlanır. Nümunələrin xətti ölçüləri 0,1mm-ə qədər xəta ilə ştangenpərgarla ölçülür. 

Silindrik formalı olan nümunənin əsasının hər birinin sahəsi iki qarşılıqlı 

perpendikulyar diametrin orta hesabi qiymətinə görə hesablanır. 

 Kub formalı nümunənin alt  və üst  üzlərinin  sahəsini təyin etmək üçün verilən 

üzün  paralel tillərinin hər sütununun uzunluğunun orta hesabi qiyməti müəyyən 

olunur. 

 Silindrik formalı nümunənin hündürlüyü onun çevrəsinin dörddə birində 

yerləşən, dörd silindr əmələ gətirən ölçmənin nəticələrinin orta hesabi qiyməti kimi 

təyin edilir. 

 Kub formalı nümunənin hündürlüyü onun dörd şaquli tillərinin ölçmə  

nəticələrinin orta hesabi qiyməti kimi təyin edilir. 

 Nümunənin en kəsik sahəsi aşağı və yuxarı oturacaqlarının orta hesabi qiyməti 

kimi təyin olunur. 
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 Nümunənin həcmi köndələn kəsiyin sahəsinin hündürlüyə vurulması kimi təyin 

edilir. 

 Presin təsir-gücü ilə alınan nümunələrin yanları cilalayıcı dəzgahda (dairəvi) 

işlənilir, bu zaman onların paralelliyi təmin olunmalıdır. Nümunələrin formasının 

düzgünlüyü polad günyə ilə yoxlanılır, xətkeşlə yaxud əmələ gələn işıq zolağı  

yoxlacla ( aralıqölçən lövhə) ölçülür, onun uzunluğu nümunənin  kənarının 100mm-də  

2mm-i keçməməlidir. 

 4.1.4 Əgər hesablamanın dəqiqliyinə görə başqa göstərişlər verilməyibsə, 

sınağın nəticələri vergüldən sonra ikinci işarəyə qədər dəqiqliklə hesablanır. 

 4.1.5 Sınağın nəticələrinin dəqiq  formasında maxR  təkrar etmə  səhvindən 

istifadə edirlər. Bu isə bir laboratoriyada bir metodla bir materialın sınağının nəticələri 

arasındakı mümkün olan fərqi xarakterizə edir.  

 Təkrarlıq səhvinin  hesablanması üçün  son dövrdə laboratoriyada 20 cütdən az 

olmayan sınağın nəticələrindən istifadə edilir. 

 Təkrarlıq səhvinin  orta kvadratı nS  bu düstura görə təyin edilir 

 

             nS  = 0,886 
_

R               (1) 

burada 
_

R -sınağın paralel nəticələrinin bütün cütlərinə görə orta miqyas  

 

                                           
_

R  = 
n

R
n

i

i
1                           (2)                                             

 

burada iR -paralel sınaqların i-ci cüt (miqyas) nəticələri arasındakı fərqin  həqiqi 

qiymətidir;  

n -sınağın nəticə cütlərinin ümumi sayı ( n20). 

Miqyas  iR düstura görə təyin edilir 

 

 

 iR = ii XX 21                          (3)  

            

burada iX 1   və  iX 2 -i cütündə sınağın uyğun olaraq birinci və ikinci nəticəsi. 

 Fərdi sınağın nəticələrinin maxR  təyininin düzgünlüyü 95% ehtimal imkanı 

zamanı sınağın iki paralel nəticələri arasındakı fərqə görə qiymətləndirilir, aşağıdakı 

düsturla  təyin edilir 
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maxR  = n

n S
n

S
4,1

2
                              (4) 

 

nS  və maxR   qiymətləri sınağın uyğun metodları üçün  nəticələrin konkret 

kəmiyyətindən asılıdır. Verilən metod üçün sınağın nəticələri qonşu  intervala  

düşdükdə, maxR   kəmiyyət fərqinin orta riyazi qiyməti kimi qəbul edilir. 

 4.1.6 Qırmadaşın (çınqıl) ayrı-ayrı fraksiyalarının dənəli tərkibini təyin etmək 

üçün  deşiklərin diametri yaxud tərəfi 300 mm-dən az olmayan dairəvi yaxud kvadrat 

deşikli ələk tətbiq olunmalıdır. Qırmadaş (çınqıl) üçün ələklərin  standart yığımına KSİ  

QOST 6613 görə kvadrat deşiklərinin ölçüsü 1,25 mm olan ələk və yumru deşiklərinin 

diametri 2,5; 5(3); 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70(80) mm olan ələklər 

daxil edilməlidir. 

 70(80) mm-dən iri dənələrin ölçüsünü təyin etmək üçün qırmadaşın (çınqıl) 

gözlənilən iriliyindən: 90; 100; 120 mm və daha çox asılı olaraq müxtəlif diametrli 

məftil ölçü-halqalarını tətbiq etmək lazımdır. 

 4.1.7 Fraksiya qarışığının keyfiyyət göstəricisinin təyini zamanı hər fraksiya  

ayrılıqda sınanılır və düstura görə fraksiyanın miqdarına uyğun təyin olunan 

göstəricinin orta çəki  qiyməti  X aşağıdakı kimi təyin edilir 

 

              X  = 
i

ii

aaa

axaxax





...

...

21

2211                         (5) 

 

burada  1x , 2x ... ix -təyin olunan göstərici; 

1a , 2a … ia -verilən fraksiyanın miqdarı, %. 

 4.1.8  Dağ süxuru yaxud qırmadaşın (çınqıl)  silindrdə  sıxılmada xırdalanması 

sınağı QOST 28840 görə hidravlik presdə aparılmalıdır. 

 maxP  presin güc həddi elə  olmalıdır ki, sınaq prosesində maksimum gücün 

gözlənilən qiyməti presin 0,3-dən 0,8 maxP -a  qədər  şkalada  yerləşdirilir. 

 4.1.9 Sınaq aparılan zaman otağın temperaturu (205)
0
C olmalıdır. Sınağı  

başlamazdan qabaq  dağ süxuru, qırmadaş (çınqıl) və su otaqdakı havanın 

temperaturuna uyğun olmalıdır. 

 4.1.10 Əgər standartda distillə suyu yaxud başqa mayelər istifadə etmək barədə 

göstəriş verilməyibsə, sınağı aparmaq üçün QOST 23732 görə su istifadə edilməlidir. 
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 4.1.11 Reaktiv kimi olan təhlükəli (yeyici, zəhərli) maddələrdən istifadə etdikdə, 

bu reaktivlərə olan normativ və mexaniki sənədlərdə şərh edilmiş təhlükəsizlik 

tələbləri əldə rəhbər tutmalıdır. 

 4.1.12  Sınaq (ölçmə) üçün analoji xarici avadanlığın istifadə edilməsinə icazə 

verilir. 

 Sınaq üçün istifadə olunan ölçmə vasitələri və sınaq avadanlığı, həmçinin 

xaricdə istehsal olunanlar, yoxlanılmalı və kalibrlənməsi üzrə attestasiya keçməlidir. 

 Yoxlamanın qeyri-standart vasitələri  QOST 8.326 tələblərinə uyğun metroloji 

attestasiyadan keçirilməlidir.  

          4.2  Nümunələrin  seçilməsi 

 4.2.1 Nümunələr hazırlayan müəssisədə (karxana) qəbul nəzarətinin  aparılması, 

istehlakçı müəssisədə isə giriş nəzarətinin aparılması məqsədilə həmçinin geoloji 

kəşfiyyat zamanı dağ süxurlarının və ondan alınan qırmadaşın və çınqılın  

xüsusiyyətlərini  təyin  etmək  üçün  seçilir. 

 4.2.2 Əgər  məhsulun  konkret  növünün   qəbul  qaydalarında  nümunənin  

seçilməsində  başqa  üsullar  nəzərdə  tutulmursa, istehsalçı-müəssisədə  qəbul  

nəzarəti  zamanı  nöqtəvari  nümunələr  seçilir, onlardan  isə  qarışdırma yolu ilə hər 

texnoloji xəttin məhsullarından  bir  birləşmiş  nümunə   alınır. 

 4.2.3 Məhsulu anbara yaxud bilavasitə nəqliyyat vasitəsinə nəql edən texnoloji 

xəttdə nöqtəvari nümunələrin seçilməsi lentvari konveyerdə materialın axınının 

kəsilməsi yaxud nümunəseçici və ya əlin köməyi ilə material axının töküldüyü yerdə 

aparılır.  

Əl üsulunda nümunələr material axınının töküldüyü yerdə əl nümunəseçicisi 

yaxud konveyer lentindən onun dayandığı zaman çalovla yaxud çalov beli  vasitəsilə 

götürülür. 

Nümunənin seçilmə yeri texnoloji prosesin şərtlərindən asılı olaraq və texniki 

təhlükəsizlik tələblərini gözləməklə hər müəssisə üçün  ayrılır.                                       

4.2.4 Nöqtəvi nümunələr hər saatdan-bir götürülür. Əgər istehsalçı müəssisə  

stabil  keyfiyyətli  məhsul  buraxırsa, əl  üsulu  ilə  nöqtəli  nümunələrin   seçilmə  

intervalı  artırıla  bilər. 

Ehtimal edilə bilən intervalı müəyyən etmək üçün hər kvartal növbə ərzində 

tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı və dənəli tərkibin göstəricilərinin variasiya 

əmsalı təyin edilir. Onun üçün növbə ərzində hər 15 dəqiqədən bir kütləsi 4.2.5 

bəndində göstəriləndən az olmayaraq nöqtəvari nümunələr seçilir. Dənəli tərkib 

(deşikləri D diametrili olan kontrol ələkdəki tam qalıq və 100%-lə  deşiklərinin ölçüsü 

d diametrli olan kontrol ələkdəki tam qalığın fərqinə bərabər, d-dən az ölçülü dənələrin   

miqdarı),   tozvari  və   gil   hissəciklərinin   miqdarı   təyin   edilir   və    X  
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göstəricisinin orta riyazi qiyməti və hər göstəricinin V-variasiya əmsalı bu düstura görə 

müəyyən edilir 

 

                                                
__

X  = 
n

X
n

i

i
1                              (6) 

 

   
n

XX
n

i

i



1

__
2)(

   

                                 V=   ––––––––––––––––––––                (7) 

                                              
__

X          

 

 burada  iX -nöqtəvi nümunənin sınaq nəticəsi; 
__

X -göstəricinin orta hesabi qiyməti; 

n -sınaqların sayı. 

 Variasiya əmsalının alınan qiymətindən asılı olaraq növbə ərzində nöqtəvi 

nümunələrin seçilmə intervalı aşağıdakı kimi təyin edilir: 

 2 saat - variasiya əmsalı üçün 10-dan yuxarı 15%-ə qədər 

 3 saat -           -  -      10%-ə qədər. 

 4.2.5 Nöqtəvari nümunənin kütləsi az olmayaraq:  

 2,5kq-10 mm və daha  az  olan  dənələrin ən çox nominal ölçüsü  olan qırmadaş 

(çınqıl)  üçün;  

 5,0kq-20 mm və  daha çox dənələrin ən çox nominal ölçüsü olan qırmadaş 

(çınıql) üçün. 

 Qeyd 

 1. Nümunələrin seçilməsi üçün mexaniki nümunə götürücüsündəndən istifadə edilməsi 

zamanı əgər nöqtəvari nümunənin kütləsi göstərilən qiymətdən az olarsa, seçilən nümunənin 

sayını artırmaq lazım gəlir. 

 2.  4.2.4 bəndində göstərildiyi kimi nümunənin seçilmə intervalının artırılması zamanı 

seçilən nöqtəvari nümunələr də artırılmalıdır. 

2 saat intervalında-2 dəfə 

3 saat intervalında-4 dəfə 

 

 Kütləsi  10kq-dan  çox  olmayan  nöqtəvi  nümunələr əl ilə  seçdikdə, o, 1 dəqiqədən  

çox  olmayan  intervalla  götürülür.  

 4.2.6  Nöqtəvi   nümunələr seçildikdən sonra birləşdirilir, mükəmməl qarışdırılır 

və laboratoriyaya göndərilməmişdən qabaq kvartlaşma metodu ilə azaldılır.  Nümunəni 

kvartlaşdırmaq üçün (qarışdırdıqdan sonra) materialın konusu düzəldilir və mərkəzdən 
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keçən perpendikulyar xətlə qarşılıqlı surətdə dörd hissəyə bölünür. İki müxtəlif dörddə 

bir hissələr nümunə üçün götürülür. Sonrakı kvartlaşma yolu ilə nümunə 2, 4 və s. dəfə 

elə kütləyə qədər azaldılır ki, bütün partiyanın orta keyfiyyətini tam əks etdirir, lakin 

bu  cədvəl  1-də  göstəriləndən az olmamalıdır. 

 4.2.7 Müəssisədə (karxana) qəbul nəzarəti zamanı laboratoriya nümunəsinin 

kütləsi cədvəl 1-də göstəriləndən az olmamalıdır. 

 

  Cədvəl 1 

D dənələrin ən böyük nominal ölçüsü, mm Nümunənin kütləsi, kq 

10  5,0 

20 10,0 

40 20,0 

40-dan yuxarı 40,0 

 

Qəbul nəzarəti zamanı nəzərdə tutulan bütün sınaqlar üçün göstərilən nümunə 

istifadə olunur. 

4.2.8 Daxilolma nəzarət zamanı qırmadaşın (çınqılın) nöqtəvari nümunələri 

yoxlanılan partiyalarından dəmiryol vaqonları, gəmi və avtomobillərdən boşaldılan 

zaman  QOST 8267  tələblərinə uyğun seçilir. 

4.2.9 Qırmadaşın (çınqıl)  keyfiyyətinin  arbitraj   yoxlaması  zamanı  

anbarlardan   nöqtəvari  nümunələr  0,2-0,4m  dərinlikdə  qazılmış  çalalardan, anbarın  

bütün  səthi  boyu  yerlərdən  çalov  yaxud  çalov  belinin  köməyilə götürülür. Çalalar 

şahmat formasında yerləşməlidir. Çalalar arasında məsafə 10m-i keçməməlidir. 

4.2.10  Məhsulun keyfiyyətinə  idarə tərəfindən yoxlama və dövlət nəzarəti 

zamanı yoxlanılan  texnoloji  xətlərdə növbə ərzində nöqtəvi  nümunələr seçilir və          

4.2.4-4.2.6 bəndinə uyğun birləşmiş nümunələr alınır. 

Bu nümunənin sınağının qeyri-məqbul nəticələri zamanı eyni ilə ikinci birləşmiş 

nümunə seçilir. İkinci nümunənin sınaq nəticələri qeyri-məqbul olduqda, partiya zay 

sayılır. 

İkinci nümunənin məqbul nəticəsi zamanı üçüncü nümunə seçilir və sınağı  

aparılır və bu sınağın nəticələri qəti sayılır. Qırmadaşın (çınqıl) keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi ardıcıl olaraq alınan iki müsbət nəticəyə görə aparılır. 

4.2.11 Qəbul yoxlamasında nəzərdə tutulan dövri sınaqların keçirilməsi, 

həmçinin daxilolma yoxlamasında və geoloji kəşfiyyat zamanı dağ süxurunun və 

ondan alınan qırmadaşın və çınqılın laboratoriya nümunəsinin kütləsi nəzərdə tutulan 

bütün standart sınaqların keçirilməsini təmin etməlidir, bu zaman sınağı aparmaq üçün 

laboratoriya nümunəsinin kütləsi yekun cəm kütləsindən iki dəfədən az olmamalıdır. 
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4.2.12 Hər sınaq üçün laboratoriya nümunəsindən kvartlaşma yolu ilə analitik 

nümunə hazırlanır. Analitik   nümunədən sınağın metodikasına uyğun dəqiq maddə 

miqdarı  seçilir.  

4.2.13 Birliyin mərkəzi laboratoriyasında yaxud xüsusi laboratoriyada, həmçinin 

istehlakçının kontrol sınağında dövri sınaq üçün nəzərdə tutulan hər laboratoriya 

nümunəsinə seçilmə aktı tərtib olunur, materialın adı və işarə edilməsi, nümunənin 

seçilmə yeri və tarixi, hazırlayan müəssisənin adı, nümunənin işarə edilməsi və 

seçilməsinə görə məsul şəxsin imzası olan akt tərtib edilir. 

Seçilən nümunələr sınağın keçirilməsinə qədər elə yerləşdirilir ki, materialın 

kütləsi və xüsusiyyətləri dəyişməsin. 

Hər nümunə işarə edilməklə iki etiketlə təmin olunur. Bir etiket qablaşmanın 

daxilinə, ikinci isə qablaşmanın görünən yerində yerləşdirilir. 

Daşınma zamanı qablaşmanın mexaniki zədələnmədən və  islanmaqdan 

qorunması təmin edilməlidir.    

4.3 Dənəvər tərkibin təyini  

4.3.1 Qırmadaşın (çınqıl) dənəvər tərkibi ələklərin standart yığımında 

nümunənin ələnməsi yolu ilə təyin edilir 

4.3.2   Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar                                                                                                     

Stolüstü siferblatlı QOST 29329 yaxud laboratoriya tərəzisi QOST  24104; 

Quruducu şkaf. 

Ələklər və verilən fraksiyanın dənələrinin nominal ölçüsünə uyğun deşiklərin 

ölçüsü 1,25D;  D;  0,5(D+d),  həmçinin 2,5 və 1,25mm olan məftil dairəvi kalibrlər. 

5(3)-dən 20mm-ə qədər fraksiyaların ələnməsi üçün deşiyin ölçüsü 10mm olan 

ələkdən istifadə edilir. 

4.3.3 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Sınaq üçün cədvəl  1-ə görə ixtisar edilmədən sabit kütləyə qədər qurudulmuş 

laboratoriya nümunəsindən istifadə edilir. 

Yuxarıda göstərilən ölçülü deşikləri olan ələklərdən istifadə etməklə, nümunə 

aşağı ölçüdən başlayaraq ardıcıllıqla sıraya yığılmış ələkdən əl ilə yaxud mexaniki 

üsulla ələnir. Bu zaman hər ələkdə qırmadaşın (çınqıl)  təbəqəsinin qalınlığı dənələrin 

ən böyük ölçüsünü keçməməlidir. 

Ələnmənin müddəti elə olmalıdır ki, 1 dəq ərzində hər ələkdən intensiv surətdə 

silkələnmədə keçən kütlə ələnən nümunənin ümumi kütləsinin 0,1%-dən çox 

olmamalıdır. Mexaniki ələnmə zamanı istifadə olunan cihaz üçün onun müddəti 

yuxarıda göstərilən şərtə uyğun müəyyən edilir. 

Əl ilə ələnmə zamanı ələnmənin sonunun təyini üçün növbəti üsulun 

aparılmasına icazə verilmişdir. Hər ələk intensiv surətdə kağız vərəqinin üzərində 
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silkələnir. Əgər qırmadaşın (çınqıl) dənələrinin düşməsi praktiki olaraq nəzərə 

çarpmırsa, ələnmə  qurtarmış hesab olunur. 

4.3.4 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Ələnmənin nəticələrinə görə hər ələkdə qalan xüsusi qalıq faizlə aşağıdakı 

döstur üzrə  təyin   olunur 

 

        ia  = 100
m

mi                            (8) 

 

burada im -mövcud ələkdə qalıq kütləsi, q; 

m -nümunənin kütləsi, q. 

Verilən və boyük ölçülü deşikləri olan bütün ələklərdə qalan qalığın cəminə 

bərabər olan nümunə kütləsindən faizlə hər ələkdəki  tam qalıq təyin edilir. 

Qeyd -Ələnmədən sonra nümunələr yenidən birləşdirilir və qalan sınaqları aparmaq 

üçün analitik nümunədən  istifadə edilir. 

Seçilməmiş qırmadaş(çınqıl), həmçinin qum-qırmadaş qarışığının ələnməsi 4.3.3 

bəndində  müəyyən edilən qaydada 4.1.6-ya uyğun olan tam standart  yıgımlı  ələkdən  

istifadə  edilməklə  aparılır. 

Sınaq zamanı çox gilli çınqılın dənəli tərkibi yuyulub təmizləndikdən sonra təyin 

olunur.  Nəticələrin hesablanması zamanı 1,25mm ölçülü ələkdən keçmiş kütlənin 

üzərinə  toz və gil hissəciklərinin miqdarı da əlavə olunur. 

4.4. Çınqıldan alınan qırmadaşda qırılmış dənələrin miqdarının təyini   

Çınqıldan alınan qırmadaşın qırılmış hissəciklərinin  miqdarı səthinin yarıdan 

çoxu qoparılmış hissəciklərin  miqdarı ilə qiymətləndirilir. 

4.4.1 Yoxlama vasitələri    

Stolüstü  siferblatlı tərəzi, QOST 29329; 

Mineraloji  lupa.                                                                                                                    

4.4.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Sınağı keçirilən qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyasından laboratoriya 

nümunəsindən analitik nümunə götürülür, kütləsi az olmayaraq 

0,25 kq-fraksiyanın ölçüsü 5-dən 10 mm-ə qədər olan qırmadaş üçün 

1,0 kq-fraksiyanın ölçüsü 10-dan çox 20 mm-ə qədər olan qırmadaş üçün 

5,0 kq-fraksiyanın ölçüsü 20-dən 40 mm-ə qədər olan qırmadaş üçün  

10,0 kq-fraksiyanın ölçüsü 40mm-dən çox olan qırmadaş üçün   Hava-quru 

şəraitində nümunəni deşiklərinin ölçüsü D və d-yə bərabər olan ələkdən keçirilir  d-yə 

bərabər deşikli ələkdə qalan qalıq  tərəzidə çəkilir. 

Vizual baxışla (zəruri hallarda lupadan istifadə olunur)  yarıdan çoxunun səthi 

qoparılmış olan qırılmış dənələri təyin edirlər. 

4.4.3 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması. 
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Qırılmış dənələr çəkilir və onların miqdarı (G , %) 1% dəqiqliklə  aşağıdakı düstur 

üzrə təyin edilir 

                         G = 100
m

mi                           (9) 

 

burada im -qırılmış dənələrin  kütləsi, q; 

m -d-yə bərabər deşikli ələkdə qalığın kütləsi, q. 

4.5 Qırmadaşda tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının təyini 

4.5.1 Çökdürmə üsulu 

Qırmadaşda (çınqıl) tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı çökdürüldükdən  sonra 

qırmadaşda kütlənin dəyişməsinə görə təyin edilir (hissəciklərin ölçüsü 0,05mm-dən 

az). 

4.5.1.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolütü siferblatlı tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi  QOST 24104; 

Quruducu şkaf;  

Qırmadaşın (çınqıl) çökdürülməsi üçün qab (şəkil) yaxud hündürlüyü 300 mm-

dən az olmayan sifonlu silindrik vedrə. 

4.5.1.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Kötləsi 5 kq-dan az olmayaraq sabit çəkiyə qədər qurudulmuş qırmadaşın 

(çınqılın) analitik nümunələri götürülür. Bu zaman 5-dən 10 mm-ə qədər fraksiyalı 

qırmadaşın (çınqıl) sınağı üçün dənəli tərkibin təyini  zamanı tətbiq  edilən  

nümunədən bütövlükdə istifadə  edilir. 

Qırmadaş (çınqıl) nümunəsi çökdürülmək üçün qaba yaxud vedrəyə yerləşdirilir, 

qırmadaşın (çınqıl)  səviyyəsindən bir qədər hündür su ilə doldurulur və qırmadaş 

(çınqıl) dənələrinin üzərində olan gil plyonkası yaxud əgər nümunədə varsa 

yumurlanmaş gillər şişənə qədər bu vəziyyətdə  sakit  buraxılır. 

Bundan sonra  qırmadaş (çınqıl) olan qaba yaxud vedrəyə suyu elə miqdarda  

tökürlər ki, qırmadaşın üzərində su qatının hündürlüyü 200 mm olsun; qabın 

içindəkilər taxta qarışdırıcı ılə qarışdırılır və 2 dəq ərzində  sakit vəziyyətdə  saxlanılır. 

2 dəq sonra alınan suspenziya süzülür. Suspenziya süzülən zaman  qırmadaşın (çınqıl)  

üzərindəki  təbəqənin  hündürlüyü  30 mm-dən  az  olmamalıdır.  

Sonra qırmadaş (çınqıl) yenidən göstəriləndən yuxarı səviyyəyə qədər su ilə 

doldurulur. 

Qırmadaşın (çınqıl) göstərilən qaydada yuyulması  yuyulmadan sonrakı su şəffaf 

olana qədər təkrar edilir. 

Qırmadaşın (çınıqıl) çökdürülməsi üçün olan qaba suyu yüksəkdə olan deşikdən 

tökülür və iki aşağı deşikdən suspenziya süzülür. 
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Şəkil  1-Çökdürmə üçün qab 

 

Vedrədən suspenziya sifonun köməyi ilə süzülür, onun sonu isə qırmadaşın 

(çınqıl) səthindən 30mm-dən az olmayan məsafədə  yerləşdirilir. 

  Çökdürülmədən sonra yuyulan nümunə sabit kütləyə qədər qurudulur. 

  4.5.1.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması         

  Qırmadaşda (çınqıl) olan ayrılmış tozvari və gil hissəciklərinin ( ayrT ) kütləyə 

görə faizlə  miqdarı 0,1 % dəqiqliklə  bu döstur ilə təyin  edilir 

     

     ayrT  = 1001

m

mm 
              (10)     

 

burada m -nümunənin əvvəlki kütləsi, q; 

m 1-nümunənin yuyulmadan sonrakı kütləsi, q. 

 4.5.2 Pipet  üsulu 

 Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı qırmadaşın (çınqıl) yuyulması zamanı 

alınan  suspenziyanın  nümunəsindən pipet ilə götürülüb  buxarlandırma  yolu ilə  təyin  

ediilir. Alınan  çöküntü  tərəzidə  çəkilir. 

 4.5.2.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Stolüstü siferblatlı tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104;  

          Nişansız  silindrik   qab;  

          Quruducu  şkaf; 

          Deşiklərinin ölçüsü 3 mm yaxud 5 və 0,315 mm olan ələklər;  

          1000 ml-ə qədər tutumlu baxış pəncərəsi olan metal silindr (şəkil 2)-2 `dənə; 

          Tutumu 50 ml olan ölçülü metal pipet (şəkil 2); 
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          Buxarlanma üçün kasa yaxud stəkan QOST 9147; 

          Piknometr QOST 22524. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-silindr, 2- pipet; 3- silindrdə  nişan  (1000ml); 4 - silindrdə  suspenziyanın  səviyyəsi; 

5- pipetin  dayaq  qapağı 

 

Şəkil  2-Metallik silindr və ölçu pipeti
 

 

4.5.2.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Kütləsi 5 kq-dan  az  olmayan  sabit kütləyə  qədər  qurudulmuş  qırmadaşın 

(çınqıl) analitik  nümunəsi  çəkilir, qaba (nişansız) yerləşdirilir və qaba 4,5 litr su 

tökülür,  qabın sonrakı  yaxalanması  üçün  500 ml-ə qədər su saxlanılır. 

Üzərinə su tökülmüş qırmadaş (çınqıl) suda 10-15 dəq saxlanılır, taxta 

qarışdırıcı ilə bir neçə dəfə qarışdırılır, bundan sonra  dənələrə yapışmış gil hissəcikləri 

həmin suda yuyulur. Sonra qabın  içindəkilər ehtiyatla iki ələyə boşaldılır: üstdəki 

ələk-deşiklərinin diametri 3 və ya 5mm, altdakı isə № 0315 toru olan ikinci nişanlı 

qaba qoyulur. Nişanlı  qabda  suspenziya  çökdürülür və ehtiyatla durulaşmış  su 

birinci qaba  tökülür. Suyu tökülmüş  qırmadaş (çınqıl) ikinci dəfə nişanlı qabın 

üzərində ələkdə yuyulur. Bundan sonra birinci qabda qalan su ilə yaxalanır və bu su da 



AZS 472-2011 

 17 

həmçinin ikinci qaba tökülür və qalan sudan o miqdarda istifadə edirlər ki, 

suspenziyanın səviyyəsi axırıncıda 5 litr nişanını keçməsin.  

Əgər suspenziyanın həcmi 5 litrdən  azdırsa, o zaman həcm 5 litrə (nişana qədər) 

çatana qədər su əlavə edilir. 

Bundan sonra suspenziya qabda   mükəmməl  qarışdırılır  və  hər birinin  tutumu  

1000ml  olan   iki  metal   silindr  təcili  doldurulur. Hər  silindrdə  suspenziyanın  

səviyyəsi  baxış  pəncərəsindəki  nişana  uyğun   gəlməlidir. 

Hər  silindrdə  suspenziyanı  şüşə  yaxud  metal  çubuqla  qarışdırırlar  və  ya  

yaxşı  qarışmaq  üçün  silindri  qapaqla  bağlayaraq   bir  neçə  dəfə  çevirirlər. 

Qarışdırıldıqdan sonra silindr 1,5 dəq sakitlikdə buraxılır. Bu müddətə  5-10 san 

qalmış ölçülü pipet silindrə salınır, belə ki, onun dayaq qapağı silindrin üst çevrəsinə 

dirənir, bu zaman pipetin qıfının  aşağı hissəsi suspenziyanın səthindən 190mm 

seçilmə səviyyəsində olmalıdır. 5-10 saniyə keçdikdən sonra pipetin borusu açılır və 

dolduqdan sonra  yenidən boru barmaqla   bağlanır, silindrdən pipet çıxarılır və borunu 

açaraq pipetin içindəkilər qabaqcadan çəkilmiş kasaya yaxud stəkana tökülür. Pipetin 

dolması baxış pəncərəsində suspenziyanın səviyyəsinin dəyişməsinə görə yoxlanılır. 

Suspenziya kasada (stəkanda) (1055)
o
C temperaturda quruducu şkafda 

buxarlandırılır. Kasada (stəkan) olan buxarlanmış toz 0,1q-a qədər xəta ilə  tərəzidə 

çəkilir. Eyni ilə ikinci silindrdən nümunə götürülür və işlənir. 

4.5.2.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı ( ayrT )  kütləyə görə 0,1%-ə qədər xəta ilə 

bu düstura görə hesablanır 

 

  ayrT  = 100
)( 12

m

mm 
                (11) 

 

burada m -təbii nəmlik vəziyyətində qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin kütləsi, q;  

1m -suspenziyanın buxarlanması üçün kasanın yaxud stəkanın kütləsi, q; 

2m - suspenziya buxarlandıqdan sonra qalıq toz ilə kasanın yaxud stəkanın kütləsi, q. 

 

Qeyd: 

1. Tozvari və gil hissəciklərilə çox çirkli olan qırmadaş (çınqıl) sınağı zamanı 

yuyulma üçün suyun həcmi  10 litr götürülür. Suspenziyanın həcmi nişanlanmış qabda 

10 litr-ə qədər artırılır. Bu zaman ayrT . bu düstura görə hesablanır 

                             

ayrT  = 100212 
 

m

mm
               (12) 
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2. Baxış pəncərəli metal silindrin və xüsusi pipetin əvəzinə tutumu 1 litr  olan 

adi şüşə ölçülü silindr QOST 1770 və onun icərisinə 190mm dərinlikdə salınan,  

tutumu 50ml olan şüşə pipetdən (QOST 29227 yaxud QOST 29228) istifadə etməyə 

icazə  verilir. 

3. Suspenziyanın sıxlığına görə suspenziya buxarlandıqdan sonra ( 12 mm  ) 

çöküntüsünün kütləsini bu düstur  ilə təyin etməyə  icazə  verilir 

 

                            12 mm  = ( 43 mm  )
1


               (13) 

 

burada 3m -piknometrin suspenziya ilə kütləsi, q; 

4m - piknometrin su ilə kütləsi, q; 

 - çöküntünün sıxlığı, q/sm
3
 (2,65q/sm

3
 bərabər götürülür). 

Suspenziya  buxarlandıqdan sonra ovuntu qalığının kütləsinin nəticəsi (11) 

yaxud (12) düsturuna daxil edilir. 

4.5.3 Yaş ələnmənin üsulu 

Qırmadaşda (çınqıl) tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı qırmadaşın yuyulması 

zamanı alınan suspenziyanın ələkdən süzülməsi və sınaqdan əvvəl və sonra nümunənin 

kütlə fərqinin hesablanması  yolu ilə təyin edilir. 

4.5.3.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar  

Stolüstü siferblatlı tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

Suspenziya almaq üçün qab yaxud sifonla hündürlüyü 300mm-dən az olmayan 

silindrik vedrə; 

Tava; 

Quruducu şkaf; 

№1,25 və 0,05 torlu ələklər  QOST 6613. 

4.5.3.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Sınağa hazırlıq 4.5.1.2 bəndinə görə aparılır. 

Sabit çəkiyə qədər qurudulmuş qırmadaş (çınqıl) nümunəsi qaba yerləşdirilir və 

nümunənin üzərini örtənə qədər su tökülür. Tozvari və gil hissəcikləri suspenziya 

əmələ gətirmək üçün qabın içindəkilər intensiv qarışdırılır. 

Alınan suspenziyanı sifonun  köməyi ilə ələk dəstinə ehtiyatla tökürlər. Qabda 

qalan qırmadaş (çınqıl)  su ilə yuyulur və alınan suspenziya da ələk dəstinə tökülür. 

Proses o vaxta qədər aparılır ki, su şəffaf olsun. 

Bundan sonra yuyulmaq üçün qabda yerləşən qırmadaş (çınqıl)  hər iki ələkdə 

qalan hissəciklərlə birləşdirilir və quruducu şkafda sabit kütləyə qədər qurudulur. 
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4.5.3.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

Qırmadaşda (çınqıl) tozvari və gil hissəciklərinin kütləyə görə faizlə miqdarı 

( ayrT )   0,1%-ə qədər xəta ilə bu düstura görə hesablanır 

ayrT = 1001

m

mm 
             (14)  

 

burada m -yuyulmaya qədər nümunənin  kütləsi, q; 

1m -yuyulmadan  sonra  nümunənin   kütləsi, q.  

4.5.4 Sürətli fotoelektrik üsulu 

         Üsul qırmadaşın (çınqıl) yuyulmasından alınan suspenziya və təmiz suyun 

şəffaflıq dərəcəsinin müqayisəsinə əsaslanır. 

4.5.4.1 Yoxlama vasitələri   və köməkçi avadanlıqlar 

KZM tipli, ölçmənin nisbi xətası 10%-dən çox olmayan fotoelektrik cihazı 

(KZM 4nm, KZM 7); 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

Nişansız qab; 

Quruducu şkaf; 

Stəkan yaxud kasa QOST 9147; 

Saniyəölçən. 

4.5.4.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

KZM tipli cihazda ölçmələr aparılana qədər onun istismar təlimatına uyğun 

olaraq sınaq üçün istifadə olunan suya görə kalibrlənir. 

Suspenziya 4.5.2.2 bəndinə görə yaxud aşagıdakı sürətli üsul ilə hazırlanır. 

Kütləsi 5kq-dan az olmayan, sabit kütləyə qədər qurudulmuş qırmadaşın (çınqıl) 

analitik nümunəsi ortaqlaşdırıldıqdan sonra hərəsinin kütləsi  1kq olan iki  maddə 

miqdarı  götürülür. Maddə miqdarı qaba qoyuldukdan sonra üzərinə 205 0 C 

temperaturda 5 litr su əlavə edilir. Üzərinə su tökülmüş  qırmadaş (çınqıl) 2 dəq 

müddətində taxta qarışdırıcı ilə qarışdırılır yaxud tozvari və gil hissəcikləri islatmaq 

üçün 40 dəq müddətində saxlanılır. 40 dəq keçdikdən sonra qırmadaşın iri fraksiyası 

KZM komplektinə  daxil olan deşikli çalovun köməyi ilə götürülür, əlavə olaraq  

material  suspenziyanın  yuxarı  təbəqəsində  yuyulur. 

           1 dəq ərzində alınan suspenziya qarışdırılır və qarışdırma qurtardıqdan 30 san 

sonra KZM komplektinə daxil olan suspenziya nümunəsi pipet ilə götürülür. Bunun 

üçün pipetin borusu barmaqla bağlanır, pipet qapağın yuxarı səthinə qədər 

suspenziyaya daxil edilir (daxilolmanın dərinliyi 60mm) və pipetin borusu açılır. 5-6 

san-dən sonra pipetin borusu  barmaqla bağlanır və cihazın ölçülü  küvetinə pipetin 

içindəkilər tökülür. Fotoelektrik ölçülmə KZM cihazlarının istismarına görə təlimata 

uyğun aparılır. 
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Suspenziya nümunəsinin seçilməsi və fotoelektrik ölçülmə bir daha təkrar edilir, 

nümunə seçilməzdən qabaq 10 san ərzində suspenziya qarışdırılır. 

4.5.4.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

Qırmadaşda (çınqıl) tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı T kütləyə görə %-lə bu 

düstur ilə  təyin edilir  

 

T = K ortaT                      ( 15) 

 

burada K - 4.5.4.4 görə təyin edilən köçürmə əmsalı; 

K -iki nümunə üçün fotoelektrik ölçülmənin orta riyazi qiyməti. 

 4.5.4.4 Köçürmə əmsalının ( K )  təyini 

Köçürmə əmsalının göstəricisi hər hazırlayan-müəssisənin qırmadaşı (çınqıl)  

üçün eksperiment yolu ilə təyin edilir və dağ süxurunun xüsusiyyətlərinin dəyişməsi 

ildə bir dəfədən az olmayraq  yoxlanılır. 

Köçürmə əmsalının ( K ) qiymətini müəyyən etmək  üçün   qırmadaşın (çınqıl) 

iki nümunəsi sınaqdan keçirilir. Qırmadaşın (çınqıl)  hər nümunəsinin yuyulmasından 

alınan suspenziya 4.5.4.2 bəndinə görə 10 ölçülmə apararaq KZM cihazında sınaqdan 

keçirilir. Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı 10 fotoelektrik ölçülmədən sonra alınan 

suspenziyanın  tabagında  buxarlanmaqla təyin edilir. 

Qırmadaşın (çınqıl) hər sınaq olunan nümunəsi üçün köçürmə əmsalının iK  

qiyməti bu düstura görə təyin edilir 

 

iK  = 50
ortaVT

mm 12                         (16) 

 

burada 1m -suspenziyanın buxarlanması üçün  tabağın  kütləsi, q; 

2m -suspenziya buxarlandıqdan sonra  tabağın çöküntü ilə kütləsi, q; 

V -KZM cihazının pasportunda müəyyən edilən pipetkanın tutumu, ml; 

ortaT -tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının on fotoelektrik ölçülməsinin orta riyazi 

göstəricisi. 

Əgər qırmadaşın (çınqıl) iki paralel nümunəsi üçün böyük köçürmə əmsalının 

kiçik əmsala qiymət nisbəti   
min

max

K

K
 1,1, onda   köçürmə əmsalının qiyməti bu düstura  

görə təyin edilir 

 

 K = 
1

10

T

T





2

21 KK 
                  (17) 
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burada   10T -qırmadaşın (çınqıl) hər iki sınaq olunan nümunəsinin hər birinə görə 

KZM cihazının axırıncı (on) göstəricisinin cəmi  )( 2

10

1

10 TT  ; 

 1T -qırmadaşın (çınqıl) hər iki sınaq olunan nümunəsinin hər birinə görə KZM 

cihazının birinci göstəricilərin  cəmi, )( 2

1

1

1 TT  ; 

1K , 2K -(16) düsturuna görə təyin edilən birinci və ikinci nümunənin köçürmə əmsalı. 

Əgər 
min

max

K

K
-nisbəti qırmadaşın (çınqıl) iki nümunəsi üçün 1,2-dən çoxdursa, 

tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının təyininin fotoelektrik metodla aparılmasına 

icazə  verilmir. 

Əgər 
min

max

K

K
-nisbəti 1,10-dan 1,15-ə qədər hüdudundadırsa, üçüncü nümunənin  

sınağı  aparılır.
 

 

Əgər  
minK

K мax -nisbəti 1,15-dən yuxarı 1,20-yə qədər hüdudundadırsa da, 

dördüncü nümunənin  sınağı aparılır. Hər sınaq olunan nümunənin köçürmə əmsalının 

qiyməti ( K ) bu düstura görə təyin edilir 

 

K = 



1

10

Ò

Ò
.

i

KK i ...1                           (18)  

 

4.5.5 Qırmadaşda (çınqıl) boyaq maddəsinin  sərfinə görə gil hissəciklərinin 

miqdarının iəyini (fakultətiv üsul) 

Üsul qırmadaşın (çınıqıl) yuyulmasından alınan suspenziyanın gil hissəciklərinin 

səthində adsorbsiya olunan boyaq maddəsinin sərfinin təyininə əsaslanır. Boyaq 

maddəsinin sərfi gil hissəciklərinin miqdarının dolayı göstəricisidir. 

4.5.5.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

4.5.1.1 bəndinə görə yumaq üçün qab (şəkil 1); 

100ml tutumlu şüşə silindr QOST 23932; 

Markası  022  C3 olan məhlulu qarışdırmaq üçün qarışdırıcı; 

Saniyəölçən; 

Uzunluğu 250-300mm, diametri 8mm olan şüşə çubuq; 

Orta dənəvərli  kağız filtirlər;  

Distillə suyu QOST 6709;  

Bənövşəyi boyaq maddəsi (əsas)  QOST 22698  

 4.5.5.2  Sınağa hazırlıq qaydası 
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       Sınaq aparılmaqdan qabaq bənövşəyi boyaq maddəsinin 1%-li məhlulu hazırlanır. 

Bunun üçün boyaq maddəsinin ovuntusu kütləsi 5q olmaqla 0,5 litr distillə suyu ilə 

mexaniki qarışdırıcı olan şüşə tutumlardan birinə əlavə edilir. Rezin tıxacla qab 

bağlanır və sıxıcı mexanizmə yerləşdirilir. Sıxıcı vintlər dayağa qədər burulur ki, 

qarışdırıcının fırlanması zamanı tutum düşməsin və mayenin itkisi olmasın. Məhlul 15 

dəq qarışdırılır, bu isə boyağın ovuntusunun suda tam həll olmasını təmin edir.  

Alınan məhlul tünd şüşədən bərk qapayıcı tıxacı olan qaba tökülür. Məhlul tünd yerdə 

saxlanılır, saxlanılma müddəti 1 aydan çox olmamalıdır. 

4.5.2.2 və 4.5.2.3 bəndlərinə görə hazırlanan qırmadaşın (çınqıl) yuyulmasından 

alınan suspenziya  qabda mükəmməl qarışdırılır və  həmin anda hər biri 0,5 litr tutumlu 

iki ölçülü kolbaya doldurulur. İtki buraxılmadan suspenziya mexaniki qarışdırıcılı şüşə 

qaba keçirilir. 

4.5.5.3 Sınağın aparılma qaydası 

Qırmadaşın (çınqıl) çirkliliyindən asılı olaraq ölçülü pipet ilə  1, 2 və 3ml 

bənövşəyi boyaq maddəsi götürülür: tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı 1%-ə qədər-

tutumu 1ml olan pipet ilə, 1-dən yuxarı 3%-ə qədər-2ml, 3%-dən yuxarı-3ml götürülür. 

Məhlul suspenziya ilə bir qaba daxil edilir, sonra isə qarışdırıcının köməyi ilə qabın 

içindəkilər qarışdırılır. Suspenziyanın boyaq məhlulu ilə qarışdırıcıda qarışma 

müddəti: tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı 1%-ə qədər-5 dəq, 1-dən böyük 3%-ə 

qədər-10 dəq, 3%-dən yuxarı 15 dəq olur. 

Qarışdırmanın göstərilən müddəti keçdikdən sonra qab qarışdırıcıdan çıxarılır, 

tıxacı açılır və masaya yerləşdirilir. Şüşə çubuğun köməyi ilə suspenziya nümunəsinin 

5 yoxlama damcısı seçilir və filtr kağızına keçirilir. Hər damcıdan filtr kağızında ləkə 

əmələ gəlir, görünüşü suspenziyaya daxil olan boyaq maddəsi gil hissəcikləri ilə 

tamamilə udulur  yaxud doymuş  halda sərbəst qalır.  Gil hissəcikləri bənövşəyi rəngə 

boyanaraq tam doyma başlayana qədər tünd aydın konturlu ləkə əmələ gətirir. Gil 

hissəciklərinin boyaq  maddəsi ilə doyması zamanı ləkə ətrafında sərbəst boyaq 

maddəsindən bənövşəyi şəfəq əmələ gəlir. Əgər ləkənin aydın konturu varsa, birinci  

həcmə görə uyğun  boyaq məhlulunun miqdarı  sınanmış suspenziyalı  qaba əlavə 

edilir və qarışdırılır. Boyaq məhlulunun müəyyən miqdarının suspenziyaya əlavə 

edilməsi, qarışdırıcıda  qarışması və nümunə-damcısının seçilməsi o müddətə qədər 

aparılır ki, yoxlama ləkələrinin ətrafında filtr kağızında bənövşəyi şəfəqin çalar 

konturu əmələ gəlir. 

İkinci qabdakı suspenziyanın yoxlanılması zamanı boyaq maddəsinin ilk sərfi 

onun ümumi sərfindən birinci nümunəyə görə alınan, lakin 10ml-dən çox olmayan, 0,5 

həddində təyin etmək tövsiyyə edilir, sonra isə  qırmadaşın (çınqıl) çirkliliyindən asılı 
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olaraq minimal miqdar yoxlama ləkəsində bənövşəyi rəngin konturu əmələ gələnə 

qədər daxil edilir. 

4.5.5.4 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

mK -boyaq maddəsinin 1%-li məhlulunun miqdarı gil hissəciklərinin boyaq 

maddəsinin molekulları ilə tam örtülməsi üçün (adsorbsiya həddində) 1000q qırmadaşa 

(çınqıl) hesablanmaqla bu düstura görə təyin edilir 

 

mK = 
m

VVa kk

2

)( 21 

                            (19) 

 

burada mK -boyaq maddəsinin  son sərfi, ml/kq; 

1kV , 2kV -qarışdırıcının birinci və ikinci şüşə qablar üçün uyğun olaraq boyaq 

məhlulunun sərfi, ml; 

m -qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin kütləsi, m =5 kq; 

a -suspenziyanın tam həcmi ilə (10 litr) sınaq üçün lazım olan həcmin (0,5 litr) 

arasındakı nisbət, a =20. Qırmadaş (çınqıl) gil hissəciklərinin miqdarına görə əlavə 

tədqiqatlar aparılmadan inşaat işləri üçün yararlı sayılır o zaman ki, boyaq maddəsinin 

sərfi cədvəl 2-də verilən qiymətləri  keçməsin. 

 

Cədvəl 2 

Qırmadaş Boyaq maddəsinin sərfi, ml/kq 

Püskürmə və metamorfik dağ süxurlarından 

Aşağıdakı markaları olan çökmə dağ 

süxurlarından 

600-dən 1200 

200-dən 400 

Aşağıdakı markaları olan çınqıldan 

Xr 8-dən    Xr 16-ya  qədər 

                   Xr 24 

180 

 

360 

540 

 

 

180 

360 

 

4.6  Yumurlanmış gillərin miqdarının təyini 

Qırmadaşda (çınqıl) yumurlanmış gillərin miqdarı hər fraksiya nümunəsində 

plastikliyi ilə fərqlənən hissəciklərin seçilməsi yolu ilə təyin edilir. 

4.6.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

Quruducu şkaf; 
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5(3),  10,  20,  40 və 80(70)mm diametrli dairəvi deşikli ələklər; 

Lupa. 

 4.6.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması  

Qırmadaşın (çınqıl) analitik nümunəsi standart yığımlı ələklərdə laboratoriya 

nümunəsinin ələnməsi yolu ilə hazırlanır yaxud dənəli tərkibin təyini zamanı 

nümunənin ələnməsindən alınan ələkdəki qalıqlar götürülür. Nümunənin kütləsi  4.4.2 

bəndinə görə qəbul edilir. 

Sabit kütləyə qədər qurudulmuş qırmadaşın (çınqıl) hər analitik nümunəsi metal 

lövhəyə nazik qatla səpilir və pipetin köməyi ilə nəmləndirilir. Qırmadaş (çınqıl) 

hissəciklərindən plastikliklə fərqlənən yumurlanmış gilləri  ayırırlar, lazım gəldikdə 

lupadan istifadə olunur. 

Ayrılan gil yumruları sabit çəkiyə qədər qurudulur və çəkilir. 

4.6.3 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Yumurlanmış  gillərin miqdarı qırmadaşın (çınqıl) hər nümunəsində % gilN  bu 

düstura görə təyin edilir 

 

                               gilN = 1001

m

m
                              (20) 

 

burada m -qırmadaşın (çınqıl) analitik nümunəsinin kütləsi, kq; 

1m -sabit çəkiyə qədər qurudulmuş yumurlanmış gillərin kütləsi, kq. 

Fraksiya qarışığında  yumurlanmış gillərin miqdarı 4.1.7 bəndinə uyğun 

hesablanır. 

 

4.7  Yastı və iynəvari dənələrin miqdarının təyini 

4.7.1 Vizual seçilmə üsulu 

Qırmadaşda (çınqıl) yastı və iynəvari dənələrin miqdarı qalınlığı üç və bir neçə 

dəfə uzunluğundan az olan dənələrin miqdarı  ilə qiymətləndirilir. 

4.7.1.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

Səyyar şablon (şəkil 3) yaxud  ştangenpərgar QOST 166; 
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4.1.6 görə standart yığımdan ibarət ələklər. 

 

 
Şəkil 3-Səyyar şablon 

 

4.7.1.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Sınağı aparılan qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyasının laboratoriya nümunəsındən 

kütləsi 4.4.2 bəndinə uyğun analitik nümunələr götürülür. 

Yastı  yaxud iynəvari dənələrin miqdarı qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyası üçün 

ayrılıqda təyin edilir. 

Sınaq olunan qırmadaşda (çınqıl) hər hansı bir fraksiyanın kütləyə görə miqdarı 

5%-dən az olduqda, yastı və iynəvari dənələrin miqdarı təyin edilmir. 

Analitik nümunələr çəkilir və ondan qalınlığı uzunluğundan üç dəfə və daha çox  

olan dənələr seçilir. 

Dənələrin ölçüləri arasındakı nisbət səyyar şablon yaxud ştangenpərgarın 

köməyi ilə təyin edilir. Şablondan istifadə etdikdə ölçülən dənə dodaqcıqlar arasında 

ən böyük ölçüdə qoyulur, şablonun vəziyyəti dayandırıcı vintlə müəyyən edilir və 

dənənin ölçüsü təyin edilir, sonra dənə şablonun ən aşağı ölçülü üç dəfə az məsafədə 

düzəldilmiş dodaqcıqları    arasından  keçirilir. 

Əgər dodaqcıqlar arasından dənə keçirsə, onu yastı yaxud iynəvari formalı 

dənələrə aid edirlər. 

Yastı və iynəvari formalı dənələr  çəkilir. 

4.7.1.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

Qırmadaşın (çınıqıl) hər fraksiyasında yastı və iynəvari   dənələrin miqdarının 

yasP %, bu düstura görə təyin edilir 
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                                       yasP  = 1001

m

m
                         (21)    

     

burada m -analitik nümunənin kütləsi, q; 

1m -yastı və iynəvari dənələrin kütləsi, q. 

Yastı və iynəvari dənələrin miqdarı fraksiya qarışığında 4.1.17 bəndinə uyğun 

təyin edilir. 

4.7.2 Yarığabənzər ələkdə təyin edilməsi 

Üsul qırmadaşın (çınqıl) yarığabənzər ələkdə ələnməsinə əsaslanır. 

4.7.2.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

QOST  19904 görə  vərəq formalı metal  məmulatdan hazırlanmış, cədvəl 3-ə 

uyğun diametri  yaxud tərəfi 300 mm-dən az olmayan yumru yaxud kvadrat ələk 

çənbərinin üzərində yarığabənzər ələk yığımı; 

4.7.2.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Sınağı aparılan qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyasından kütləsi 4.4.2 görə analitik 

nümunə götürülür. 

Hər fraksiyanın nümunəsi cədvəl 3-ə uyğun  deşikləri olan yarığabənzər ələkdən 

ələnir.   

                                                                                                                

Cədvəl 3 

Qırmadaşın (çınqıl) dənələrinin nominal 

ölçüsü 

Yarığabənzər ələyin deşiklərinin ölçüsü 

ən  az ən çox uzunluğu  eni 

5 (3) 

10 

20 

40 

70 (80) 

10 

20 

40 

70 

120 

10 

20 

40 

70 

120 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

35,0 

 

 Yarığabənzər ələkdən keçən dənələr yastı və iynəvari   dənələrə  aid  edilir. 

 4.7.2.3 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

 Qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyasında yastı və iynəvari dənələrin miqdarı ( yasP )  

(21) düsturuna görə təyin edilir. 

 Fraksiya qarışığında  yastı və iynəvari dənələrin miqdarı 4.1.7 bəndinə uyğun 

təyin edilir. 
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 4.8 Doğranmaqlığın təyini 

 Qırmadaşın doğranmaqlığı silindrdə  sıxılma zamanı dənələrin dağılma 

dərəcəsinə görə təyin edilir. 

 4.8.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 500kN qədər maksimum gücü olan hidravlik press QOST 28840; 

 Daxili diametri 75 və 150mm, hündürlüyü uyğun olaraq 75 və 150mm olan, 

çıxarıla bilən dib və plunjer ilə təmin olunmuş polad silindr (şəkil 4); 

 Çənəli laboratoriya daşqıran maşını  DLH 60x100 markalı; 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

4.1.6  görə standart yığımdan ibarət olan ələklər; 

2,25 №-li torlu ələk QOST 6613; 

Quruducu şkaf; 

Qırmadaşın (çınqıl) su ilə doyması üçün qab 

 

 

                  Silindr     Ayrılan dib     Plunjer 

  

 

Millimetrlərlə 

D d d1 H H1 

87 

170 

75 

150 

73 

148 

75 

150 

70 

120 

 

Şəkil  4-Polad  silindr 

 

 4.8.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

 İki yaxud  daha çox qonşu fraksiyaların qarışığından ibarət olan qırmadaşın 

(çınqıl) sınağı zamanı əsas material standart fraksiyalara ələnir və hər fraksiya 

ayrılıqda sınaqdan keçirilir. Sınaq üçün ayrılmış 5-10, 10-dan yuxarı 20 yaxud 20-dən 

yuxarı  40mm-ə qədər olan fraksiyalı qırmadaşı iki ələkdən keçirirlər. Ələklərin 

deşiklərinin ölçüsü sınanılan qırmadaşın ən böyük (D) və ən kiçik (d) iriliyinə uyğun  
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gəlməlidir. d ölçülü deşikləri olan ələkdəki qalıgın hər birindən kütləsi 0,5 kq-dan az 

olmayaraq iki analitik nümunə götürülür, diametri 75 mm olan silindrdə və 4kq-dan az 

olmayaraq 150 mm olan silindrdə sınağı aparılır. 40 mm-dən iri qırmadaş (çınqıl) 

qabaqcadan xırdalanır və 10-20mm yaxud 20-40 mm  fraksiyalarının sınağı aparılır. 

 Qırmadaşın (çınqıl) 20-dən yuxarı 40mm qədər və 40-dan yuxarı 70mm-ə qədər 

fraksiyalarının eyni petroqrafik tərkibi olduqda, axırıncının möhkəmliyini 20-dən 

yuxarı 40 mm-ə qədər olan  fraksiyanın sınağının nəticələri ilə xarakterizə   etməyə 

icazə verilir. Qırmadaşın  (çınqıl) həm quru, həm də su ilə doymuş halda sınağı aparıla 

bilər. 

 Sınaq üçün quru vəziyyətdə götürülən analitik nümunələr sabit kütləyə qədər 

qurudulur, su ilə doymuş halda sınaq üçün 2 saat suya qoyulur. 

 Su ilə doyduqdan sonra qırmadaşın (çınqıl) dənələrinin səthindən yumşaq nəm 

əski ilə nəmlik kənar edilir. 

 4.8.3 Sınağın aparılma qaydası 

 Qırmadaşın (çınqıl) markasının təyini zamanı diametri 150mm olan silindr tətbiq 

edilir. Qəbul yoxlaması zamanı 5-dən 10 mm-ə və 10-dan yuxarı 20 mm-ə qədər 

fraksiyalı qırmadaşın (çınqıl) keyfiyyətini təyin etmək üçün  diametri 75 mm olan 

silindri tətbiq etməyə icazə  verilir. 

 Qırmadaşın (çınqıl) nümunəsi 50mm hündürlükdən elə tökülür ki, yuxarı səthi 

düzəldikdən sonra materialın səthi silindrin yuxarı kənarına təqribən 15mm-ə qədər 

çatmamalıdır. Sonra silindrə plunjer elə qoyulur ki, plunjerin lövhəsi silindrin yuxarı 

kənarı səviyyəsində olmalıdır. Əgər plunjerin lövhəsinin yuxarısı silindrin kənarı ilə 

uyğun gəlmirsə, qırmadaşın (çınqıl) bir neçə dənəsi çıxarılır yaxud əlavə  edilir. 

Bundan sonra silindr presin aşağı lövhəsinə yerləşdirilir. 

 Presin sıxılma gücünü saniyədə 1-2 kN (100-200kqs) artırmaqla, qırmadaşın 

(çınqıl) sınağı zamanı 75 mm diametrli silindrdə 50kN-a (5000kqs) qədər, 150mm 

diametrli silindrdə 200 kN-a (20000 kqs) qədər çatdırmaq olar. 

 Sıxılmadan sonra sınanan nümunə silindrdən tökülür və çəkilir. Sonra sınanan 

fraksiyanın ölçüsündən asılı olaraq aşağıdakı ölçüsü olan deşikli ələkdən ələnir: 

  1,25mm-5-dən 10mm-ə qədər fraksiyalı qırmadaş (çınqıl) üçün; 

           2,5mm-10-dan yuxarı 20mm-ə qədər fraksiyalı qırmadaş (çınqıl) üçün; 

           5,0mm-20-dən yuxarı 40mm-ə qədər fraksiyalı qırmadaş (çınqıl) üçün. 

  Ələnmədən sonra ələkdə qalan qalıq çəkilir. 

  Su ilə doymuş halda qırmadaşın (çınqıl) sınağı zamanı ələkdəki maddə miqdarı  

mükəmməl    su ilə yuyulur və yumşaq nəm əski ilə qırmadaşın dənələrinin səthindən 

nəmlik kənar edilir. 

 4.8.4 Sınağın nəticələrinin araşdırılması 
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 Doğranmaq  Dr , % bu düstura görə 1% dəqiqliklə təyin edilir 

 

 

      Dr  = 1001

m

mm 
                   (22) 

burada m - qırmadaşın  (çınqıl) sınağı  aparılan  nümunənin  kütləsi,q; 

 1m -silindrdə xırdalanmış qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin   kontrol    ələyində 

ələnmədən sonra qalan qalığın kütləsi, q. 

 Nəticə kimi iki paralel sınağın orta riyazi qiyməti götürülür. 

 Fraksiya  qarışığından ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) sınağı zamanı 

doğranmaqlıq 4.1.7 bəndinə uyğun təyin edilir. 

 4.9 Dağ süxurunda zəif müxtəliflik və qırmadaşda (çınqıl) zəif süxurların  

                dənələrinin miqdarının təyini        

 4.9.1 Zəif süxurların dənələrinin  miqdarının təyini 

 Qırmadaşda (çınqıl) zəif süxurların dənələrinin miqdarı  xarakter əlamətlərə görə 

ayırma yolu ilə təyin edilir. 

 4.9.1.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

Quruducu şkaf; 

4.1.6 bəndinə görə standart yığımlı ələklər;     

T-3 tipli daşın möhkəmliyinin mexaniki indikatoru (şəkil 5); 

Mineraloji lupa  QOST 25706; 

Polad iynə QOST 8030 və məftildən hazırlanan alüminium iynə  QOST 14838; 

MCT-3 tipli xarrat çəkici QOST 11042. 
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1-manometr; 2-hidravlik mesdoza; 3-yuxarı diş; 4-aşağı diş; 5-vintvari 

mexanizmin diski; 6-yarıq dayağı; 7-cıhazın korpusu; 

 

Şəkil5-Daşın möhkəmliyinin mexaniki indikatoru ( T-3 ) 

 

4.9.1.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

4.4.2 bəndinə görə qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyasından analitik nümunə 

götürülür. 

Alınan nümunə sabit kütləyə qədər qurudulur. 

Zəif süxurların dənələrinin qırmadaşda miqdarı qırmadaşın hər fraksiyasında 

ayrılıqda təyin edilir. 

Sınaq olunan qırmadaşın (çınqıl) tərkibində hər hansı fraksiya kütləyə görə 5%-

dən azdırsa, bu fraksiyada zəif süxur dənələrinin miqdarı təyin edilmir. 

4.9.1.3 Sınağın aparılma qaydası 
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Qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin hər fraksiyasında seçilmə aparılır, sıxılma 

zamanı möhkəmlik həddi su ilə doymuş halda 20MPa (200kqs/sm
2
)-dan az olan zəif 

süxurların dənələrini ayırırlar. 

Zəif süxurların dənələrinin ayrılması aşağıdakı fərqli əlamətlərlə əsaslanır: zəif 

süxurun  dənələri əllə sındırılır və çəkici   zəif    zərbə ilə vurduqda dağılır. Dənənin 

səthində  iynə ilə cızıldıqda iz qalır (metamorfik və püskürülmüş süxurların dənələrinin 

səthində polad iynə, çöküntülü karbonat süxurlarında-alüminium iynə iz qoyur). 

Bundan başqa karbonat süxurlarının zəif hissəciklərinin yuvarlaqlaşmış forması olur. 

Qırmadaşda (çınqıl) zəif süxurların dənələrinin miqdarını dəqiqləşdirmək 

məqsədilə T-3 tipli daşın möhkəmliyinin mexaniki indikatorundan istifadə etməyə 

icazə verilir. 

Sınağı aparılacaq qırmadaşın (çınqıl) fraksiyasından asılı, fraksiyası 10mm-dən 

yuxarı 20mm-ə qədər olan hissəciklər üçün cihaza yarığının eni 2,9mm olan novbəli 

yarıqlı dayaq , daha iri hissəciklər üçün isə 4,2mm olan dayaq birləşdirilir. Bu zaman 

yarıqlı dayağın kənarının tili ilə cihazın iti dişlərindən keçən oxu arasındakı məsafə 

yarığın eninə bərabər olmalıdır. 

Qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin seçilməsi zamanı möhkəmliyə görə şübhəli 

hissəciyi pazşəkilli ucu ilə cihazın dişləri arasına yarıqlı dayağa qədər qoyulur. Bundan 

sonra cihazın vintəbənzər diskinin fırlanması ilə dişlər sıxılır və daşın bir parçası 

«dişlənir». Monometrin nəzarət əqrəbi ilə daşın dartılma zamanı möhkəmlik həddi 

təyin edilir. Monometrin şkalası yarığın eni 4,2mm olan dayağın istifadə edilməsi halı 

üçün dərəcələndirilir; 2,9mm-li yarıqlı dayaq istifadə edildikdə   monometrin 

göstəricisi  ikiqat  artırılır. 

Cihazın göstəricisindən sıxılma zamanı daşın möhkəmlik həddinə keçid üçün, 

qabaqcadan T-3 mexaniki indikatorla müəyyən  olunan qırmadaş hissəciklərinin 

sınağının verilənlərinə görə keçid əmsalı  müəyyən   edilir və presdə sıxılma zamanı 

süxurun düzgün formalı nümunələrinin möhkəmliyi təyin edilir. 

4.9.1.4 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması. 

Nümunədən ayrılan zəif süxurların dənələri çəkilir və onların miqdarı zsX  faizlə 

bu döstura görə hesablanır 

 zsX  = 1001

m

m
                    (23) 

burada 1m -zəif  süxurların dənələrinin kütləsi, q; 

 m -nümunənin ümumi kütləsi, q. 

 Fraksiya  qarışığından  ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) sınağı zamanı zəif 

süxurların dənələrinin miqdarı 4.1.7  bəndinə uyğun hesablanır. 
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 4.10  Rəfli barabanda yeyilmənin təyini 

 Qırmadaşın (çınqıl)  yeyilməsi (dağılması) nümunənin şarlı rəfli barabanda 

sınağı zamanı hissəciklərin kütləsinin itməsinə görə təyin edilir. 

 4.10.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Rəfli baraban diametri  700mm, uzunluğu 500mm, eni 100mm olan daxili 

səthində rəflə təmin edilmişdir (şəkil 6). 

 Polad yaxud çuğun şarlar diametri 48mm, hər birisinin kütləsi (40510)q-12 

ədəd; 

 Stolüstü siferblatlı tərəzi  QOST  29329  və  yaxud laboratoriya  tərəzisi QOST 

24104; 

 Quruducu şkaf; 

 4.1.6 bəndinə görə standart yığımından ibarət  ələklər; 

 № 1,25 setkalı ələk QOST 6613. 

 4.10.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

 Sınağı aparılacaq  qırmadaşın  (çınqıl)  tərkibində  tozvari  və  gil  

hissəciklərinin  miqdarı  kütləyə  görə  1%-dən  çox  olmamalıdır. Əks  halda  

qırmadaş (çınqıl)  qabaqcadan   yuyulur    və   qurudulur. 5-dən 10-a, 10-dan yuxarı 

20-yə qədər və 20-dən yuxarı 40 mm-ə qədər  fraksiyası olan qırmadaş (çınqıl) təbii 

nəmlik şəraitində verilən fraksiyaların hissəciklərinin ən böyük (D) və ən kiçik (d) 

nominal ölçülərinə uyğun gələn deşikli iki ələkdən ələnir. 

 Ölçüsü d olan deşikli ələkdə qalan qalıqdan hissəciklərinin iriliyi 20mm-ə qədər 

olan hərəsi 5kq olan iki nümunə və 20-dən yuxarı 40mm-ə qədər fraksiyadan hərəsi 

10kq olan iki nümunə götürülür. 

 İki və daha çox  fraksiyanın qarışığından ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) sınağı 

zamanı analitik nümunələr əsas materialın standart fraksiyalara ələnməsi yolu ilə 

hazırlanır və hər fraksiya ayrılıqda sınanır.  40mm-dən iri qırmadaş (çınqıl) 40mm-dən 

xırda hissəciklər alınana qədər xırdalanır və 20-dən yuxarı 40mm-ə qədər fraksiya 

sınanır. 

 Qırmadaşın (çınqıl) 20-dən yuxarı 40mm-ə qədər və 40-dan yuxarı 70mm-ə 

qədər fraksiyaların petroqrafik tərkibi eyni olduğu halda axırıncının yeyilməsini 20-

dən yuxarı 40 mm-ə qədər fraksiyanın sınaq nəticələrilə xarakterizə etməyə  icazə 

verilir. 
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 1-özül; 2-hərəkətverici; 3-baraban; 4-baraban rəfi; 

 

Şəkil 6-Rəfli baraban 

 

4.10.3 Sınağın aparılma qaydası 

 Hazırlanmış nümunə çuğun yaxud polad şarlarla birgə rəfli barabana doldurulur, 

barabanın qapağı  bərkidilir və 30-33dövr/dəq  sürətlə hərəkətə gətirilir. 

 Çuğun yaxud polad  şarların sayı, həmçinin qırmadaş (çınqıl) bir sınaq 

prosesində barabanın dövrlərinin ümumi sayı cədvəl 4-ə görə qəbul edilir. 

 Sınaq qurtardıqdan sonra barabanın  içərisindəkilər  diametri 5mm olan  deşikli 

ələkdən və №1,25 torlu kontrol ələkdən keçirilir. Ələkdəki qalıqlar birləşdirilir və 

çəkilir. 

    

 Cədvəl 4 

Qırmadaş (çınqıl) 

fraksiyasının ölçüsu. mm 

Nümunənin sınağı üçün  

lazım olan çüğün yaxud 

polad şarların sayı 

Nümunənin sınağı üçün 

lazım olan rəfli barabanın 

dövrlərinin sayı 

5-dən 10-a qədər  

5-dən yuxarı 15-ə qədər 

10-dan yuxarı 20-yə qədər 

20-dən (25) yuxarı 40-ə 

qədər 

8 

9 

11 

12 

500 

500 

500 

1000 

 

 

4.10.4 Sınağın nəticələrinin    araşdırılması 

 Qırmadaşın yeyilməkliyi   (Y )  faizlə bu döstura görə təyin edilir 

 

                              

Y = 1001

m

mm 
                            (24) 
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burada 1m -deşiklərin diametri 5 mm olan ələkdə və yoxlama ələklərdə qalan qalıqların 

kütləsinin cəmi,  q; 

m -qırmadaş (çınqıl) nümunənin  kütləsi, q. 

 Sınağın nəticəsi kimi iki paralel sınaqların orta hesabi qiyməti götürülür. 

 İki və daha çox qonşu fraksiyalar qarışığından ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) 

sınağı zamanı yeyilməklik  4.1.7 bəndinə uyğun təyin edilir. 

 4.11   PM Kopyor cihazında zərbəyə müqavimətin təyini 

 Kopyor  PM cihazında qırmadaşın (çınqıl) zərbəyə müqaviməti sınaq zamanı 

nümunənin dənəli tərkibinin dəyişməsi ilə qiymətləndirilən hissəciklərin dağılma     

dərəcəsinə   görə   təyin  edilir. 

 4.11.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar  

 Kopyor   PM (şəkil 7). 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

5(3);  25(20);  və 40mm diametrli yumru deşikli ələk,  №0,5 və 1 torlu ələk 

QOST 6613. 

 

 

Şəkil 7-Kopyor ПМ 

 

4.11.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

Sınaq olunan qırmadaşda (çınqıl)  tozvari və gil hissəcikləri kütləyə görə 1%-

dən çox olmamalıdır, əks halda qırmadaş qabaqcadan  yuyulur və qurudulur. 
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Kopyor PM-də qırmadaşın (çınqıl) 25(20)-dən 40 mm-ə qədər fraksiyasının 

sınağı aparılır. Bunun üçün sabit çəkiyə qədər qurudulmuş kütləsi 3kq olan qırmadaşın 

(çınqıl) nümunəsi 25 (20) və 40mm deşikli ələkdən keçirilir. 40mm-dən iri hissəciklər 

qabaqcadan göstərilən ölçülü hissəciklər alınana qədər xırdalanır. 25(20)mm deşikli 

ələkdə  qalan qırmadaşdan (çınqıl) iki nümunə  hazırlanır. Sınağı aparılan qırmadaş 

(çınqıl) daxili diametri 105mm və daxili hündürlüyü 58mm olan xüsusi ölçülü qaba 

tökülür. Qırmadaşın (çınqıl) artığı qabın kənarları ilə bərabərləşdirilir. Qırmadaşla 

(çınqıl) birgə qab çəkilir. Hər nümunənin kütləsi qramlarla ( m ) bu düstura görə təyin  

olunur 

 

m = 21 mm                           (25) 

 

burada 1m -ölçülü qabla birgə nümunənin kütləsi, q; 

2m - ölçülü qabın kütləsi, q. 

 4.11.3  Sınağın aparılma qaydası 

 Qırmadaşın (çınqıl)  hər nümunəsi ölçülü silindrdən kapyor PM polad 

həvəngdəstəyə tökülür və həvəngdəstədə hissəciklərin bir səviyyədə yerləşməsi üçün 

onun səthi hamarlanır. Kütləsi 5kq olan  nümunə 50sm hündürlükdən  düşən çəkic    

zərbələrinə məruz qalır. 

 Kopyor möhkəm bünövrə üzərində şaquli vəziyyətdə quraşdırılmalıdır. 

Çəkicinin dişləri olan  lövhə karbid poladdan hazırlanır və 57,0…59,0HRGe-yə 

bərabər olan bərklikdə sonrakı buraxılma ilə yağda bərkiməyə məruz qalır. Çəkic 

dişlərinin hündürlüyünə görə dağılma 1mm-dən çox olmamalıdır. 

 Boykanın  hər zərbəsindən  sonra tutacağın köməyi ilə həvəngdəstə 45
0
 

döndərilir və kapyor PM   altlığında  düzəldilmiş göstəricilər istiqamətində 

yerləşdirilir. 

 Boykanın 40 zərbəsindən sonra, həvəngdəstənin bütün içindəkilər 5;  3;  1 və 

0,5mm deşikli ələkdən ələnir,  qalıq hər ələkdə çəkilir və hər ələkdə tam qalıq   təyin  

edilir. 

 4.11.4 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

 Kopyorda qırmadaşın (çınqıl) müqavimət göstəricisi ( Ó ) bu düstura görə 

hesablanır 

 

Ó = 
A4

25
                             (26) 

 

haradakı A -bu düstura görə sınaqdan sonra nümunənin irilik göstəricisi, aşağıdakı  

düstur ilə təyin olunur   



AZS 472-2011 

 36 

 

A = 
m

mmmm 4321 
                       (27) 

 

burada 1m , 2m , 3m , 4m -diametri  5;  3;  1  və 0,5mm olan deşikli ələklərdəki tam qalıq, 

q; 

m -nümunənin ilk kütləsi, q. 

 Nəticə kimi iki paralel təyinatların zərbəyə müqavimət göstəricisinin orta riyazi 

qiyməti götürülür. 

 4.12 Şaxtayadavamlılığın təyini 

         4.12.1 Dondurulma üsulu 

 Qırmadaşın (çınqıl) şaxtayadavamlılığı nümunənin ardıcıllıqla donma və əriməsi 

zamanı kütlə itkisinə görə təyin edilir. 

 4.12.1.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Soyuducu kamera, minus (202)
0
C-ə qədər temperatura çatdıran və 

saxlanmasını təmin edən dondurucu kamera; 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

 4.1.6 görə standart yığımlı ələklər; 

 Qırmadaşın (çınqıl) su ilə doyması və əriməsi üçün vanna; 

 Metal qab. 

 4.12.1.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

Qırmadaşın (çınqıl) hər fraksiyası ayrılıqda şaxtayadavamlılığa  görə sınaqdan 

keçirilir. Qırmadaşın (çınqıl)  tərkibində kütləyə görə miqdarı 5%-dən az olan fraksiya 

şaxtayadavamlılığa görə sınaqdan keçirilmir.  

Sınaq üçün hər fraksiyadan iki analitik nümunə götürülür. Hər nümunənin 

kütləsi az olmamalıdır: 

1,0kq-fraksiyanın ölçüsü 5-dən 10 mm-ə qədər olan qırmadaş (çınqıl) üçün; 

1,5kq-fraksiyanın ölçüsü 10-dan yuxarı 20 mm-ə qədər olan qırmadaş (çınqıl) 

üçün; 

2,5kq-fraksiyanın ölçüsü 20-dən yuxarı 40mm-ə qədər olan qırmadaş (çınqıl) 

üçün; 

5,0kq-fraksiyanın ölçüsü 40-dan yuxarı 70mm-ə qədər olan qırmadaş (çınqıl) 

üçün; 

70 (80)mm-dən iri hissəciklər xırdalanır və 40-dan yuxarı 70 (80)mm-ə qədər 

ölçülü fraksiyalar sınaqdan keçirilir. 

Qırmadaşdan (çınqıl) alınan nümunələr yuyulur və sabit kütləyə qədər 

qurudulur. 

4.12.1.3 Sınağın  aparılma  qaydası 
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Qırmadaşın (çınqıl) mövcud fraksiyasının  analitik nümunəsi metal qaba bərabər 

surətdə tökülür və temperaturu (205)
0
C olan su ilə doldurulur. 48 saatdan sonra su 

qabdan boşaldılır, qırmadaş (çınqıl) soyuducu kameraya yerləşdirilir və kamerada 

temperatur minus (182)
0
C-yə çatdırılır. Qırmadaşın (cınqıl) donmasının  tsikl müddəti 

kamerada müəyyənləşmiş minus 16
0
C-dən yuxarı olmayan temperaturda 4 saat 

olmalıdır. Bundan sonra qırmadaşla  (çınqıl) olan qab axan yaxud dəyişən suyu olan 

vannaya  yerləşdirilir, bu temperaturda  qırmadaşın (çınqıl) tam əriməsinə qədər lakin 

2 saatdan az olmayaraq saxlanılır. Daha sonra sınağın sikilləri təkrarlanır. 

15, 25 və hər sonrakı 25 tsikldən ibarət olan dövri donma və ərimədən  sonra 

qırmadaşın (çınqıl) nümunəsi sabit kütləyə qədər qurudulur, sınaqdan qabaq içərisində 

tam qalan nümunə   kontrol  ələkdən keçirilir. 

Üzərində təzə qırılma səthi olan və 40mm ölçüsü olan deşikli ələkdə qalan 40-

dan yuxarı 70(80)mm-ə qədər fraksiyalı qırmadaşın (çınqıl) hissəcikləri 

şaxtayadavamlı sayılmır. Onların kütləsi kontrol ələkdə qalan qalığın kütləsinə daxil 

edilmir. 

4.12.1.4 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması. 

 m  nümunəsinin kütlə itgisi,  %, bu düstur ilə təyin olunur 

 

 m  = 1001

m

mm 
                             (28) 

 

burada m -sınağa qədər nümunənin kütləsi, q; 

m -donma və ərimənin uyğun tsiklindən sonra ələkdə qalan qalığın kütləsi, q. 

Sınağın nəticəsi kimi iki paralel sınağın ortahesabi qiyməti qəbul edilir. 

Fraksiya qarışığından ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) sınağı zamanı  m  qiyməti 

4.1.7 bəndinə uyğun hesablanır. 

Əgər donma və ərimənin tsikllərinin verilən sayı kütlə itkisinin qiyməti QOST 

8267 görə icazə verilən göstərilcini keçmirsə, sınaq sonrakı 25 tsikl ərzində davam 

etdirilir. 

Əgər  kütlədə itki qəbul edilən səddi keçirsə, sınaq saxlanılır və qırmadaşın 

(çınqıl) verilən fraksiyasının şaxtayadavamlılığı donma və ərimənin tsikllərinin sonrakı 

sayı ilə xarakterizə olunur, bu zaman qırmadaşın (çınqıl) kütləsinin itkisi   verilən 

həddi keçmir. 

4.12.2 Şaxtayadavamlılığın sürətli təyini 

Qırmadaşın (çınqıl) şaxtayadavamlılığı nümunənin natrium-sulfatın doymuş 

məhluluna salınması və sonra qurudulması zamanı kütlə itkisinə görə  təyin edilir. 

4.12.2.1 Yoxlama  vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 
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Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

Quruducu şkaf; 

4.1.6-ya görə standart yığımdan ibarət ələklər; 

Qırmadaşı (çınqıl) natrium-sulfat məhlulu ilə doydurmaq üçün metal qab; 

QOST 4166 görə susuz natrium-sulfat (QOST 4171 görə 10 su molekullu 

natrium-sulfat). 

4.12.2.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

Qırmadaşın  (çınqıl) hər fraksiyası ayrılıqda sınanır. Analitik  nümunə 4.12.1.2  

görə hazırlanır. 

Natrium-sulfat məhlulu aşağıdakı qaydada hazırlanır. QOST 4166 görə 185q 

susuz natrium-sulfat yaxud 420q  kristallik  natrium-sulfat QOST 4171 çəkilir və 40
0
C-

yə qədər qızdırılmış 1 litr distillə suyunda natrium-sulfatı tədricən əlavə etməklə 

məhlul doyana qədər diqqətlə qarışdırmaqla həll edilir, məhlul otaq temperaturuna  

kimi soyudulur, butulkaya tökülür və 48 saat    saxlanılır. 

4.12.2.3 Sınağın aparılma qaydası 

Qırmadaşın (çınqıl) analitik nümunəsi bir təbəqə şəklində qaba səpilir, onun 

üzərinə natrium-sulfat məhlulu elə tökülür ki, qırmadaş (çınqıl) tamamilə  məhlulla 

örtülür və otaq temperaturunda  20 saat müddətində saxlanılır. 

Sonra məhlul süzülür (təkrar istifadə olunur), qırmadaşla (çınqıl) olan qab 

temperaturu (1055)
0
C olan quruducu şkafa 4 saat müddətinə yerləşdirilir. Bundan 

sonra  qırmadaş (çınqıl) otaq temperaturuna  qədər  soyudulur və yenidən üzərinə 

məhlul tökülür. 

Sınağın sonrakı tsikllərinə qırmadaşın (çınqıl) natrium-sulfat məhlulunda 4 saat 

müddətində saxlanması, 4 saat müddətində quruması və otaq temperaturuna qədər 

soyuması daxildir. 

3, 5, 10  və 15 tsikldən sonra qırmadaşın (çınqıl) nümunəsinin natrium-sulfatdan 

təmizlənməsi üçün o isti su ilə yuyulur, sabit kütləyə  qədər qurudulur və deşiklərinin 

ölçüsü   d olan ələkdən ələnir. 

Təzə qırılma səthi olan 40-dan yuxarı 70 mm-ə qədər fraksiyalı qırmadaşın 

(çınqıl) və deşiklərinin diametri 40mm olan ələkdə qalan hissəcikləri şaxtayadavamlı 

deyil. Onun kütləsi  kontrol ələkdə qalan  kütləyə daxil edilmir.  

4.12.2.4 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Ələkdəki qalıq çəkilir və qırmadaşın (çınqıl) kütlə itkisi   m   %-lə bu döstura 

görə təyin  edilir 

                   

 m  = 1001

m

mm 
                       (29) 
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burada m -sınağa qədər nümunənin kütləsi, q; 

1m -sınağın uyğun tsikllərindən sonra ələkdə qalan qalığın kütləsi, q; 

  Nəticə kimi iki paralel sınağın orta hesabi qiyməti götürülür. Fraksiya 

qarışığından  ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) sınağı  zamanı 4.1.7 bəndinə uyğun olaraq 

ayrı-ayrı fraksiyaların sınağının orta ölçülmüş  qiyməti kimi kütlə itkisi təyin edilir. 

 

4.13 Mineraloji-petroqrafik tərkibin təyini 

 Qırmadaşda (çınqıl) mineralların miqdarı petroqrafik ayırma və mineraloji analiz 

üsulları ilə təyin edilir. 

 4.13.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104; 

 Quruducu şkaf ; 

4.1.6 görə standart yığımdan ibarət ələklər; 

Mineraloji lupa QOST 25706; 

Polad iynə yaxud bıçaq; 

MCT-3 tipli xarrat çəkici QOST 11042; 

Çini həvəngdəstə və kasa QOST 9147; 

Maqnit. 

4.13.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

Qırmadaş (çınqıl) standart  fraksiyalara ələnir və hər  birindən kütləsi 4.4.2-yə 

görə analitik nümunə götürülür. 

Sınaq olunan qırmadaşda (çınqıl) hər hansı fraksiya kütləyə görə 5%-dən 

azdırsa, bu fraksiyanın mineraloji-petroqrafik tərkibi təyin edilmir. 

Nümunə yuyulur və sabit çəkiyə qədər qurudulur. 

4.13.3 Sınağın aparılma qaydası 

Qırmadaşın (çınqıl) petroqrafik işlənməsi vizual surətdə lupanın köməyi ilə, 

mineraloji analiz üçün isə reaktiv yığımından istifadə etməklə, həmçinin 

petroqrafiyada qəbul edilən üsullarla  (lazım olduqda şəffaf şliflər hazırlanır) yerinə 

yetirilir. 

Hər fraksiyanın nümunə hissəcikləri genetik tiplərə görə ayrılır:püskürülmüş 

intruziv-qranit, qabbro, diorit və s.; püskürülmüş effuziv-bazalt, andezit, liparit və s.; 

metamorfik-kvarsit, kristallik şistlər və s.; çöküntülü əhəngdaşı, dolomit, qırmadaş, 

çaxmaq daşı və s. 

 Öz həcminin 40%-dən çoxu silişləşmə prosesinə məruz qaldıqda, karbonat  

süxurlarının hissəcikləri  silisium qrupuna aid edilir. Kvarsın hissəcikləri  isə sərbəst 

qrupa  ayrılır. Bundan başqa, süxur və mineralları təmsil edən hissəciklər ayrılır ki, 

miqdarı qırmadaşa (çınqıl) olan standart və texniki  şərtlərlə məhdudlaşdırılır  yaxud 
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müxtəlif  beton  və inşaat işləri üçün qırmadaşın (çınqıl) doldurucu kimi istifadə 

edilməsini bilmək üçün xüsusi tədqiqatlar aparılması tələb olunur. 

Göstərilən süxur  və minerallara aşağıdakı süxur və mineralların əlavələri aid 

edilir: turşuda tez həll olunan silisium-oksid (xalsedon, opal, çaxmaq daşı və s.); 

kükürd sulfidlər (pirit, markazit, pirrotin və s.);  sulfatlar (gips, anhidridlər və s.); laylı 

silikatlar (sluida, hidrosluida, xloridlər və s.);  maqnetit, dəmirin hidrooksidləri (getit  

və s.); apatit, nefelin, fosforit, holloid birləşmələr (qalit, silvin və s.); seolitlər; asbest; 

qrafit; kömür; isti şistlər. 

Bir dağ süxurundan hazırlanan qırmadaş (çınqıl) yuxarıda sayılan süxur və 

mineralların zərərli qarışıqlarına aid edilən əlavələrin miqdarı göstərilməklə verilən 

dağ süxurunun petroqrafik tərkibi ilə xarakterizə oluna bilər.  

Müxtəlif dağ süxurlarından hazırlanan qırmadaş, həmçinin  çınqıldan alınan 

qırmadaşı xarakterizə etmək üçün qırmadaşın (çınqıl) petroqrafik seçilməsi aparılır. 

Tərkibində kükürdü olan minerallarda sulfidli və sulfatlı  birləşmələr SO3-ə 

hesablamaqla 4.7 bəndinə görə təyin edilir QOST 8269.1. 

Halogen birləşmələrinin mövcud olduğu zamanı (qalit, silvin və s. suda həll olan 

xloridlər daxil olmaqla) xloridlərin və asan həll olan xloridlərin ümumi miqdarı 4.10 

görə təyin edilir QOST 8269.1. 

Qələvidə həll olan amorf silisium-oksidin miqdarı 4.22.2 görə təyin edilir. 

4.13.4 Sınaq nəticələrinin   araşdırılması 

Süxurlara (yaxud minerallar) görə petroqrafik ayrılan qırmadaş (çınqıl) 

hissəcikləri ayrı-ayrılıqda çəkilir və onun miqdarı iX   %-lə bu döstura görə təyin edilir 

iX = 100
m

mi                                 (30) 

burada im -verilən süxurun  yaxud  mineralın hissəciklərinin kütləsi, q; 

m -nümunənin kütləsi, q. 

4.14  Çınqılda (çınqıldan qırmadaş) üzvi qarışıqların mövcudluğunun təyini 

Çınqılda  (çınqıldan qırmadaş) üzvi qarışıqların (çürüntü maddələri) nümunə 

üzərindəki qələvi məhlulunun rənginin etalon rənglə müqayisəsilə təyin edilir. 

4.14.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

 Deşiklərinin ölçüsü 20mm olan ələk; 

 250mm tutumlu ölçülü silindr QOST 1770; 

 Su hamamı; 

 Natrium-hidrooksid QOST 4328, 3%-li məhlulu;  

          Tanin, 1%-li etanol məhlulunda 2%-li məhlul. 

 4.14.2 Sınağa hazırlıq qaydası 
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Ən böyük nominal ölçüsü 20mm olan  çınqıl (çınqıldan qırmadaş) fraksiyasının 

hissəcikləri sınaqdan keçirilir. Sabit çəkiyə qədər qurudulmuş kütləsi       1kq-a qədər 

olan   çınqıl  deşiklərinin diametri 20mm olan ələkdən ələnir. 

Etalon məhlulu hazırlanır, 2,5ml 2%-li tanin məhlulu 97,5ml 3%-li natrium-

hidrooksid məhlulunda həll edilir. Hazırlanmış məhlul qarışdırılır və 24 saat saxlanılır.

 450-500nm dalğa uzunluğu olan sahədə spektrofotometr yaxud fotokolometrdə 

təyin olunan tanin məhlulunun optiki sıxlığı 0,60-0,68 təşkil etməlidir. 

 4.14.3 Sınağın aparılma qaydası 

Ölçülü silindr 130ml səviyyəsinə qədər çınqılla (çınqıldan qırmadaş) doldurulur 

və üzərinə 200ml səviyyəsinə qədər  3%-li natrium-hidrooksid məhlulu tökülür. 

Silindrin içindəkilər qarışdırılır və 24 saat sakit vəziyyətdə saxlanılır, sınaq 

başlanandan hər 4 saatdan bir qarışdırma təkrar edilir. Sonra etalon məhlulun rəngi 

nümunənin üzərindəki mayenin rəngi ilə müqayisə olunur. 

Əgər nümunənin üzərindəki maye rəngsizdirsə yaxud etalon məhluldan daha 

zəif rənglənibsə, çınqıl (çınqıldan qırmadaş) betonda və məhlullarda istifadə olunmaq 

üçün yararlıdır. 

Mayenin rəngi etalon məhluldan cüzi fərqlənirsə, o zaman 60-70
0
C temperaturda 

su hamamında 2-3 saat müddətində qabın içindəkilər qızdırılır və nümunənin 

üzərindəki mayenin rəngi etalon məhlul ilə müqayisə edildikdə, betonun yaxud 

məhlulun hazırlanması üçün doldurucunun yararlılığı sualı həll olunur.  

Mayelərin rəngi eyni olduqda yaxud etalon məhlulun rəngindən çox tünd 

olduqda, doldurucunun betonda yaxud məhlulda  sınağını betonun korroziyasına  görə  

ixtisaslaşdırılmış   laboratoriyalarda aparmaq lazımdır. 

        4.15 Dağ süxurunun və qırmadaş (çınqıl) hissəciklərinin həqiqi sıxlığının təyini 

4.15.1 Piknometrik üsul 

Dağ süxurunun və qırmadaş (çınqıl) hissəciklərinin həqiqi sıxlığı xırdalanmış 

qurudulmuş materialın vahid həcm kütləsinin ölçülməsi yolu ilə təyin edilir. 

4.15.1.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar  

Tutumu 100ml olan piknometr  QOST 22524; 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

Çəkmək üçün balaca stəkan QOST 25336 yaxud çini kasa QOST 9147; 

Çuqun yaxud çini həvəngdəstə; 

Eksikator QOST 25336; 

Qatı sulfat turşusu QOST 2184; 

Kalsium-xlorid, susuz QOST 450; 

Quruducu şkaf; 

Qum vannası yaxud su hamamı; 

Metal şotka; 
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Çənəli laboratoriya daşdoğrayan maşını  DLH 60x100 (DLH 80x150); 

0125 №-li ələk QOST 6613. 

4.15.1.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

Əsas geoloji nümunədən dağ süxurunun həqiqi sıxlığını təyin etmək üçün dağ 

süxurunun laboratoriya daşdoğrayan maşınında xırdalanması yolu ilə laborator 

nümunəsi hazırlanır və sonradan xırdalanma məhsulu ələnir.  

Qırmadaşın (çınqıl) hissəciklərinin  həqiqi sıxlığını təyin etmək üçün  kütləsi 

4.12.1.2   görə analitik nümunə seçilir. 

Düzgün olmayan formalı daş parçaları yaxud qırmadaşın (çınqıl) 

hissəciklərindən istifadə etdikdə, onlar tozdan metal şotka ilə təmizlənir, 5mm-dən az 

iriliyə qədər laboratoriya daşdoğrayan maşında xırdalanır, bundan sonra qarışdırılır və 

tədricən 150q-a qədər azaldılır. Alınan nümunə 1,25mm-dən az iriliyə  qədər yenidən 

xırdalanır, sonra qarışdırılır və 30q-a qədər azaldılır. Hazırlanan nümunə çüğun yaxud 

çini  həvəngdəstədə ovuntuya qədər (hissəciklərin ölçüsü 0,125mm-dən az) xırdalanır, 

çəkmək üçün stəkana yaxud çini kasaya tökülür, sabit kütləyə qədər qurudulur, qatı 

sulfat turşusu yaxud susuz kalsium-xlorid üzərində eksikatorda otaq temperaturuna 

qədər soyudulur, bundan sonra hərəsinin kütləsi 10q olan iki nümunə çəkisi çəkilir. 

4.15.1.3 Sınağın aparılma qaydası 

Hər nümunə  təmiz quru piknometrə tökülür və oraya distillə suyu o miqdarda 

əlavə olunur ki, öz həcminin yarısından çox olmayaraq piknometr doldurulur, sonra 

piknometr  yüngül əyilmiş vəziyyətdə qum hamamına qoyulur və onun içindəkilər su 

qabarcıqlarının çıxması üçün 15-20 dəq müddətində qaynadılır (hava qabarcıqları  

piknometrin eksikatorda vakuum altında saxlanması yolu ilə çıxa bilər). 

Hava çıxarıldıqdan sonra piknometr silinir, otaq temperaturuna  qədər soyuyur, 

nişana qədər distillə suyu doldurulur və çəkilir. Sonra piknometrin  içindəki maddələr  

boşaldılır, yuyulur, otaq temperaturunda nişana qədər distillə suyu ilə doldurulur və 

çəkilir. 

4.15.1.4 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Həqiqi sıxlıq (  ) q/sm
3
 bu düstura görə  təyin  edilir 

 

  = 
21 mmm

m s




                        (31) 

 

burada m -ovuntudan ibarət olan nümunə, sabit kütləyə qədər   qurudulmuş, q; 

1m -distillə suyu ilə piknometrin kütləsi, q; 

2m -hava qabarcıqları  çıxandan  sonra  piknometrin   nümunə    və  distillə   suyu   ilə  

kütləsi, q;   

s -1q/sm
3
  bərabər  olan  suyun  sıxlığı. 
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İki  təyinatın  nəticələri  arasındakı  fərq  0,02q/sm
3
   çox  olmamalıdır. Fərq   

böyük   olduqda   üçüncü   təyinat  aparılır  və  hesablama  zamanı  iki  yaxın  

qiymətlər  götürülür. 

Nəticə  kimi  iki  paralel  sınaqların  orta  hesabi  qiyməti  qəbul  edilir. 

Fraksiya  qarışığından  ibarət  olan  qırmadaşın  (çınqıl)   həqiqi  sıxlığının  

təyini  lazım  olduqda   onun  qiyməti  4.1.7  bəndinə  görə  hesablanır. 

4.15.2  Həqiqi   sıxlığın   sürətli   təyini 

Dağ  süxuru   və  qırmadaşın  (çınqıl)  hissəciklərinin  həqiqi   sıxlığı  Le-Şatelye 

cihazından   istifadə  etməklə, xırdalanmış  quru  materialın  vahid  həcmin  kütləsinin 

ölçülməsi  yolu  ilə  təyin  edilir. 

          4.15.2.1 Yoxlama  vasitələri   və   köməkçi   avadanlıqlar 

Le-Şatelye  cihazı  (şəkil 8); 

Stolüstü siferblatlı tərəzi QOST 29329  və yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 

24104;   

Çəkmək  üçün   balaca  stəkan QOST 25336 yaxud  çini kasa   QOST 9147; 

Eksikator   QOST  25336; 

Quruducu  şkaf; 

Sulfat  turşusu   QOST 2184; 

Susuz   kalsium-xlorid  QOST  450; 

Deşiklərin  ölçüsü  5mm  olan  ələk  QOST 6613; 

Metal  şotka. 

 
                                            

Şəkil  8- Le-Şatelye    cihazı 

 

4.15.2.2   Sınağa   hazırlıq   qaydası 

4.15.1.2   bəndinə  görə  nümunə   hazırlanır. 
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Çəkmək üçün hazırlanmış   nümunə    balaca  stəkana   yaxud  çini  kasaya   

tökülür, sabit  kütləyə  qədər  qurudulur   və  susuz   sulfat  turşusu  yaxud  susuz  

kalsium-xlorid  üzərində  eksikatorda  otaq  temperaturuna  qədər  soyudulur. 

Bundan  sonra  hərəsinin  kütləsi  50q  olan  iki  maddə  miqdarı  səkilir. 

4.15.2.3  Sınağın  aparılma  qaydası 

Cihaz  aşağı  nişana  qədər  su  ilə  doldurulur, suyun  həddi  aşağı   menisklə  

təyin   edilir. Hər  maddə  miqdarı   cihaza   qıf  vasitəsilə   kiçik  porsiyalarla  o  qədər  

tökülməlidir   ki, cihazda  aşağı  menisklə  təyin  olunan  mayenin  səviyyəsi  cihazın  

yuxarı  dərəcələnmiş   hissəsində  20ml  yaxud  başqa  bölgülü  həddən  yuxarı  

qalxmasın. 

Havanın  qabarcıqlarının  qovulması  üçün   cihazı  yüngülcə  silkələmək   

tövsiyə  olunur.  

4.15.2.4  Sınağın   nəticələrinin    araşdırılması 

Qırmadaşın  (çınqıl)   xırdalanmış   nümunəsinin   cihaza   daxil  olmayan   

qalığı  çəkilir  və  ovuntunun   sıxlığı  (q/sm
3
)   bu  düstura  görə  təyin  edilir   

      

 = 
V

mm 1
                          (32) 

burada m -ovuntunun  quru  maddə  miqdarının  kütləsi, q; 

1m -qalığın   kütləsi, q; 

V -ovuntu  ilə  yerini tutmuş  suyun  həcmi, dərəcələnmiş  şkala  ilə   təyin  olunur, 

sm
3
. 

Sıxlığın  iki  təyinatının   nəticələri   arasında  fərqlənmə   0,02q sm
3
-dən   çox  

olmamalıdır. Böyük   fərq  olduqda, üçüncü  təyinat  aparılır  və  hesablama  üçün  iki  

yaxın  qiymətlər  qəbul  edilir. 

Nəticə  kimi   iki  paralel  sınağın  orta hesabi  qiyməti   götürülür. 

Fraksiya   qarışığından   ibarət  olan  qırmadaşın  (çınqıl)  həqiqi   sıxlığı  lazım  

gəldikdə   qiyməti  4.1.7   bəndinə   görə  təyin   edilir. 

4.16  Dağ süxuru və qırmadaş (çınqıl) hissəciklərinin orta sıxlığı və  

         məsaməliyinin təyini 

4.16.1 Orta  sıxlığın   təyini 

  Dağ  süxuru  və   qırmadaş ( çınqıl)  hissəciklərinin   orta  sıxlığı  süxur   

parçaları  yaxud   qırmadaş  ( çınqıl)  hissəciklərinin   vahid  həcmdə    hidrostatik    

tərəzidən   istifadə   etməklə   kütlənin   ölçülməsi   yolu  ilə  təyin   edilir. 

4.16.1.1  Yoxlama  vasitələri  və   köməkçi  avadanlıqlar 

  Stolüstü  siferblatlı   tərəzi  QOST  29329; 

  Hidrostatik   çəkilmə   üçün   uygunlaşdırılmış   texniki  tərəzi  (şəkil  9); 

  Quruducu  şkaf; 
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  Nümunəni   parafinləmək   yaxud   qırmadaş ( çınqıl)    nümunələrini   su  ilə   

doydurmaq   üçün   qab; 

  4.16-ya görə  standart  yığımdan   ibarət   ələk; 

  Metal  şotka.  

  4.16.1.2   Sınağa   hazırlıq   qaydası 

  Dağ  süxurunun   orta  sıxlığını   təyin  etmək  üçün    4.1.3   görə   düzgün   

formalı  beş   nümunə    yaxud  ölçüsü    40- dan   yuxarı   70 (80)mm-ə   qədər   olan   

ixtiyari   formalı   beş   parça   götürülür. Hər   nümunə  yumşaq   hissəciklərdən, 

tozdan   metal  şotka  ilə   təmizlənir   və  sabit   kütləyə   qədər   qurudulur. 

Qırmadaş hissəciklərinin orta sıxlığını təyin etmək üçün ölçüsü 40 mm-ə qədər 

olan ən iri nominal ölçülü fraksiyadan kütləsi 2,5 kq-dan az olmayaraq analitik 

nümunə götürülür. 40 mm-dən   yuxarı   ən   böyük   nominal  ölçülü  qırmadaş             

(çınqıl)  fraksiyasının   sınağı  zamanı  kütləsi   5kq   olan  analitik   nümunə   seçilir, 

40mm-dən  iri  hissəciklər isə  ölçüsü   40mm-dən   böyük   olmayan  hissəciklərin   

alınmasına  qədər  xırdalanır  və  nümunə  iki  dəfə  azaldılır. 

 

 

 

1-torlu (qırıntılı) stəkan; 2-suyu üçün axarı olan qab; 3-suda torlu stəkanın 

kütləsini bərabərləşdirmək üçün içində qrıntıları olan stəkan; 4-çəki daşları; 

 

Şəkil 9-Hidrostatik çəkilməsi üçün tərəzi 

 

Nümunələr   sabit  kütləyə  qədər   qurudulur, deşiklərinin  ölçüsü   qırmadaşın  

(çınqıl)  verilən  fraksiyasının  ən  az   nominal   ölçülü   hissəcəklərinə  uygun    olan   

ələkdən   keçirilir və   ələkdə  qalan  qalıqdan   hərəsi   1000q  olan   iki  nümunə   

çəkilir. 

 4.16.1.3  Sınağın   aparılma  qaydası 

İxtiyari  formalı   dağ  süxuru   nümunələri   yaxud   qırmadaşdan  (çınqıl) 

götürülən  nümunə   miqdarı  otaq  temperaturunda 2 saat  müddətinə   suya  qoyularaq   
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su  ilə   doydurulur, bu  zaman  qabda  suyun səviyyəsi  nümunələrin  yaxud   

qırmadaşın  (çınqıl)  səthindən   20 mm-dən  az  olmamalıdır. 

Süxurun yaxud qırmadaşın (çınqıl)doymuş nümunələri  sudan çıxarılır, yumşaq  

nəm  parça  ilə  onun  səthindən   nəm təmizlənir və o dəqiqə stolüstü siferblatlı   

tərəzidə  çəkilir, sonra isə nümunə suya qoyulmuş torlu stəkana   yerləşdirilərək  

hidrostatik  tərəzidə  çəkilir. 

Xırda açıq məsaməli ixtiyari formalı dağ süxurları nümunələrinin su ilə 

doydurulmaq əvəzinə onların 1mm-ə yaxın qalınlıqda parafin təbəqə ilə örtülməsinə  

icazə verilir. Bunun üçün sabit kütləyə qədər qurudulmuş nümunələr qızdırılmış  

parafinə salınır və havada soyudulur. Parafin plyonka soyuyan zaman qabarcıq yaxud 

zədələnmələr olduqda isti metal lövhə, bıçaq yaxud məftilin köməyilə hamarlanır. 

Hazırlanmış nümunə stolüstü siferblatlı yaxud laboratoriya, sonra isə hidrostatik 

tərəzidə çəkilir. 

Düzgün formalı dağ süxuru nümunələrinin orta sıxlığını təyin etmək üçün onun 

ölçüləri ölçülür, həcmi 4.1.3 görə təyin edilir və orta sıxlığı hesablanır. 

4.16.1.4 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

İxtiyari formalı dağ süxuru nümunələrinin yaxud qırmadaşın (çınqıl)  orta sıxlığı    

k ,(q/sm
3
) bu düstura görə hesablanır 

sk
mm

m


21 
                  (33) 

 

burada m -nümunənin quru vəziyyətdə  kütləsi, q; 

1m -su ilə doymuş halda havada  nümunənin kütləsi, q; 

2m -su ilə doymuş halda suda nümunənin kütləsi, q; 

s -1q/sm
3
 bərabər suyun sıxlığı. 

İxtiyari  formalı dağ süxurunun parafinli nümunəsinin orta sıxlığı ( 1k ) bu 

düstura görə hesablanır 

1k  = 

ps

mmmm

m






 121

            (34) 

 

haradakı m -quru halda nümunənin kütləsi, q; 
`

1m -parafinlənmiş nümunənin havada kütləsi, q; 
`

2m -parafinlənmiş nümunənin suda kütləsi, q; 

p -parafinin sıxlığı (0,93 q/sm
3
 bərabər götürülə bilər) 

s -1 q/sm
3
 bərabər olan suyun sıxlığı. 
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 Düzgün  formalı dağ süxuru nümunələrinin orta sıxlığı  ( 2k ) q/sm
3
-də bu 

düstura görə hesablanır 

  2k  = 
V

m
              (35) 

burada m -nümunənin kütləsi, q/sm
3
; 

V -nümunənin həcmi, sm
3
. 

Nəticə kimi dağ süxurunun  beş yaxud qırmadaşın (çınqıl)  iki paralel sınağının 

nəticələrinin orta hesabi qiyməti qəbul edilir. Bu zaman qırmadaşın (çınqıl) orta 

sıxlığın iki təyinatının nəticələri arasındaki fərq 0,02 q/sm
3
 keçməməlidir. Fərq çox 

olduqda üçüncü təyinat aparılır və iki orta riyazi yaxın qiymətlər hesablanır. 

 4.16.2  Məsaməliliyin təyini 

Dağ süxurunun yaxud qırmadaşın  (çınqıl) hissəciklərinin həqiqi və orta 

sıxlığının qabaqcadan müəyyən edilmiş qiymətlər əsasında hesablama yolu ilə təyin 

edilir. Dağ süxurunun yaxud qırmadaşın  (çınqıl) hissəciklərinin ( masV ) məsaməliliyi 

faizlə həcmə görə bu düstur ilə hesablanır 

        masV = (1-


 k )100               (36) 

burada k -dağ süxurunun yaxud qırmadaş (çınqıl) hissəciklərinin orta sıxlığı, q/sm
3
 

(4.16.1 bəndinə uyğun); 

 -dağ süxurunun yaxud qırmadaş (çınqıl) hissəciklərinin həqiqi sıxlığı, q/sm
3
 (4.15 

bəndinə uyğun). 

4.17 Tökülmə sıxlığının və qırmadaşın(çınqıl) boşluğunun təyini 

4.17.1 Tökülmə sıxlığının təyini 

 Tökülmə sıxlığı sabit kütləyə qədər qurudulmuş qırmadaşın (çınqıl) verilən 

fraksiyasının müəyyən  həcminin çəkilməsi yolu ilə təyin edilir. 

 4.17.1.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

Quruducu şkaf; 

Cədvəl 5-ə görə ölçülü silindr. 

4.17.1.2 Sınağa hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

 Sınağı  aparılmasını təmin edən qırmadaş (çınqıl) həcmdə sabit kütləyə qədər 

qurudulur. 

Qırmadaş (çınqıl) qabaqcadan çəkilmiş silindrə 10sm hündürlükdən konus əmələ 

gələnə qədər tökülür, sonra polad xətkeşlə özünə tərəf  istiqamətdə hərəkətlə yaxud    

özündən və ya orta hissədən sağa və sola hərəkət etməklə qırmadaş (çınqıl) silindr 

boyu bərabər səviyyədə düzəldilir, bundan sonra silindr qırmadaşla (çınqıl) birgə 

çəkilir. 
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 Qırmadaşın (çınqıl) ən böyük nominal ölçüsündən asılı olaraq cədvəl 5-ə uyğun 

silindrlər istifadə olunur. 

                                                                                                        

Cədvəl 5 

Ölçülü 

silindrin  

həcmi, litr 

Silindrin ölçüləri, mm 

Qırmadaşın (çınqıl) fraksiyası 
Diametr Hündürlük 

5 185 185 5-dən 10 mm-ə qədər 

10 234 234 10-dan yuxarı 20 mm-ə qədər 

20 294 294 20-dan yuxarı 40 mm-ə qədər 

50 400 400 40 mm-dən yuxarı 

 

     4.17.1.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

 Qırmadaşın (çınqıl) tökülmə sıxlığı ( T ) 10kq/m
3
 qədər dəqiqliklə bu düstura 

görə hesablanır 

T =  
V

mm 1                   (37) 

burada m -ölçülü silindrin kütləsi, kq; 

1m -ölçülü silindrin qırmadaşla (çınqıl) kütləsi, kq; 

V -ölçülü silindrin  həcmi, m
3
. 

Tökülmə sıxlığı iki dəfə təyin edilir, hər dəfə qırmadaşın (çınqıl) yeni porsiyası 

götürülür. 

Nəticə kimi iki paralel sınaqların orta hesabi qiyməti qəbul edilir.  

4.17.2 Qırmadaşın (çınqıl) miqdarının çəki vahidindən həcmə keçirmək üçün 

tökülmə sıxlığının təyini. 

Tökülmə sıxlığı havada quru şəraitdə  həcmi təyin olunmuş qırmadaşın (çınqıl) 

çəkilməsi yolu ilə təyin edilir. 

4.17.2.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Platformalı yaxud 10q xəta ilə 50 kq həddində çəkə bilən poçt tərəzisi; 

Ölçüləri cədvəl 6-ya uyğun olan ölçülü qab (silindr  yaxud yeşik). 

4.17.2.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Qırmadaş (çınqıl) 10 sm hündürlükdən qabaqcadan çəkilmiş ölçülü qaba 

tökülür, sonra polad xətkeşlə qabın kənarları ilə (sıxlaşdırılmış) tən özünə doğru 

hərəkətlə götürülür və qırmadaşla (çınqıl) qab çəkilir. 

Qırmadaşın (çınqıl) ən böyük nominal ölçüsündən asılı olaraq cədvəl 6-ya 

uyğun ölçülü qablar tətbiq edilir. 
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Cədvəl 6 

 

Ölçülü 

qab 

 

Həcm, 

 litr 

Qabın daxili ölçüləri, mm Qırmadaşın (çınqıl) 

fraksiyası, mm 
diametr 

Əsasın 

tərəfi 
hündürlük 

Silindr 10 234 - 234 5-dən 10 mm-ə qədər 

Silindr 20 294 - 294 10-dan yuxarı 20mm-ə qədər 

Silindr 50 400 - 400 20-dan yuxarı 40mm-ə qədər 

Yeşik 100 - 465 465 40mm-dən yuxarı 

 

Ölçülü qabların qeyri-standart avadanlıq kimi müəssisələrin öz gücü hesabına 

hazırlanmasına icazə  verilir. Bu zaman qabların tutumunun tarasının təyini onun su ilə 

dolması və qabda həcminin təyini yolu ilə aparıla bilər. 

 4.17.2.3 Sınaq nəticələrinin   araşdırılması 

 Qırmadaşın (çınqıl) tökülmə sıxlığı ( T ) 10 kq/m
3
 qədər dəqiqliklə bu düstura 

görə hesablanır 

 

T =  
V

mm 1                          (38) 

 

burada m -ölçülü qabın kütləsi, kq; 

1m -qırmadaşla (çınqıl) ölçülü qabın kütləsi, kq; 

V -ölçülü qabın  həcmi, m
3
. 

Tökülmə sıxlığı 2 dəfə təyin edilir, bu zaman hər dəfə qırmadaşın (çınqıl) təzə 

porsiyası götürülür. 

Nəticə kimi 2 paralel sınağın orta hesabi qiyməti götürülür. 

Qeyd: 

1  Yuxarıda göstərilən üsulla az tutumlarda (ölçülü qablarda) təyin edilən, 40mm və 

daha çox nominal ölçülü qırmadaş (çınqıl) hissəciklərinin tökülmə sıxlığının qiyməti 10t-dan 

çox yükqaldırma qabiliyyəti olan nəqliyyat vasitələrində qırmadaşın (cınqıl) tökülmə  

sıxlığının hesablanması üçün 5%   artırılmalıdır.  

2 Qırmadaşın (çınqıl) tökülmə sıxlığının təyini bilavasitə nəqliyyat vasitələrində 

materialın çəkilməsi və onların tutduğu həcmin ölçülməsinə icazə  verilir. 

3 Qum-qırmadaş qarışığının tökülmə sıxlığı qırmadaş və qumu təşkil edən qabaqcadan 

ayırmadan ən böyük nominal ölçülü qırmadaşa uyğun olan ölçülü qablardan istifadə etməklə 

təyin edilir. 

4.17.3 Boşluğun təyini 

Qırmadaşın (çınqıl) boşluğu qırmadaşın (çınqıl) qabaqcadan müəyyən edilən 

hissəciklərin orta sıxlığının və tökülmə sıxlığının  hesablanması yolu ilə təyin edilir. 

Qırmadaşın (çınqıl) boşluğu  ( bV ) faizlə həcmə görə bu düstura görə hesablanır 
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bV  = (1- 100)
1000o

T




               (39) 

 

burada T -qırmadaşın (çınqıl) tökülmə sıxlığı, kq/m
3
 (17.1.8); 

o -qırmadaş (çınqıl)  hissəciklərinin orta sıxlığı, q/sm
3
 (17.1.6). 

Qeyd: Qırmadaşın (çınqıl) təyinatından asılı olaraq onun boşluğunu sıxlaşdırılmış 

vəziyyətdə (39) formuluna  tökülmə sıxlığını qoymaqla təyin etmək olar. 

4.18  Dağ süxurunun və qırmadaşın (çınqıl) suhopmasının təyini 

Dağ süxuru yaxud qırmadaş (çınqıl) nümunələrinin suhopması, nümunələrin su 

ilə doymuş halda  və quruduqdan sonra kütlələrinin müqayisəsi yolu ilə təyin edilir. 

4.18.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329; 

Quruducu şkaf; 

Nümunələrin su ilə doyması üçün qab; 

Metal şotka. 

4.18.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Dağ süxurunun suhopmasını təyin etmək üçün geoloji nümunədən düzgün 

formalı beş nümunə yaxud ixtiyari formalı ölçüləri 40-dan 70 (80)mm-ə qədər olan beş 

nümunə seçilir. Nümunələr zəif hissəciklərdən, tozdan metal şotka ilə təmizlənir və 

sabit kütləyə qədər qurudulur. 

Qırmadaşın (çınqıl) suhopmasını təyin etmək üçün 4.12.12 bəndinə görə analitik 

nümunə götürülür, yuyulur və sabit kütləyə qədər qurudulur. 

Dağ süxürü yaxud qırmadaş (çınqıl) nümunələri otaq temperaturunda su olan 

qaba elə qoyulur ki, qabda suyun səviyyəsi nümunələrin yaxud qırmadaşın (çınqıl) 

nümunələrinin   üst  qatından  20mm-dən  az  olmamaq  şərtilə  yuxarı  olsun.  

Bu vəziyyətdə nümunələr 48 saat ərzində saxlanılır, bundan sonra onlar qabdan 

çıxarılır, sıxılmış nəm yumşaq parça ilə nümunələrin səthidəki nəm silinir və hər 

nümunə çəkilir. Bu zaman nümunədən və ya qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin 

məsamələrindən tərəzi kasasına tökülən suyun kütləsi nümunənin kütləsinə  daxil 

edilməlidir. 

4.18.3 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Suhopma ( suhopW ) faizlə kütləyə görə bu düstur ilə   təyin   edilir 

 

  suhopW  = 1001

m

mm 
     (40) 

 

burada m -quru halda nümunənin kütləsi, q; 

1m -su ilə doymuş halda nümunənin kütləsi, q. 



AZS 472-2011 

 51 

Qeyd - Qırmadaş (çınqıl) nümunəsi təyinatından asılı olaraq lazım olan hallarda suda 

sabit  kütləyə  gələnə  qədər saxlanılır. 

Nəticə kimi dağ süxurunun beş paralel sınağının və qırmadaşın (çınqıl) iki paralel 

sınağının orta hesabi qiyməti götürülür. 

Fraksiya qarışığından ibarət olan qırmadaş (çınqıl) sınağı zamanı suhopmanın 

qiyməti  4.1.8 bəndinə əsasən təyin edilir. 

 4.19 Nəmliyin təyini 

Qırmadaşın (çınqıl) nəmliyi nümunənin kütləsinin nəm halında və quruduqdan 

sonra müqayisə  edilməsi yolu ilə təyin edilir. 

19.1 Yoxlama vasitələri 

Stolüstü siferblat tərəzi QOST 29329 və laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

Quruducu şkaf; 

4.19.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Qırmadaşın (çınqıl) sınaq olunan fraksiyasından 4.12.1.2 bəndinə görə analitik 

nümunə götürülür. 

Qırmadaş (çınqıl) nümunəsi qaba tökülür və çəkilir, sonra sabit kütləyə qədər 

qurudulur və yenidən çəkilir. 

Qeyd-Dağ süxurunun nəmliyi 4.18.2 bəndinə görə düzgün yaxud ixtiyari formalı 

nümunədə təyin edilir. 

4.19.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

Qırmadaşın (çınqıl) kütləyə üzrə nəmliyi (W ) faizlə bu düstura görə təyin  edilir    

                                        

W  = 100
m

mmn                (41) 

 

burada nm -nəm nümunənin kütləsi, q; 

m -nümunənin quru halda kütləsi, q. 

4.20 Dağ süxurunun sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini 

Dağ süxurunun möhkəmliyi presdə   nümunələrin (kub yaxud silindr) dağılmaya 

qədər sıxılması yolu   ilə təyin edilir. 

4.20.1  Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

100-dən 500kN  qədər güc həddi olan hidravlik pres QOST  28840; 

Dəmir-beton konstruksiyaları üçün almaz dairəvi buruğu olan dəlmə dəzgahı  

QOST  24638  (silindrlərin hazırlanması üçün); 

Almaz  dairəvi  kəsicisi  olan  daşkəsən  maşın QOST  10110  (kubların     

hazırlanması  üçün) 

Ştangenpərgar QOST  166; 

Yoxlama günyəsi  QOST  3749; 

Nümunələri su ilə doldurmaq üçün qab. 
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4.20.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

Geoloji kəşfiyyat zamanı seçilən və kern yaxud ştufla təqdim olunan dağ süxuru 

nümunəsindən  dəlmə yaxud daşkəsən  dəzgahın köməyilə diametri və hündürlüyü 40-

50mm silindr yaxud 40-50mm olan kub şəklində beş nümunə hazırlanır. 

Süxurun  bir təbəqəsindən kəşfiyyat qazılması prosesində alınan  diametri 40-

dan 110mm-ə qədər və hündürlüyü diametrə bərabər olan cılalanmış dirəkli kernlərin, 

sınağını aparmağa icazə verilir (əgər kernlər  xarici zədələrə malik deyilsə). 

Pres yükü qoyulan nümunələrin kənarları cilalayıcı dəzgahda (dairə) işlənilir, bu 

zaman göstərilən kənarların paralelliyi təmin edilməlidir. Nümunənin  formasının  

düzgünlüyü polad günyə  ilə yoxlanılır. Kubların qonşu tillərinin qeyri-

perpendikulyarlığı, həmçinin silindrin  dayaq və yan səthlərinin uzunluğu 100mm-də 

1mm-i keçməməlidir. 

Yükün qoyulma istiqaməti nümunələrin dayaq səthinə və süxurun laylarına görə 

normal olmalıdır.  Zəruri hallarda  nümunələr yükün süxur laylarına paralel 

qoyulmaqla sınaqdan keçirilir. 

Möhkəmliyin təyinindən əvvəl nümunə ştangenpərgərla ölçülür və sabit kütləyə 

qədər qurudulur. Dağ süxürünün nümunələrin su ilə doymuş halda sınaqdan    

keçirilməsinə    icazə   verilir.                                                                                                                                                                               

4.20.3 Sınağın aparılma qaydası 

Nümunə presin dayaq lövhəsinin mərkəzinə yerləşdirilir. 

Sınaq zamanı nümunəyə yük fasiləsiz və saniyədə  0,5MPa (5kqs/sm
2
)  sürətlə 

bərabər verilməlidir. 

Presin hədd gücü 4.1.8 tələblərinə uyğun olmalıdır. 

4.20.4. Sınağın   nəticələrinin   araşdırılması 

Nümunənin sıxılmada möhkəmlik həddi ( SIXR ) 1MPa  (10kqs/sm
2
) dəqiqliklə bu 

düstura görə hesablanır 

SIXR   = 
F

p
                   (42) 

burada P -presin dağıdıcı qüvvəsi, N (kqs); 

F -köndələn və çapılmış nümunənin sahəsi, (sm
2
). 

Nəticə kimi beş paralel sınağın orta hesabi qiyməti götürülür. 

4.21 (Çıxarılmışdır, dəy. №1) 

4.22 Dağ süxurunun və qırmadaşın (çınqıl) reaksiya qabiliyyətinin təyini 

Dağ süxurunun, qırmadaşın (çınqıl) reaksiya qabiliyyəti (RQ) tərkibində 

qələvidə həll olan silisium-oksidli mineralların mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. 

 Reaksiya qabiliyyəti (RQ) bu üsullarla təyin olunur:  

 mineraloji-petroqrafik – yatağın kəşfiyyatı mərhələsində  dağ süxurunun və 

qırmadaşın betonda doldurucu istehsalı üçün xammal kimi istifadə edilməsinin  
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qiymətləndirilməsi üçün, bu zaman süxur və materialların potensial 

reaksiyaqabiliyyətli (PRQ)  olması təyin edilir; 

 kimyəvi-(PRQ) süxur və materiallar mövcudluğu müəyyən olduğu halda onlarda 

qələvidə həll olan silisium-oksidinin miqdarının qiymətləndirilməsi üçün;      

 betonun deformasiyasının ölçülməsi ilə sürətli üsul-əgər qələvidə həll olunan 

silisium-oksidinin miqdarı müəyyən edilmiş normativ göstəriciləri keçirsə, betonda 

qələvi korroziyasının təzahür imkanını təyin etmək üçün; 

beton nümunələrinin bilavasitə sınağı-əgər sürətli üsulla təyin olunan beton 

nümunələrinin genişlənməsinin nisbi deformasiyası müəyyən edilmiş normativ 

göstəriciləri keçirsə, betonda qələvi korroziyasının təzahür imkanını təyin etmək üçün. 

4.22.1 Mineraloji-petroqrafik üsul 

Üsul mineraloji tərkibin qiymətləndirilməsinə və işığın sınma göstəricisinə görə 

silisium-oksidin potensial reaksiyaqabiliyyətli modifikasiyalarının təyininə əsaslanır. 

4.22.1.1 Köməkçi avadanlıqlarda nəzarət vasitələri 

Binokulyar lupa; 

Polyarizasiya mikroskopu. 

4.22.1.2 Sınağın aparılma qaydası 

Tədqiqat  üçün dağ süxuru xırdalanır yaxud ondan  şəffaf şliflər hazırlanır. 

Qırmadaş materialı binokulyar padan istifadə etməklə petroqrafik seçilməyə  məruz 

qalır. 4.13 görə mineraloji-petroqrafik seçilmə zamanı ayrılan potensial reaksiya 

qabiliyyətli mineralların hissəcikləri çəkilir və kütləyə görə onun 1X  %-lə miqdarı 

təyin edilir 

 1X =  1001

m

m
           (44) 

burada 1m -PRQ  hissəciklərin kütləsi, q; 

m -  4.4.2 bəndinə uyğun götürülmüş analitik nümunənin kütləsi, q. Qırmadaşın 

(çınqıl) fraksiya qarışığının analitik  nümunəsində PRQ minerallarının hissəciklərinin 

miqdarı 4.1.7 görə hesablanır. 

 Əgər petroqrafik ayırma zamanı tərkibindəki reaksiyaqabiliyyətli silisium-oksid 

olan bir yaxud bir neçə müxtəlif minerallar mövcuddursa onda dağ süxuru, qırmadaşı 

(çınqıl) potensial reaksiyaqabiliyyətliyə aid edilir. Reaksiyaqabiliyyətli silisium-

oksidin miqdarı 7-ci cədvəldə göstərilən qiymətlərə bərabər yaxud yüksək olmalıdır. 
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Cədvəl 7 

Mineral və silisium-

oksidin növu 

Potensial reaksiyaqabiliyyətli 

süxurların növü 

Mineralın betonun 

qələvi korroziyasının 

mümkünlüyü zamanı 

kütləyə görə  %-lə 

minimal miqdarı 

Opal Bazalt və digər lavalar. 

Əhəngdaşı, buynuz daşı opal 

şəkilli şist 

0,25 

Turş amorf şüşə Obsidianlar, perlitlər, liparitlər, 

dasitlər, andezitdasitlər, 

andezitlər, tuflar və şüşəvari 

əsası olan bu nümunələrin 

analoqları 

3,0 

Xalsedon 

kriptomikrokristallik 

Silisium, əhəngdaşı, dolomit, 

opalxalsedon və xalsedonkvars 

sementi, yaşma, karatit 

5,0 

Kristobalit, kristallik 

tridimit 

Silisium-oksiddən olan ərintilər 

(əritmə yolu ilə alınan 

materiallar)  

1,0 

Kvars   deformasiya 

olunmuş, aşınmış 

Kvarslı vitrofillər, kvarsitlər, 

qumdaşı, vulkanik və 

metamorfik turş süxurlar 

3,0 

 

 Mineroloji-petroqrafik analiz zamanı nəzərə alınması  vacib olan silisium-

oksidin modifikasiyalarının  şliflərdə optiki və fiziki xarakteristikaları cədvəl 8-də 

göstərilmişdir. 

Cədvəl 8 

Silisium-oksidin 

modifikasiyası 

Kristallik 

sistem 
Xarici formalar 

İşığın sınma 

göstəricisi 

Həqiqi 

sıxlıq, 

q/sm
3 

Nq Nm 

- kvars Triqonal Prizmalar 1,553 1,544 2,65 

- kvars Heksaqonal Bipiramidalar 1,540 1,530 2,60 

y-tridimit Romb 

şəklində 

Oxşar  

plastinkalar 

1,473 1,470 

1,489 

2,27 

-tridimit Triqonal 

Triklinik 

-  

oxşar dənələr 
1,470 

1,487 

- 

1,484 

- 

2,32 

-kristobalit  Kub şəklində      oktaedrlar 1,466 - 2,21 
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sulu silisium oksid olmur _ - - 1,90 

Opal olmur _ - 1,406 

1,460 

2,30 

Xalsedon Müəyyən  

edilməyib 

lif şəklində 

kristallar 

1,540 1,532 

1,530 

2,55 

2,58 

Turş amorf şüşə olmur - - 1,458 2,20 

  

 4.22.2 Kimyəvi analiz 

 Üsul dağ süxurunda, qırmadaşda (çınqıl) 1M natrium-hidroksid məhlulunda həll 

olan reaksiyaqabiliyyətli silisium-oksidin miqdarının təyininə əsaslanır. 

 Qələvidə həll olan silisium-oksidinin miqdarı çəki yaxud fotokolorimetrik  

üsulla təyin edilir. 

Dağ süxuru, qırmadaş (çınqıl) qələviyə nisbətən reaksiyaqabiliyyətli  sayılmır və 

tərkiblərində həll olan silisium-oksidin miqdarı 50 mmol/l-dən çox deyilsə, betonda 

doldurucu kimi istifadə olunmağa yararlı sayılırlar. 

4.22.2.1 Yoxlama  vasitələri  və  köməkçi   avadanlıqlar 

Deşiklərin   diametri   5mm  olan  standart   ələklər və  315; 0, 16 № li torlar; 

Həvəngdəstə; 

Stolüstü  siferblatlı   tərəzi  QOST 29329   və yaxud laboratoriya  tərəzisi  QOST 

24104; 

Dəqiqliyi  II  sinif  olan  laboratoriya  tərəzisi, QOST 24104; 

Paslanmayan  polad, ftoroplast  QOST  9639-a uyğun viniplastdan və ya  başqa  

korroziyaya  davamlı   materialdan  qab  (şəkil 10); 

( 80   1)
0
S  temperaturu  olan  termorequlyatorlu  elektrik  sobası; 

Su  nasosu; 

Bunzen  şüşə   qabı; 

Qıflar Şotta  filtri ilə; 

25ml   tutumlu  pipet     QOST 29227; 

Natrium- hidroksid   QOST  4328, 1M  məhlul. 
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           1-korpus; 2-qapaq; 3-tutqac;  

 

Şəkil 10-Korroziyaya davamlı materialdan qab. 

  

 4.22.2.2  Sınağa hazırlıq qaydası 

 Tərkibində bir və ya bir neçə müxtəlif reaksiyaqabiliyyətli mineralların olması 

aşkar edilmiş dağ süxuru, çınqıl və qırmadaşın potensial reaksiya qabiliyyətini təyin 

etmək üçün kütləsi 300q-dan az olmayaraq nümunə götürülür, 0,315-dən 0,16mm 

iriliyə qədər xırdalanır, bundan sonra deşiklərinin ölçüsü 0,16mm olan ələkdə distillə 

edilmiş su ilə yuyulur və sabit kütlə alınana qədər qurudulur. 

 4.22.2.3  Sınağın aparılma qaydası 

Hərəsinin kütləsi 25q olan iki nümunə götürülərək hər biri korroziyayadavamlı 

materialdan olan qaba tökülür və hər qaba 25ml   1M natrium-hidroksid məhlulu əlavə 

edilir. İçərisindəki hava qovuqcuqlarını çıxartmaq üçün qab qatışıqla birlikdə bir neçə 

dəfə silkələnir, qapaqla sıx bağlanır və qabaqcadan 80
o
C-yə qədər qızdırılmış elektrik 

sobasına yerləşdirilir. Eyni zamanda  nümunəsiz təcrübə qoyulur, bünun üçün üçüncü 

qaba     25 ml   1M natrium-hidroksid məhlulu tökülür. Sınaq müddətində elektrik 

sobasında (802)
0
C temperatur saxlanılır. 

 24 saatdan sonra qablar  elektrik sobasından çıxarılır və soyuq su ilə elə bir 

qayda ilə soyudulur ki, qablardakı temperatur 15 dəq ərzində otaq temperaturuna qədər 

azalsın. 

 Soyuduqdan sonra hər qabın içindəkilər quru filtrdən keçirilməklə quru  sınaq 

borusuna süzülür. Əvvəlcə məhlul çalxalanmadan şüşə çubuqla qıfa süzülür, sonra 

bərk qalıq şpatellə filtrə keçirilir. Maye süzülmə sürəti 10 san 1 damcıya qədər azalana 

qədər süzülür(yuyulmaya yol verilmir). Süzülmə üçün Bunzen şüşə qablı su 

nasosundan və hər nümunə üçün Şotta filtrli qıfdan istifadə edilir (şəkil 11). 

 4.22.2.4 Həll olan silisium-oksidin miqdarının təyininin çəki üsulu 
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 Üsul həll olan silisium-oksidin natrium-hidrooksid məhlulundan ayrılmasına və 

onun kütləsinin təyininə əsaslanır. 

 

 
 

 1-suaxıdan nasos; 2-rezin tıxac; 3-Şotra filtrli qıf; 4-Bunzen şüsəqabı; 5-fitratın 

yığılması üçün  sınağ borusu; 

 

Şəkil 11-Filtrat yığmaq üçün qurğu 

 

 4.22.2.4.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Dəqiqliyi  II  sinif  olan  laboratoriya  tərəzisi, QOST 24104; 

 (100050)
0
C temperaturun termorequlyatoru olan elektrik sobası; 

 Quruducu şkaf; 

 Su buxarlanma vannası; 

 Buxarlanma üçün çini kasalar QOST 9147; 

 Platin putalar QOST 6563; 

 Pipet QOST 29227 və 5ml-lik pipet QOST 29228; 

 Külsüz filtr (ağ lent); 

 1,19 q/sm
3
 sıxlıqlı qatı xlorid turşusu QOST 3118; 

 Gümüş-nitrat QOST 1277; 

 Qatı nitrat turşusu QOST 4461; 

 100ml-də 1q gümüş-nitrat və 1ml qatı  nitrat turşusu olan gümüş-nitrat məhlulu; 

 Distillə edilmiş su QOST 6709. 

 4.22.2.4.2 Sınağın aparılma qaydası 

 Həll olan silisium-oksidin miqdarını təyin etmək üçün  4.22.2.3-ə görə  alınmış 

filtratdan 5-dən 10ml-ə qədər pipet ilə götürülür, çini kasaya yerləşdirilir, 5-dən 10ml-ə 

qədər qatılaşdırılmış   xlorid turşusu əlavə edilir və su buxarlanma vannasında quru 

qalıq alınana qədər buxarlandırılır. 

 Kasadakı qalıq 5ml qatılaşdırılmış xlorid turşusu ilə nəmləndirilir, 5-10 dəq 

saxlanılır, 100ml isti distillə edilmiş su əlavə edilir, qarışdırılır, 10 dəq su buxarlanma 
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vannasında saxlanılır və süzülür (filtr- ağ lent). Filtrdəki  qalıq reaksiya itənə qədər isti 

su ilə yuyulur (1-2 damcı gümüş-nitrat məhlulu əlavə etdikdə su şəffaf olmalıdır). 

 Çöküntü ilə filtr putaya yerləşdirilir. Filtrat çini kasaya keçirilir, quruyana qədər 

buxarlandırılır və 30 dəq ərzində təqribən 105
0
C temperaturda quruducu şkafda 

saxlanılır. Quru qalıq 5ml qatılaşdırılmış xlorid turşusu ilə nəmləndirilir, su ilə 

duruldulur və süzülür. Filtrdəki  qalıq xloridə reaksiya itənə qədər yuyulur. Çöküntü ilə 

filtr birinci filtrlə birgə putaya yerləşdirilir, qurudulur (100050)
o
C temperaturda sabit 

kütləyə qədər yandırılır və çəkilir. Putadakı çöküntünün (m ) kütləsi q-la, 5ml natrium-

hidroksid məhlulundakı silisium-oksidin miqdarına uyğun gəlir. 

 4.22.2.4.3  Sınaq nəticələrinin təhlil edilməsi 

 İlkin natrium-hidroksid məhlulunda həll olan silisium-oksidin (SiO2m) miqdarı, 

mmol/l aşağıdakı düstura görə təyin edilir 

 

             SiO2m = 
60

106





V

m
                                      (45) 

 

burada m -putada çöküntünün kütləsi, q; 
610 -çevirmə əmsalı; 

V -həll olan silisium-oksidin təyini üçün götürülən filtratın həcmi, ml; 

60 -silisium turşusunun molekulyar çəkisi.  

Nəticə kimi 2 paralel təyinatın orta hesabi qiyməti qəbul edilir. 

4.22.2.5 Həll olan silisium-oksidin miqdarının fotokolorimetrik üsulla təyini  

Üsul göy rəngə rənglənmiş silisium-molibden  heteropoliturşunun optik  

sıxlığının  fotometrik ölçülməsi yolu ilə natrium-hidroksiddə həll olan  silisium-

oksidin təyininə əsaslanır. 

4.22.2.5.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Fotokolorimetr və ya spektrofotometr; 

100ml tutumlu ölçü kolbaları   QOST 1770; 

1,2 və 5ml-li damcıtökənlər   QOST  29227 və QOST 29228; 

Silisium turşusu  QOST 4214;     

1,84q/sm
2
 sıxlığa  qatılaşdırılmış sulfat turşusu QOST  2184; 

Çaxır turşusu  QOST 5817 üzrə 28%-li məhlul 

Natrium-sulfit  QOST 195; 

Ammonium molibdat   QOST 3765; 

Eykonogen; 

Kalium pirosulfat    QOST 7172. 
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Ammonium molibdat məhlulu: 89q ammonium molibdeni 800ml distillə edilmiş 

su həll edilir, sonra onun üstünə yavaş-yavaş 62ml sulfat turşusu əlavə olunur. Məhlul 

20
o
C qədər soyudulur və üzərinə 1litrə qədər distillə edilmiş su ilə əlavə edilir. 

Reduksiyaedici məhlul: 2,4q natrium-sulfat və 0,2q eykonogen  70ml distillə 

edilmiş suda həll  edilir, üzərinə 14q kalium-metabisulfit əlavə olunur və 100ml qədər 

distillə edilmiş su duruldulur. 

Standart məhlullar: 100ml tutumlu 5 ölçü kolbasına tərkibində 5,2 mmol/l həll 

olan SiO2 saxlayan silisium turşusunun  0,1; 0,2; 0,4; 0,6 və 0,8ml məhlulu tökülür. 

Hər 1 kolbaya 70ml-dən 80ml-ə qədər distillə edilmiş su və 2,5ml-lik 

ammonium molibdat məhlulu əlavə edilir, mükəmməl qarışdırılır, 10 dəq sonra 2,5ml 

28%-li çaxır turşusunun məhlulu əlavə olunur,mükəmməl qarışdırılır. Məhlul 5 dəq 

saxlanılır, 2ml reduksiyaedici məhlul əlavə edilir və kolbalara distillə edilmiş su əlavə 

edilərək durulaşdırılır. Alınmış 5 məhlulun  optiki sıxlığı təyin edilir və məhlulda SiO2 

miqdarından optiki sıxlığın asılılığının kalibrlənmiş əyrisi qurulur. Bu halda absis 

oxunda SiO2-nin mmol/l miqdarı, ordinat oxunda isə məhlulun optiki sıxlığı geyd 

olunur. 

4.22.2.5.2 Sınağın aparılma qaydası 

          4.22.2.3 bəndinə görə alınan filtratdan  0,1-0,5ml götürülür, 100ml tutumlu ölçü 

kolbasına keçirilir. Kolbaya 70-80ml-ə qədər distillə edilmiş su və 2,5ml  ammonium-

molibdat məhlulu tökülür. Kolbanın içindıkilər qarışdırılır. 10 dəq sonra kolbaya 2,5ml 

28%-li çaxır turşusu məhlulu əlavə edilir və sonra mükəmməl  qarışdırılır. Məhlul 5 

dəq ərzində saxlanılır, üzərinə 2ml reduksiyaedici əlavə edilir və kolbanın 100ml 

nişanlanmış göstəricisinə qədər distillə edilmiş su əlavə edilir və duruldulur. 15 dəq 

sonra məhlulun optiki sıxlığı fotokolorimetrdə qırmızı işıqfiltirindən istifadə edərək 

ölçülür yaxud qalınlığı 10mm olan küveytdə =815nm olmaqla spektrofotometrdə 

təyin edilir. 

       Analiz olunan məhlulda  həll olan silisiumun miqdarı müqayisə etməklə və ya 

standart məhlulların fotokolorimetrlənməsinin nəticələri əsasında qabaqcadan 

qurulmuş dərəcələnmiş əyriyə görə təyin edilir. 

4.22.2.5.3 Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Həll olan silisium oksidin SiO2m mmol/l miqdarı aşağıdakı düstura görə təyin 

edilir 

  SiO2m=
V

C 100
      (46) 

burada C -sınaq aparılan məhlulun dərəcələnmiş əyriyə görə təyin edilən qatılığı, 

mmol/l; 

V -fotokolorimetriya üçün götürülən analiz olunan məhlulun həcmi, ml 

100-kolbanın tutumu, ml. 

 



AZS 472-2011 

 60 

 

Nəticə kimi iki paralel təyinatın nəticələri arasındaki fərq mütləq yol verilən fərqin 

4.22.2.4.3-də göstərilən qiymətini keçmirsə, onda iki paralel təyinatın orta hesabi 

qiyməti qəbul edilir. 

 4.22.3 Deformasiyanın ölçülməsinin sürətli üsulu 

 Üsul tərkibində 50mmol/l-dən çox həll olan silisium-oksidi saxlayan dağ 

süxurundan yaxud qırmadaşdan (çınqıl) alınmış doldurucudan hazırlanmış xırdadənəli  

beton nümunələrinin möəyyən edilmiş müddətdə (1 aydan çox olmayaraq) nisbi 

deformasiyasının təyininə əsaslanır. 

 4.22.3.1. Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Məhlulu bərkitmək üçün kasa  QOST  310.3;  

 Hidravlik sürgülü vanna  QOST 310.3; 

          Qarışdırmaq üçün kürək  QOST 310.3; 

 Titrədici masa və forma-konus  QOST 310.4; 

 Standart ələklər dəsti  QOST 8735; 

 Siferblatlı   tərəzi  QOST 29329   və  laboratoriya  tərəzisi   QOST 24104; 

          (801)
0
C  və (381)

0
C temperatur nizamlayıcı  laboratoriya elektrik  sobaları 

QOST 28923; 

 Xırdadənəli beton qarışığını sıxlaşdırmaq üçün  iynəyarpaqlı ağacdan 

hazırlanmış  10x20x150mm ölçülü  süngü;Ştangenpərgar QOST 166; 

 QOST 2268-ə uyğun şəkil 12-də göstərilən ölçülərdə FP tipli beton kontrol 

nümunələri hazırlamaq üçün  formalar və şəkil 13-ə uyğun korroziyaya davamlı 

paslanmayan poladdan QOST  5632 görə hazırlanan reperlər; 

 Korroziyaya davamlı paslanmayan poladdan QOST 5632 hazırlanan nümunənin 

uzunluğuna bərabər uzunluqlu deformasiyanı ölçmək üçün kontrol mili; 

 QOST 577–yə uyğun  0,01mm dəqiqliklə xətti ölçülərin dəyişməsini təyin edən 

indikatordan və ştativdən  QOST 10197 ibarət olan qurğu; 

 300x200x70mm ölçülü qapaqlı qab və korroziyaya davamlı paslanmayan 

poladdan QOST 5632  yaxud viniplastdan QOST 9639 hazırlanan 10x10x200mm 

ölçülü iki qol; 

 Distillə edilmiş su  QOST 6709; 

Natrium-hidroksid  QOST 4328.  
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 1-forma; 2-formanın yan divarları; 3-formanın kəllə divarı;     

 4-reper; 5-reperin bərkidilməsi üçün  vint; 6-reperin tutqacı; 

 

Şəkil  12-Tir nümunələrinin hazırlanması üçün forma 

 

 

 

Şəkil 13-Sınaq üçün reper 

 

  4.22.3.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

 Tərkibində mineral əlavəsi kütləyə görə 5%-dən çox, markası 400-dən az 

olmayan  portlandsement nümunəsi (PÜD 0, PÜD 5) QOST 30515 görə seçilir və 

QOST 310.1 görə sınağa hazırlanır. Portlandsement QOST 310.3 görə həcmin bərabər  

dəyişməsi sınağına davam gətirməlidir. 

 Dağ süxuru, qırmadaş (çınqıl) nümunəsi kütləsi 5kq-dan az olmayaraq qüvvədə 

olan normativ sənədlərin, yaxud bu standartın 4.2 fəslinin tələblərinə uyğun 

seçilməlidir. Süxurun seçilən nümunəsi yuyulur və qurudulur. Qırmadaşdan (çınqıl) 5-

10mm-lik fraksiyalar ələnir, iri fraksiyalar isə 5-10 mm fraksiyasına qədər xırdalanır. 

Alınan nümunə kvart üsulu ilə 3 kq-a qədər azaldılır və ikinci dəfə xırdalanır, QOST 

8735-ə görə standart ələk dəstində ələnir və kütləsi 1000q olan nümunə seçilir, bu 

zaman kütləyə görə %-lə fraksiyaların nisbəti olmalıdır:  
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10-5-dən 2,5mm-ə qədər; 

          25-2,5-dən 1,25mm-ə qədər; 

 25-1,25-dən 0,63mm-ə qədər; 

 25-0,63-dən 0,315mm-ə qədər; 

 15-0,315-dən 0,16mm-ə qədər. 

 Sınaqlar tərkibi kütləyə görə 1:2,25 nisbətində sement-xırdalanmış doldurucudan 

ibarət olan xırdadənəli beton qarışığından hazırlanan 25x25x254mm ölçülü tir-

nümunələrində aparılır. Sınaq zamanı titrədici masada konusun çökməsi QOST 310.4 

görə 106-115mm təşkil etməlidir. 

 İstifadə olunan suyun miqdarı qabaqcadan seçilmə yolu ilə təyin edilir. 

 440q sement və 900q xırdalanmış doldurucu çəkilir. Sferik kasaya miqdarı 

seçilmiş su doldurulur. 30 san ərzində sement su ilə  qarışdırılır, üzərinə  xırdalanmış 

doldurucu əlavə edilir və qarışıq 60 san müddətində qarışdırılır. 

 Qarışıq şüşə ilə örtülmüş kasada 90 san qalır, sonra 15 san müddətində bir daha 

qarışdırılır. Konusun çökməsi təyin edilir. Əgər o göstəriləndən azdırsa, suyun 

birdəfəlik əlavə edilməsinə yol verilir. 

 Nümunələr üçün olan formaların daxili  səthi (şəkil 12) mineral yağın nazik qatı 

ilə yağlanır (şəkil 13) reperlər qurulur və  vint ilə bərkidilir. 

 Qarışdırma qurtardıqdan  sonra reperli forma beton qarışığı ilə iki dəfəyə  

doldurulur və üç nümunə qəlibə tökülür. Qarışıq diqqətlə reperin ətrafında taxta süngü 

ilə  süngülənir, son 30 zərbə ilə titrədici masada sıxlaşdırılır və metal xətkeş yaxud 

bıçaqla qarışığın artığı götürülür. 

 Nümunələrlə olan forma rezin ara qatl üzrə şüşə ilə bağlanır və suyun üzərində  

hidravlik  sürgülü vannaya yerləşdirilir. 

 Nümunələrin vannada saxlama temperaturu (205)
0
C  (241) saatdan sonra 

forma vannadan çıxarılır və nümunlər formalardan  açılır. 

 4.22.3.3. Sınağın aparılma qaydası 

 Sınaq qabının  eni boyu aralarında 200 mm məsafə olmaqla millər  quraşdırılır, 

onların üzərinə bir-birindən 15 mm-dən az olmayan məsafədə formadan çıxarılmış 

nümunələr yerləşdirilir. Nümunə olan qaba distillə edilmiş su elə tökülür ki, qabda 

suyun səviyyəsi nümunələrin üstündən azı 20mm-dən çox olsun. 

 Nümunələr və su olan qab qapaqla bağlanır və (241) saat müddətinə temperatur 

nizamlayıcısı olan elektrik sobasında (801)
0
C-də yerləşdirilir.  Müəyyən   vaxtdan   

sonra  nümunələr  olan  qab  sobadan   çıxarılır. Nümunələr   qabdan   

götürülür, hər  nümunə  (20   5)
o
C temperatura   qədər   soyuması   üçün    4 saatdan   

az  olmayaraq   polietilen   paketə  yerləşdirilir.  

Deformasiyanı   ölçmək   üçün  sınagdan   qabaq   qurgunun   kontrol   milini   

uzununa  görə   tənzimləmək    lazımdır. İndikatora  görə  ilk   hesablamanın    
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dəyişməzliyi kontrol milin qurulması, sınaq  zamanı  və  sınaqdan   sonra  

uzunlugunun   ölçülməsi   ilə   yoxlanılır. 

İndikatora   görə  hesablamadan   kənara  çıxma    0,01-i  keçməməlidir. Kənara  

çıxma  böyük  olduqda ,qurgu  nizamlanmalıdır. 

Deformasiyanı   ölçmək   üçün   qurğuya   yerləşdirilmiş  nümunə   ox  ətrafında  

bir  dövr  döndərilir  və  indikatora  görə  ilk    hesablama  aparılır. Ölçmə  üç  dəfə   

təkrar   edilir. Üç   ölçmənin  orta hesabi  qiyməti   qeyd edilir. 

Sınaq  üçün   olan  nümunələr  qabdan  ğötürüldükdən   sonra  distillə edilmiş su   

süzülür  və  qaba  1M   natrium-hidroksid  məhlulu  tökülür, 900ml  distillə edilmiş 

suya 40qr natrium-hidroksid əlavə edilərək  həll  edilir   və  məhlulun  həcmi  1 litrə   

çatdırılır. 

Nümunələr sınaq üçün qaba yıgılır, onun üzərindəki  natrium-hidroksid 

məhlulunun səviyyəsi nümunənin üst səthindən 20mm çox olmamalıdır. 

Nümunələr olan qab qapaqla baglanır və (80 1)
o
C temperaturu saxlamaq üçün 

nizamlayıcılı elektrik sobasına (24 1) saata yerləşdirilir. 

Qoyulan vaxt bitdikdən sonra nümunələr elektrik  sobasından çıxarılır və hər 

nümunə (20 5)
o
C temperatura qədər soyumaq üçün 4 saatdan az olmayaraq polietilen  

paketə yerləşdirilir. İsti qələvi ilə işlədikdə fərdi  mühafizə vasitələrindən istifadə 

edilməlidir. 

Nümunənin deformasiyasının qiyməti nümunənin və  kontrol milin natrium-

hidroksid məhlulunda saxlanmasından əvvəl və sonra ölçülməsi yolu ilə təyin edilir. 

Ölçmə eyni vaxtda ğündəlik aparılır, bu zaman  deformasiyanı on bir dəfə ölçmək 

lazımdır. 

4.22.3.4 Sınagın nəticələrinin araşdırılması 

Hər nümunənin nisbi deformasiyası  , %, bu düstura   görə təyin edilir   

                              

  1000

l

ll 

                     (47) 

burada l -1M natrium-hidroksid məhlulunda sınaqdan sonra indikatorun qiyməti, mm; 

l0
-sınaqdan sonra distillə edilmiş suda indikatorun ilkin qiyməti, mm; 

l -254mm ölçmə bazası. 

Nümunələrin orta nisbi uzanması 

 

                                               
3

321 



                (48) 

burada 1 , 2 , 3  - birinci, ikinci və üçüncü nümunələrin  nisbi deformasiyası. 
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Əgər sınaq zamanı nümunələrin genişlənmə  deformasiyanın qiyməti 0,1%- dən 

azdırsa, o zaman həmin nümunələr qələviyə qarşı reaksiya qabiliyyəti olmayan   

sayılır, o şərtlə ki, sınağın 11-ci axırıncı nəticəsi üç əvvəlki ölçmələrin nəticələrindən 

15 %-dən çox    fərqlənməsin. 

Əgər deformasiya göstərilən qiyməti keçirsə, dağ süxuru, qırmadaş (çınqıl) 

qələvilərə potensial reaksiya qabiliyyətli sayılır və bu zaman onlardan beton üçün 

doldurucu kimi istifadə edilməsinin mümkünlüyü beton nümunələrinin sınağı ilə təyin 

edilir. 

4.22.4  Beton    nümunələrinin   sınaq   üsulu 

Üsul    beton    nümunələrinin   müəyyən    müddətdə   (bir  il  ərzində)      nisbi     

deformasiyalarının   təyininə  əsaslanır. Bu  nümunələr  tərkibində 50mmol/l-dən çox 

həll olan silisium-oksidi olan dağ süxuru yaxud qırmadaşdan (çınqıl) alınan 

dolduruculardan, müəyyən tərkibli portlandsementdən və irilik modulu 2,0-dən 2,5-ə 

qədər olan təbii reaksiya qabiliyyəti olmayan qumdan hazırlanmalıdir. 

4.22.4.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar - 4.22.3.1-də olduğu kimidir və 

aşağıdakı əlavə avadanlıq tələb olunur:  

70x70x280mm ölçülü FP formaları QOST 22685;  

(0,50,05)mm amplitudalı və dəqiqədə (2900100) titrəmə tezliyi olan laborator 

vibrosahəsi;  

beton nümunələrinin sınağı üçün qapaqlı  germetik konteyner; 

 4.3.2 görə ələk; 

 uzunluğu  (2801)mm olan korroziyaya davamlı  poladdan hazırlanmış kontrol 

mil QOST 5632. 

 4.22.4.2. Sınağa hazırlıq qaydası 

 Tərkibində mineral əlavəsi kütləyə görə 5%-dən az markası 400-dən az olmayan 

portlandsement nümunəsi (PÜD 0, PÜD 5)  QOST 30515 görə seçilir. Başqa əlavələrin 

miqdarı kütləyə görə 1%-dən çox olmamalıdır. Portlandsement QOST  310.3-ə görə 

həcmin  bərabər dəyişməsi sınağına davam gətirməlidir.  

 Əgər sementdə Na2O-ə keçməklə hesablandıqda qələvinin miqdarı 1,5%-dən 

azdırsa, beton  qarışığı hazırlanan zaman suya NaOH elə miqdarda əlavə edilməlidir 

ki, sementin kütləsinə görə qələvilərin ümumi miqdarı 1,5%-i təmin etsin. 

 Qum və tədqiq edilən iri doldurucu nümunələri yuyulur və sabit çəkiyə qədər 

qurudulur. İri doldurucu 20mm iriliyə qədər xırdalanır və ələnir. Tədqiq olunan iri 

doldurucuda fraksiyanın kütləyə görə % miqdarı olmalıdır: 

 40-5-dən yuxarı 10mm-ə qədər  fraksiya üçün; 

 60-10-dan yuxarı 20mm-ə qədər  fraksiya üçün; 

 Sınaqlar 70x70x280mm ölçülü nümunə-tirlərdə  aparılır. 
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 Nümunə-tirlərin hazırlanması üçün beton qarışığının tərkibi kütləyə görə təyin 

edilir və 1:1,4:2,6 nisbətini  təşkil etməlidir.  

 Konusun çökməsilə təyin olunan beton qarışığının mütəhərrikliyi 2-4sm-i 

keçməməlidir. Tökülən suya havaçəkən yaxud qazəmələgətirən əlavələrin  daxil 

edilməsinə yol verilmir. 

 Hər sınaq üçün 3 nümunə -tir hazırlanır. Beton qarışığı doldurmaqdan qabaq 

formalara nazik mineral yağ  qatı ilə çəkilir. Yol çəkildikdən sonra paslanmayan 

poladdan olan reperlər elə quraşdırılır ki,  reperin üst səthinə yağın düşməsinin qarşısı 

alınır və dayandırıcı vint ilə bərkidilir. 

 Formanın altlığı ilə yan divarlarının kəsişdiyi yerlərdən yerlərdən məhlulun 

axmasının qarşısını almaq üçün formanın daxili səthinə kütləyə görə 3:5 nisbətində, 

110-120
0
C temperatura qədər qabaqcadan qızdırılmış parafin kanifol qarışığı 

çəkilməlidir. 

 Betonun möhkəmliyini təyin edərkən nümunələrin hazırlanması zamanı qəbul 

edilən  tərkibdə beton qarışığı hazırlanır. 

 Qarışdırma qurtaran kimi forma iki dəfəyə beton qarışığı ilə doldurulur, 

formaların künclərinə və reperin ətrafına mükəmməl yerləşdirilir. Sonra beton qarışığı 

vibrosahədə sıxlaşdırılır, nümunənin səthi formanın divarları ilə bərabərləşdirilir, 

bundan sonra forma hidravlik sörgölö vannaya dərhal yerləşdirilir. 

 (482) saatdan sonra nümunə formadan çıxarılır və germetik bağlanan  

konteynerə suyun üzərində  yerləşdirilir.  Konteynerdə  nümunələr suyun üzərində 2-

3sm-də üfüqi vəziyyətdə elə yerləşdirilir ki, nümunənin təzyiqi reperə keçməsin. 

 İçərisində nümunələr olan konteyner (381)
0
C temperaturu saxlayan nizamlayılı 

elektrik sobasına (322) saata yerləşdirilir. 

 İlk ölçmələr nümunələr  düzəldiləndən (962) saat sonra aparılır. 

 İlk ölçməyə (162) saat qalana qədər konteyner elektrik sobasından otaq 

temperaturuna qədər soyumaq üçün müəyyən yerə keçirilir. 

 Sonrakı ölçmələr hər ay nümunənin hazırlandığı andan 12 ay müddətində eyni 

gündə aparılır. 

 Ölçmələrin arasında nümunələr konteynerdə (381)
0
C temperaturlu  elektrik 

sobasında  konteynerdə saxlanılır. 

 Növbəti ölçməyə (162) saat qalmış konteyner elektrik sobasından otaq 

temperaturuna qədər  soyuması üçün müəyyən yerə keçirilir. 

4.22.4.3 Sınaq nəticələrinin  araşdırılması 

 Hər ölçülmədən sonra hər nümunənin nisbi uzanması i , % bu döstur ilə təyin 

edilir 
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100
k

knüü
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l

ll 
            (49) 

burada  nüül -nümunənin uzunluğu, mm; 

kl -kontrol milin uzunluğu (2801)mm. Nümunələrin orta nisbi uzanması bu düstura 

görə təyin olunur 

  
3

3

1


 i

i

or



                 (50) 

 

 Əgər hər sınaqda nümunələrin nisbi uzanması  or   0,04%-i keçmirsə, sınaq il 

boyu aparılır, hər dəfə alınan nəticə əvvəlki ilə müqayisə olunur. 

 Əgər nisbi  uzanmanın axırıncı (on ikinci) qiyməti 0,04%-i keçmirsə, dağ 

süxuru, qırmadaş (çınqıl) reaksiyaqabiliyyəti olmayan hesab edilir. 

 Əgər nisbi uzanma göstərilən qiyməti keçirsə onda betonda belə doldurucuların 

tətbiqinə qurğunun istismar şəraitini nəzərə alan xösusi tətqiqatlar aparıldıqdan  və 

betonda korroziyanın inkişafının qarşısını alan tədbirlər həyata keçirildikdən  sonra yol  

verilir. 

4.23 Dağılmaya qarşı qırmadaşın (çınqıl) strukturunun davamlılığının təyini 

 Bütün növ dağılmaya qarşı qırmadaşın (çınqıl) strukturasının davamlılığı 

qırmadaşın (çınqıl) distillə suyunda 30 sut. müddətində saxlanılması (sulfid və dəmir  

dağılması) və avtoklavda, doymuş su buxarı mühitində (silikat və əhəng dağılması) 

sonrakı sınanması yolu ilə təyin edilir. 

4.23.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar  

Dəqiqliyi  II  sinif  olan  laboratoriya  tərəzisi, QOST 24104; 

Quruducu şkaf; 

200 kPa olan avtoklav; 

5, 10, 20 və 40mm diametrli deşikləri olan ələk dəsti; 

Metal şotka; 

Qalın parçadan torbalar və ya yumru deşiklərinin diametri 3mm-dən az olan 

sinklənmiş təbəqədən formalar; 

Qırmadaş nümunəsini distillə edilmiş suya daxil etmək üçün qab; 

4.23.2 Sınağa hazırlıq qaydası 

5-dən 10mm-ə qədər, 10-dan 20mm-ə qədər və 20mm-dən  40mm-ə qədər 

fraksiyaları olan qırmadaşın (çınqıl) laborator nümunəsindən birinci iki fraksiya üçün 

kütləsi 5kq, üçüncü fraksiya üçün kütləsi 7kq analitik nümunələr götürülür. Nümunələr  

şotka ilə  yumşaq hissəciklərdən və tozdan təmizlənir yuyulur və sabit çəkiyə qədər 

qurudulur. 
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Sınağı aparmaq üçün iriliyi 5-dən 10mm-ə qədər və 10-dan 20mm-ə qədər 

qırmadaş (çınqıl) fraksiyaları üçün hər brindən 2 laboratoriya nümunəsi kütləsi 2kq 

olmaqla və 20-dən 40mm-ə qədər fraksiyalar üçün isə kütləsi 3kq olan 2 laboratoriya 

nümunəsi götürülür. 

4.23.3 Sınağın aparılma qaydası 

Qırmadaşın (çınqıl) hazırlanmış nümunələri torbalara və ya formalara 

yerləşdirilir və 30 sutkaya distillə edilmiş su olan qaba salınır. 

Göstərilən vaxt bitdikdən sonra sabit kütləyə qədər qurudulur. 

 Qurudulmuş nümunələr formaya (torbasız və avtoklava qoyulur. Avtoklavda 30 

dəq ərzində təzyiq tədricən 200kPa (2ati)-a qədər qaldırılır. Bu təzyiqdə qırmadaş 

(çınqıl) 6 saat saxlanılır, bundan sonra 20 dəq ərzində təzyiq tədricən atmosfer 

təzyiqinə qədər azaldılır. 

Qırmadaşın (çınqıl) nümunəsi  avtoklavdan çıxarılır, hərəsi ayrılıqda yuyulur, 

sabit kütləyə qədər qurudulur, deşiklərinin diametri sınaq aparılan fraksiyanın aşağı 

ölçüsünə uyğun olan ələkdə ələnir. Ələkdəki qalıq çəkilir. 

Avtoklavda aparılan sınaq bağlanan qapağı olan qabda buxarlanma ilə əvəz  

oluna bilər. Qurudulmuş nümunələr suyun üzərindən 20-30mm hündürlükdə olan qaba 

yerləşdirilir. Qab qapaqla bağlanır və elektrik plitəsinə  qoyulur. Qabda su qaynayan 

andan qırmadaş (çınqıl) 3 saat ərzində buxarlandırılır. Sonra qırmadaş (çınqıl) qabdan 

çıxarılır, otaq temperaturunda 3 saat içərisində su olan vannaya qoyulur. Dövri  olaraq 

buxarlanma və otaq temperaturuna qədər soyuma üç dəfə təkrar edilir. Qırmadaş 

(çınqıl) nümunəsinin sınağı qurtardıqdan sonra sabit kütləyə qədər qurudulur və 

deşiklərin diametri sınaq aparılan fraksiyanın aşağı ölçüsünə uyğun olan ələkdən 

ələnir. Ələkdəki qalıq çəkilir. 

4.23.4  Sınağın nəticələrinin   araşdırılması 

Verilən fraksiyanın kütlə itkisi  m , %  bu düstur üzrə təyin edilir 

 

 100
1

21

m

mm
m


            (51) 

burada 1m -sınağa qədər nümunənin kütləsi, q;  

2m -sınaqdan sonra nümunənin kütləsi, q. 

Nəticə kimi iki paralel təyinatın orta hesabi göstəricisi qəbul edilir. 

 Bir neçə fraksiyanın qarışığından ibarət olan qırmadaşın (çınqıl) kütlə itkisi 

qarm , %-lə bu düstur ilə təyin edilir 

 qarm  = 
100

1





n

i

mx

          (52) 

 



AZS 472-2011 

 68 

 burada n - fraksiyaların sayı; 

 m -götürülən fraksiyanın (51) düsturuna əsasən təyin olunan kütlə itkisi, % kütləyə 

görə; 

 x -götürülən fraksiyanın miqdarı, % kütləyə görə. 

4.24 Asbesttərkibli süxurun tullantılarından alınan qırmadaşda asbestin sərbəst 

lifinin miqdarının təyini 

 Asbesttərkibli süxurun tullantılarından alınan qırmadaşda asbestin sərbəst lifinin 

miqdarı iriliyi 5(3)-dən 20mm qədər fraksiyalı qırmadaş nümunələrinin seçilməsi yolu 

ilə təyin edilir. 

 4.24.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Stolüstü siferblatlı tərəzi  QOST 29329; 

Deşiklərinin ölçüsü 5, 3 və 0,5mm olan ələklər; 

Tük şotka; 

Pinset. 

 4.24.2 Sınağın aparılma qaydası 

 Kütləsi 25kq-dan az olmayan, sabit kütləyə qədər qurudulmuş qırmadaş 

nümunəsi deşiklərinin ölçüsü 5(3)mm olan ələkdən  ələnir, ələkdən keçən material  

çəkilir ( 2m ) və ondan kütləsinin hər biri 0,2kq olmaqla iki nümunə götürülür. 

Hər  nümunə   0,5mm   deşikli   ələkdən   ələnir   və   tük   şotka  ilə   toz   və   

qalidən ( asbestşəkilli  süxur )   təmizlənir, əllə  pinsetin   köməyilə  asbestin  lifləri           

seçilir. Ayrılan   sərbəst   liflər    0,1-ə   qədər  dəqiqliklə   çəkilir ( 1m ). 

4.24.3  Sınağın   nəticələrinin   araşdırılması 

Qırmadaşda  %-lə   miqdar  fbu düstura  görə   təyin  edilir  

 

A = 100
3

21 




mm

mm
       (53) 

 

burada 1m -qırmadaş nümunəsindən çıxarılan asbestin liflərinin kütləsi, kq; 

2m -5(3) mm ələkdən  keçən qırmadaşın kütləsi, kq; 

3m -qırmadaş nümunəsinin kütləsi, kq (0,2kq); 

m -qırmadaş nümunəsinin kütləsi (25,0-dan az olmayaraq) kq. 

Nəticə kimi qırmadaşın iki nümunəsindən asbestin miqdarının orta hesabi 

qiyməti götürülür. 

 4.25 Qara və əlvan metallurgiyanın posalarından alınan zəif hissəciklərin və 

metal qatışıqların miqdarının qırmadaşda təyini sulun mahiyyəti posanın, zəif 

hissəciklərinin və metal qatışıqların qırmadaşdan ayrılmasına əsaslanır. 

4.25.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi avadanlıqlar 

Ümumi təyinatlı laboratoriya tərəzisi  QOST 24104; 
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Quruducu şkaf; 

Deşiklərinin diametri 5, 10, 20, 40 və 70mm olan ələklər; 

Maqnit;   

MCT-1 tipli xarrat çəkici  QOST 11042. 

4.25.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

Qırmadaşın ələkdə ələnərək fraksiyalara ayrılması. Hər fraksiyadan cədvəl 9-da 

göstərilən nümunə kütləsi seçilir. 

                                                                                                          

      Cədvəl  9 

Fraksiyanın 

ölçüsü, mm 
5-10 10-20 20-40 40-70 

70-dən 

yuxarı 

Nümunənin 

kütləsi, kq, 

az olmayaraq 

0,5 1,0 5,0 15,0 35,0 

 

 Hər fraksiyanın nümunəsinin seçilməsi əvvəlcə maqnitin köməyilə metal 

əlavələri, sonra  posa qırmadaşın zəif hissəcikləri və qatışıqların  (odadavamlı kərpicin 

qırıntıları flüs və b.) ayrılması yolu ilə aparılır. Zəif  hissəciklərə  əl ilə asan qırılan və 

çəkicin zəif zərbəsilə dağılan hissələr aid edilir (su ilə doymuş vəziyyətdə sıxılma 

zamanı möhkəmlik həddi 20MPa-dan az olmayan). 

 4.25.3 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

 Nümunədən seçilən zəif hissəciklər və qarışıqlar (metal daxil olmaqla) çəkilir və 

iX  % miqdarı bu düstura görə təyin edilir 

 

 iX  = 1001 
m

m
         (54) 

 

burada 1m -zəif  hissəciklərin və qarışıqların kütləsi (metal daxil olmaqla), kq; 

m -sabir kütlənin ümumi çəkisi, kq. 

 Zəif  hissəciklərin, qarışıqların və metal əlavələrin miqdarı üç təyinatın orta 

hesabi nəticəsi kimi hesablanır. 

 Fraksiya qatışıqlarından ibarət olan qırmadaşın sınağı zamanı zəif hissəciklərin 

və metal əlavələrin miqdarı 4.1.7 bəndinə uyğun təyin olunur. 

4.26 Posaların  aktivliyinin təyini  

Bu üsulunun mahiyyəti nümunələrin su ilə doymuş vəziyyətinin 28 gün 

müddətində sıxılması zamanı möhkəmlik həddinə görə posaların aktivliyinin müəyyən 

olunmasından ibarətdir. 

4.26.1 Yoxlama  vasitələri  və  köməkçi  avadanlıqlar 
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Körəvi laboratoriya  dəyirmanı, vibrodəyirman yaxud körəvi metal baraban.                                

― PSX― tipli xüsusi səthi təyin etmə cihazı; 

 Standart sıxılma üçün kiçik ―Soözdornii‖  cihazı (şəkil 14); 

 Gücü 50-dən 500kN-a qeder olan hidravlik press; 

 Quruducu şkaf; 

 Posa xəmiri  hazırlamaq üçün laboratoriya qarışdırıcısı; 

 Ümumi təyinatlı laboratoriya tərəzisi  QOST 24104 yaxud stolüstü siferblatlı 

tərəzi QOST 29329; 

 Deşiklərinin ölçüsü 0,071mm olan ələk  QOST 6613; 

 Örtmək üçün girdə çini yaxud metal kasa; 

 Nümunələrin saxlanması üçün hidravlik sürgülü vanna  QOST 310.3; 

 Qarışdırmaq üçün malakeş yaxud kürək  QOST 310.3. 

 

 

  

      1-tutacaq; 2-yönəldici qol; 3-ağırlıq daşı;4-plunjer; 5-yönəldici keçirilmiş silindr;  

             6-söküləbilən silindr; 7-stəkan altı; 8-bərkidici vint; 9-metal lövhəcik; 

 

Şəkil 14-Standart sıxılma üçün ―Soözdornii‖   kiçik cihazı 

 

 4.26.2 Hazırlıq qaydası və sınağın aparılması 

 Kütləsi 5kq olan posalı qırmadaşın analitik nümunəsi sabit çəkiyə qədər 

qurudulur və kürəvi dəyirmanda, vibrodəyirmanda yaxud metal körəli dəyirmanda elə 

üyüdülür ki, deşiklərinin  ölçüsü 0,071mm olan ələkdə qalan qalıq 6-10% çox 

olmamalıdır yaxud xüsusi səthi (3000100)sm
2
/q  bərabər olmalıdır. Xüsusi səth 
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QOST 310.3 uyğun olaraq ―PSX‖ cihazında təyin edilir. Üyüdülmüş posa quru-hava 

şəraitində 1 sutka ərzində saxlanılır.  

 Posanın aktivliyi əlavə olunan suyun optimal miqdarında maksimum sıxlıqlı 

posa xəmirindən  hazırlanmış silindr nümunələrində  təyin edilir. Posa xəmirinin 

maksimum sıxlığı seçilmə yolu ilə müəyyən edilir. 

 Kütləsi 720-750q  olan üyüdülmüş posa nümunəsi qabaqcadan nəm parça ilə 

silinmiş kasaya yerləşdirilir, posanın kütləsinin 6-8% miqdarında su əlavə edilir və 

malakeşlə 5 dəq müddətində diqqətlə qarışdırılır. Hazırlanmış qarışıqdan kontrol 

nümunə götürülür, çəkilir, (1105)
0
C  temperaturda sabit kütləyə qədər qurudulur, 

soyuyur və yenidən çəkilir, sonra (41) düsturuna əsasən faktiki  nəmlik təyin edilir. 

 Hazırlanan qarışıqdan standart sıxılma üçün olan ―Soözdornii‖   kiçik cihazında 

diametri və hündürlüyü 50mm olan üç nümunə qəliblənir. 

 Nümunələr 40 zərbə ilə kütləsi 2,5kq olan, 30sm hündürlükdən düşən çəki daşla 

sıxlaşdırılır. Sıxlaşmadan sonra plunjer və qarmaq ehtiyatla çıxarılır, posa xəmirinin 

artıqları bıçaqla diqqətlə kəsilir. Hazırlandıqdan sonra həmin anda nümunələr 

formadan azad edilir və 0,1q-a qədər xəta ilə çəkilir. Posa xəmirinin hazırlanması, 

nümunə seriyasının düzəldilməsi və hər dəfə suyun miqdarını 2% artırmaqla çəkilməsi 

bir neçə dəfə təkrar edilir. Nümunələrin orta sıxlığı alındıqdan sonra suyun  verilməsi 

kəsilir, qiyməti hansı ki, hər sonrakı təyinatla qanuna uyğun surətdə azalır. 

 Nümunələrin hər seriyasında (müxtəlif nəmlik) optimal nəmlik və maksimal 

sıxlığın təyinatı üçün nümunənin orta sıxlığı nüm , q/sm
3
 döstura görə təyin edilir: 

 

                         nüm. = 

100
1

W
or




                             (55) 

 

burada W -quru üyüdülmüş posa kütləsində %-lə  qarışığın faktiki nəmliyi; 

 or -nümunələrin orta  sıxlığı, q/sm
3
, düstura  görə təyin olunur 

 

                           or = 
V

m
n

i

i

3

1


                             (56) 

burada n -nümunələrin sayı; 

im -nəmlik şəraitində verilən seriyadan nümunənin hal-hazırki kütləsi, q; 

V -nümunələrin həcmi, sm
3
. 

 Təyinatların nəticələrinə görə  qrafik qurulur, ordinat oxu üzrə nümunənin orta 

sıxlığının qiyməti nüm, absis oxu-faktiki nəmlik göstərilir. Alınan əyrinin yüksək 

nöqtəsinə nümunənin optimal nəmliyi və maksimum sıxlığı uyğun gəlir. 
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 Möhkəmliyin  təyini üçün nümunələr optimal nəmlik və maksimum sıxlıqlı  

posa xəmirindən  hazırlanır. Bunun üçün üyüdülmüş  posaya optimal nəmliyə və 

maksimum sıxlığa uyğun miqdarda su əlavə edilir, laboratoriya qarışdırıcısında  2,5 

dəq   müddətində qarışdırılır. Qarışdırıcı olmadıqda  posa su ilə malakeş yaxud kürək 

ilə sferik  kasada 10 dəq müddətində qarışdırılır. 

     Posa qarışığından (3kq) standart sıxlaşma üçün ―Soözdornii‖ kiçik cihazının 

köməyilə  yuxarıda göstərilən metodika ilə hündürlüyü və diametri 50mm  

olan 10 nümunə-silindr hazırlanır. Nümunələri 20MPa (200kq/sm
2
) təzyiq altında 

pressdə sıxlaşdırmağa yol verilir, bu isə, standart sıxlaşma cihazında 3 dəq ərzində 

alınan sıxlığa bərabər olan nümunə sıxlığı almağa imkan verir. Qarışığın faktiki 

nəmliyinin optimaldan  0.5%-ə qədər kənara çıxmasına yol  verilir.  

 Nümunələr havada (18-20)
0
C  temperaturada 7 gön saxlanılır, bundan sonra 

ştangenpərgarla   nümunələrin  ölçüləri  təyin  edilir,   nəmliyi  95%-dən   az  olmayan  

kameraya onlar 18 gönə yerləşdirilir, sonra isə 2 gön ərzində otaq temperaturunda su 

ilə doydurulur, bu zaman nümunələr üzərində suyun səviyyəsi 2sm-dən az 

olmamalıdır. 

 Su ilə doymuş  nümunələr 28 gündən sonra nümunə  dağılana qədər təzyiqi 

saniyədə 0,3-0,5 MPa (3-5 kqs/sm
2
) artırılmaqla  hidravlik presdə sınanır.  

 4.26.3 Sınağın nəticələrinin işlənməsi 

 Nümunənin möhkəmlik həddi sıx, MPa, 0,1MPa qədər dəqiqliklə döstura görə 

təyin edilir 

sıx. = 
F

P

10
    yaxud   sıx.  = 

F

P
                            (57) 

P -presin dağıdıcı qüvvəsi, N (kqq); 

F -nümunənin  en kəsik  sahəsi, sm
2
. 

Posaların aktivlik göstəricisi on nümunənin sınağının orta hesabi nəticələrindən 

alınan sıxılma zamanı möhkəmlik həddi kimi qəbul edilir. 

 Qeyd-0,12;  0,14 və 0,16 su-posa nisbəti qatışığından hazırlanmış nümunələrdə 

aktivliyin təyininə yol verilir. Hər qatışıqdan 10 nümunə hazırlanır. 

 Bu halda aktivliyin  göstəricisi kimi 10 nümunənin sıxılma zamanı möhkəmlik 

həddinin üç orta göstəricisindən ən böyüyü qəbul edilir. 

 4.27 Dəmiryolunun ballast təbəqəsi üçün qırmadaşın elektroizolə xassələrinin  

          təyini 

 Qırmadaşın elektroizolə xassələri üyüdülmüş qırmadaşın distillə edilmiş su ilə 

qarışdırılması zamanı alınan doymuş məhlulun xüsusi elektrik keçiriciliyinə görə təyin 

edilir. 

 4.27.1 Yoxlama vasitələri və köməkçi  avadanlıqlar 

 300 mA-a qədər şkalalı 1,0 sinifli dəyişən cərəyanlı ampermetr QOST 8711; 

 50V qədər şkalalı 1,0 sinifli dəyişkən cərəyanlı voltmetr QOST 8711; 
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 250Vx2A (LATR) nizamlayıcı  laboratoriya transformatoru; 

 Bölücü transformator 220/24V; 

 Tərəflərin daxili ölçüləri  50x50x50mm olan izoləedici materialdan (üzvi şüşə) 

hazırlanan ölçü kubu; 

 Ölçüləri 50x50x1mm olan elektrodlar, 2 dənə; 

 Deşiklərinin ölçüsü 3mm olan ələk; 

 Quruducu şkaf; 

 Siferblatlı stolüstü tərəzi QOST 29329 yaxud laboratoriya tərəzisi QOST 24104; 

 Həcmi 10 litr olan silindrik sinkləşmiş yaxud plastmas nişansız qab; 

 Həcmi 3, 5 və 4 litrə  uyğun, daxili divarında  iki nişanlı (kəmər) silindrik qab; 

 0,2 və 2 litr həcmə uyğun iki nişanlı məhlulu buxarlandırmaq üçün qab; 

 Qıf; 

 Taxta bel. 

 4.27.2  Sınağa hazırlıq qaydası 

 Kütləsi 6kq olan qırmadaş nümunəsi laboratoriya daşqıran maşınında xırdalanır 

və deşiklərinin ölçüsü 3mm olan ələkdən  ələnir. 

 Ələkdən keçən xırdalanmış nümunə bərabər təbəqələrlə 4 nişanına qədər 

silindrik qaba tökülür, taxta bellə hər təbəqə sabit həcmə qədər sıxlaşdırılır. 

 Xırdalanmış, həcmi ölçülmüş nümunə 10 litr həcmi olan silindrik sinklənmiş 

qaba  tökülür, 3, 5 litr distillə edilmiş su əlavə edilir və diqqətlə qarışdırılır. 

 Qarışdırma və məhlulun elektrik keçirməsi ölçülü kubda o vaxta qədər aparılır 

ki, onun elektrik keçiriciliyi stabilləşir. Məhlulun sabit elektrik keçiriciliyi onu göstərir 

ki, məhlul doymuşdur. 

 2 litr həcmli doymuş məhlulu buxarlanmaq üçün qaba tökülür və onu 0,2 litr 

həcmə qədər buxarlandırılır. Məhlul otaq temperaturuna qədər soyudulur, ölçü kubuna 

tökülür və elektrik keçiriciliyi təyin edilir. 

4.27.3 Sınağın aparılma qaydası 

 Elektrodlar  parıldayana qədər təmizlənir və ölçü kubunun iki əks yan 

divarlarında qurulur. Kub distillə edilmiş su ilə yuyulur və oraya alınan doymuş məhlul 

doldurulur, bu məhlulun, elektrik keçiriciliyi mütləq təyin edilməlidir. Məhlulun 

səviyyəsi elektrodun yuxarı kənarı ilə üst-üstə düşür. Elektrodun boruları ölçü sxeminə 

qoşulur (şəkil 15). 
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1-nizamlayıcı transformator (LNTR); 2-elektrod; 3-ölçü kubu; 

 

Şəkil 15-Ölçü sxemi 

 

        Nizamlayıcı transformatorun tutacağının dönməsi ilə 5-10V elektrodlar arasındakı  

gərginlik  bir və həmən gərginlikdə ölçü kubundan keçən cərəyan ölçülür. 

 4.27.4 Sınağın nəticələrinin  araşdırılması 

 Elektrik keçiriciliyi S , Sm, düstura  görə təyin edilir 

 

S  = 
U

I
           (58) 

burada I -qeyd edilmiş gərginlikdə  cərəyanın gücü, A; 

U -elektrodlar arasında gərginlik, V. 

Məhlulun xüsusi elektrik keçiriciliyinin qiymətini almaq üçün (58) düsturuna 

görə hesablanmış elektrik keçiriciliyin qiyməti ölçü kub üçün sabit olan 20 əmsalına 

vurulmalıdır. 

 Əgər  xususi elektrik keçiriciliyi aşağıdakı qiymətləri keçmirsə, qırmadaş 

dəmiryolunun ballast təbəqəsi üçün yararlıdır: 

 0,06 Sm/m qırmadaşın distillə edilmiş suda  həllolmasından əmələ gələn (su 

çəkimi) doymuş məhlulda  

 0,35 Sm/m doymuş məhlulda 0,2 litrə qədər buxarlandıqda. 

 Nəticə kimi üç paralel təyinatın orta hesabi qiyməti götürülür. 
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ƏLAVƏ A 

                       Fiziki-mexaniki sınaqların tətbiqolma sahəsi 

        Cədvəl  A.1  

 

 

 

 

Sınagın  adı 

 

 

Tətbiqolma    sahəsi  

 

 

İstehsalçı- 

müəssisədə  

giriş 

kontrolu 

Hazırlayan- müəssisədə  

(karxana) 

Qəbul  kontrolu 

Geoloji   

kəşfiyyat  

zamanı dağ  

süxurlarının 

və  ondan  

alınan 

çınqıl və 

qırma-   

daşın 

xassələrinin 

təyini 

 

   gündəlik 

 

       Dövri 

Qırmadaşın(çınqıl) 

dənəvər tərkibinin   

təyini     

 

+ 

_  

+ 

 

+ 

Çınqıldan,   

qırmadaşdan    

qırılmış  dənələrin        

miqdarının   təyini 

 

_ 

 

+ 

 

_ 

 

+ 

Qırmadaş (çınqıl) 

tozvari və gil  

hissəciklərinin   

miqdarının   təyini 

 

+ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

Qırmadaşda(çınqıl) 

yumurlanmış  

gillərin miqdarının  

təyini 

 

+ 

 

– 

 

+ 

 

+ 

Qırmadaşda (çınqıl)  

yastı   və  iynəvari 

dənələrin    

miqdarının    təyini 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Silindrdə   sıxılma 

zamanı   (əzilmə)  

qırmadaşın (çınqıl) 

 

– 

 

+ 

 

+ 

_ 
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doğranmasının təyini 

Qırmadaşda (çınqıl)  

zəif   süxurların  

miqdarının    təyini 

_  

+ 

 

+ 

_ 

Rəfli  barabanda  

qırmadaşın  

(çınqıl)  

yeyilməkliyin təyini 

_  

+ 

 

+ 

_ 

Kopyor PM 

cihazında    

müqavimətin    təyini 

_  

+ 

 

+ 

_ 

Qırmadaşın         

(çınqıl)  şaxta-   

yadavamlılıgının   

təyini 

_  

+ 

 

+ 

_ 

Qırmadaşın(çınqıl) 

mineraloji-

petroqrafik  

tərkibinin  təyini 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

_ 

Qırmadaşda  

(çınqıl) üzvi     

qatışıqların  

mövcudluğu-                              

nun    təyini 

_  

+ 

 

+ 

_ 

Dağ süxurunun  və  

qırmadaşın (çınqıl) 

dənələrinin    həqiqi  

sıxlığının təyini 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

_ 

Dağ  süxurunun  və  

qırmadaş (çınqıl)  

dənələrinin   

məsaməliliyinin  və  

orta  sıxlığının   

təyini 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

Qırmadaşın(çınqıl) 

tökülmə sıxlığının və 

boşluğunun  təyini 

 

 

_ 

 

+ 

 

_ 

 

+ 
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Dağ  süxuru  və 

qırmadaşın (çınqıl)  

suhopdurmasının 

təyini 

_ + + _ 

Qırmadaşın (çınqıl)  

nəmliyinin     təyini 

_ + _ + 

Dağ   süxurunun  

sıxılması  zamanı 

möhkəmlik    

həddinin    təyini 

 

_ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

Dağ  süxurunun  su 

ilə  doyması  zamanı 

möhkəmlik  həddinin  

azalma  

göstəricisinin   təyini 

– – + + 

Dağ süxurunun, 

qırmadaşın  və  

çınqılın 

reaksiyaqabi-  

liyyətinin  təyini: 

 

A) mineraloji- 

petroqrafik   üsul 

 

B)kimyəvi   üsul 

 

 

C) sürətli   üsul 

 

D)Beton  

nümunələrinin        

bilavasitə  sınağı 

üsulu 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

İstehlakçının   

tələbinə 

görə 

həmçinin 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

– 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Süxurdan  və                        

sənaye  istehsalı  

tullantılarından    

alınan   qırmadaşın    

(çınqıl)  struktur 

 

 

 

_ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

_ 
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dağılmasına   qarşı    

davamlılığının  təyini 

 

 

Asbesttərkibli  

süxurun   

tullantılarından  olan  

qırmadaşda  asbestin  

sərbəst  liflərinin  

miqdarının təyini 

 

_ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

_ 

Qırmadaşda  qara  və  

əlvan   

metallurgiyanın  

posalarında olan zəif  

dənələr və  metal 

qarışığının   

miqdarının   təyini 

 

 

_ 

 

 

+ 

 

 

_ 

 

 

+ 

Posaların   

aktivliyinin   təyini 

_ +  _ 

Dəmiryolunun  

ballast   təbəqəsi  

üçün  qırmadaşın     

elektroizolə  

xüsusiyyətlərinin   

təyini 

 

_ 

 

           + 

 

_ 

 

+ 

   Qeyd  

    1  ‖ + ‖  göstərir  ki, sınaq   aparılır; 

     ― —  ― -aparılmır. 

     2  Girş  kontrolu  zamanı   texnoloji  sənəddə   müəyyən  göstəriciyə  görə 

tələb   olduqda   sınaq   aparılır 
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ƏLAVƏ   B 

(məlumat) 

İstinad olunan normativlər 

 

Bu  standartda  aşağıdakı normativ  sənədələrə  olan  əsaslanmalardan  istifadə  

edilmişdir:  

ГОСТ  8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств  измерений 

ГОСТ 8.513-84 ГСИ. Проверка  средств  измерений. Организация  и  

порядок  проведения 

ГОСТ 166-89 Штангерциркули. Технические  условия 

ГОСТ 195-77 Натрий  сернистокислый.Технические условия 

ГОСТ 310.1-76  Цементы. Методы  испытаний. Общие  положения 

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы  определения  нормальной  густоты, 

сроков  схватывания  и  равномерности  изменения  объема 

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы  определения  предела  прочности  при  

изгибе  и сжатии 

ГОСТ  450-77  Кальций хлористый   технический. Технические  условия 

ГОСТ 577-68  Индикаторы  часового  типа с  ценой  деления  0,01мм. 

Технические  условия 

ГОСТ  1277-75  Серебро  азотнокислое . Технические  условия 

ГОСТ 1770-74 Посуда  мерная  лабораторная  стеклəнная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Технические  условия 

ГОСТ  2184-77 Кислота  серная  техническая. Технические  условия 

ГОСТ  3118-77 Кислота  соленая. Технические  условия 

ГОСТ  3749-77 Угольники  поверочные  90
0
С. Технические  условия 

ГОСТ  3765-78 Аммоний  молибденовокислый. Технические  условия 

ГОСТ  4166-76 Натрий  сернокислый. Технические  условия 

ГОСТ  4171-76 Натрий  сульфат 10- водный. Технические  условия 

ГОСТ  4214-78  Кислота  кремниевая  водная. Технические  условия 

ГОСТ  4328-77  Натрия  гидроокись. Технические  условия 

ГОСТ  4461-77  Кислота  азотная. Технические  условия 

ГОСТ 5632-72  Стали  высоколегированные  и сплавы  коррозионно- 

стойкие, жаростойкие  и  жаропрочные. Марки 

ГОСТ  5817-77  Кислота  винная. Технические  условия 

ГОСТ 6563-75 Изделия  технические  из  благородных  металлов  и  

сплавов. Технические  условия 

ГОСТ  6613-86 Сетки  проволочные  тканые  с квадратными  ячейками. 

Технические  условия 
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ГОСТ  6709-72  Вода  дистиллированная. Технические  условия 

ГОСТ 7172-76 Калий  пиросернокислый 

ГОСТ  8030-80 Иглы  для  шитья вручную. Технические  условия 

ГОСТ 8267-93 Щебень и  гравий  из  плотных  горных  пород  для  

строительных работ. Технические  условия 

ГОСТ 8269.1-97  Щебень и  гравий  из  плотных  горных  пород  и отходов  

промышленного  производства  для  строительных  работ. Методы  химического  

анализа 

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые  показывающие 

электроизмерительные  прямого  действия  и  вспомогательные  части  к  ним. 

Часть 2. Особые  требования  к  амперметрам  и  вольметрам 

ГОСТ  8735-88 Песок  для  строительных  работ. Методы  испытаний 

ГОСТ 9639-71 Листы  из  непластифицированного   поливинилхлорида 

(винипласт  листовой). Технические  условия 

ГОСТ 10110-87 Круги  алмазные  отрезные  формы 1АИР. Технические  

условия 

ГОСТ 10197-70  Стойки  и  штативы  для  измерительных  головок. 

Технические  условия 

ГОСТ 11042-90  Молотки  стальные  строительные. Технические  условия 

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические  

условия  

ГОСТ 14838-78  Проволока  из  алюминия  и  алюминиевых сплавов  для  

холодной  высадки. Технические  условия 

ГОСТ 19904-90 Прокат  листовой  холоднокатаный. Сортамент 

ГОСТ 22524-77 Пикнометры  стеклянные. Технические  условия 

ГОСТ 22685-89 Формы  для  изготовления  контрольных  образцов  

бетона.Технические  условия 

ГОСТ 22698-77  Красители  органические. Основной  фиолетовый  К. 

Технические  условия 

ГОСТ  23732-79  Вода  для  бетонов  и  растворов. Технические  условия 

ГОСТ 23932-90  Посуда  и  оборудование  лабораторные  стеклянные. 

Общие технические  условия 

ГОСТ 24104-2001 Весы  лабораторные. Общие  технические  требования         

ГОСТ 24555-81  Система  государственных  испытаний  продукции. 

Порядок  аттестации  испытательного  оборудования. Основные  положения 

ГОСТ 24638-85 Сверла  алмазные кольцевые для  железобетонных  

конструкций. Технические  условия 
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ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование  лабораторные  стеклянные. Типы, 

основные  параметры  и  размеры. 

ГОСТ 25706-83  Лупы. Типы, основные  параметры.Общие  технические  

требования 

ГОСТ 28840-90 Машины  для  испытания  материалов на  растяжение, 

сжатие  и  изгиб. Общие  технические  условия 

ГОСТ  28923-91 Регуляторы  температуры, работающие без посторенного 

источника  энергии. Общие  технические  требования  и методы  испытаний. 

ГОСТ  29227-91 Посуда  лабораторная  стеклянная. Пипетки  

градуированные . Часть 1. Общие  требования 

ГОСТ 29228-91 Посуда  лабораторная  стеклəнная. Пипетки 

градуированные.Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени 

ожидания 

ГОСТ  29329-92 Весы  для  статисческого  взвешивания. Общие 

технические  требования 

ГОСТ  30515-97  Цементы. Общие  технические  условия 
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