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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

ĠNġAAT ĠġLƏRĠ ÜÇÜN  SIX   DAĞ  SÜXURLARINDAN           

QIRMADAġ VƏ   ÇINQIL                                                   

Texniki şərtlər 

ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ  

ПОРОД     ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                          AZS 473 – 2011 

Технические условия                                                                   (ГОСТ 8267-93) 

CRUSHED STONE AND GRAVEL OF SOLID  

ROCKS FOR CONSTRUCTION WORKS 

Specifications 

 

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

1 TƏTBĠQ SAHƏSĠ 

Bu standart dənələrinin orta sıxlığı 2,0-dan 3,0 q/sm
3
 qədər olan dağ 

süxurlarından alınan, ağır beton, həmçinin yol və inşaat işlərinin başqa növləri 

üçün doldurucu kimi istifadə olunan çınqıl və qırmadaşa aid edilir. 

Standart dəmiryolunun ballast qatı  üçün istifadə olunan çınqıl və qırmadaşa 

və dekorativ qırmadaşa şamil  edilmir. 

4.2-4.9 bəndlərinin 5 və 6 bölmələrində ifadə edilmiş tələblər mütləq sayılır. 

 

2 ĠSTĠNAD OLUNAN NORMATĠV SƏNƏDLƏR 

Bu standartda aşağıdakı standartlara  istinad   edilmişdir: 

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия. 

ГОСТ 8269.2-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы физико-

механических испытаний. 

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

промышленного производства для строительных работ. Методы химического 

анализа. 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов. 
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(Dəyişmiş redaksiya, Dəy. №2) 

 

3 TƏYĠNLƏR 

 

Bu   standartda aşağıdakı terminlərdən istifadə olunmuşdur.  

Dağ süxurlarından qırmadaĢ: dağ süxurları, çınqıl və qaya parçalarının   

yaxud qara, əlvan  və  nadir  metallurgiya  sənayesinin  filiz emalı müəssisələrinin  

kondisiya olunmayan tullantılırıın  və sənayenin başqa sahələri üçün  yer altından 

çıxarılan qeyri-metal qazıntılarının  xırdalanmasından hasil edilən və xırdalanma 

məhsulunun sonrakı ələnməsilə alınan dənələrinin iriliyi 5mm-dən çox olan qeyri-

üzvi  dənəvər  material. 

Dağ süxurundan çınqıl: təbii çınqıl-qum qarışığının ələnməsindən alınan, 

dənələrin iriliyi 5mm-dən çox olan qeyri-üzvi  dənəvər  material. 

 

4 TEXNĠKĠ TƏLƏBLƏR 

 

4.1 Çınqıl və qırmadaş istehsalçı-müəssisədə  bu  standartın  tələblərinə  

uyğun təsdiq olunmuş texnoloji sənədlərə uyğun  hazırlanmalıdır. 

4.2 Əsas parametrlər və ölçülər. 

4.2.1 Çınqıl və qırmadaş aşağıdakı əsas fraksiyalar şəklində buraxılır: 5(3)-

dən 10mm-ə qədər; 10-dan  yuxarı  15mm-ə  qədər; 10-dan yuxarı 20mm-ə qədər; 

15-dən  yuxarı  20mm-ə  qədər; 20-dən 40mm-ə qədər; 40-dan yuxarı 80(70)-ə 

qədər və 5(3)-dən 20mm-ə qədər fraksiya  qatışığı. 

İstehsalçı  ilə  istehlakçı  arasındakı  razılığa  əsasən   qırmadaş  və  çınqıl  

ayrı- ayrı  fraksiyalardan  ibarət  olan  qatışıq  şəklində, həmçinin  80(70)-dan  

120mm-ə  qədər, 120-dən  150 mm-ə  qədər  olan fraksiyalarda  buraxıla  bilər. 

4.2.2 Qırmadaş və çınqılın 5(3)-dən 10mm-ə qədər, 10-dan  yuxarı  15mm-ə  

qədər, 10-dan yuxarı 20mm-ə qədər, 15-dən  yuxarı  20mm-ə  qədər, 20-dən 

40mm-ə qədər, 40-dan 80(70)mm-ə qədər fraksiyaların və 5(3)-dən 20mm-ə qədər 

fraksiya qatışığının kontrol ələkdə ələnməsi zamanı qalan tam qalıq cədvəl 1-in 

göstəricilərinə uyğun olmalıdır, harada d və D dənələrin ən kiçik  və ən böyük 

nominal ölçüləridir. 

 

Cədvəl 1 

Yoxlama  

ələklərin  

deşiklərinin  

diametri, mm 

 

d 

 

0,5(d+D) 

 

 

D 

 

1,25D 

Ələkdə  tam  

qalıq, kütləyə 

görə ,%-lə 

 

90-dan  100-ə 

qədər 

 

30-dan 60-a 

qədər 

 

10-a qədər 

 

0,5-ə qədər 

Qeyd 

1  Fraksiyası  5(3)-dən  10mm-ə  qədər  və fraksiya  qatışığı 5(3)- dən  20mm-

ə qədər  olan  qırmadaş  və  çınqılda   içərisində  tam  qalıq  95-dən  100%  
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olan aşağıdan  2,5mm (1,25)  ölçülü  ələkdən  də  istifadə  olunur. 

2  İstehsalçı  ilə  istehlakçı  arasındakı  razılığa  əsasən  0,5 (d+D) ələyində  

tam  qalığı   kütləyə görə  30-dan   80%-ə  qədər  olan  qırmadaş  və  çınqılın  

hazırlanmasına  yol  verilir. 

 

4.2.3 80(70)-dən yuxarı 120mm-ə və 120-dən yuxarı 150mm-ə qədər 

fraksiyası, istehsalçı  ilə  istehlakçı  arasındakı  razılığa  əsasən  buraxılan fraksiya 

qarışığı olan çınqıl və qırmadaş üçün d, D, 1,25D diametrli kontrol ələkdəki tam 

qalıq cədvəl 1-dəki göstəriciləri təmin etməlidir, qarışıqdakı fraksiyaların nisbəti 

bu qarışıqların inşaat işlərində istifadə olunmasına dair normativ sənədlərə uyğun 

olaraq istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılığa görə müəyyən edilir. 

 

4.2.1-4.2.3 (Dəyişmiş redaksiya, Dəy. №3) 

4.2.4 (Çıxarılıb, Dəy. №3) 

 

4.3 Çınqıldan  və  qaya  parçasından  alınan  qırmadaşda qırılmış  dənələrin  

miqdarı  və  dənələrin  quruluşu 

4.3.1 Çınqıldan  və  qaya  parçasından alınan  qırmadaşda  qırılmış  

dənələrin  miqdarı  kütlləyə  görə  80%-dən  çox  olmamalıdır. İstehsalçı və 

istehlakçının razılığı ilə çınqıldan 60%-dən az olmayan qırılmış dənə tərkibli 

qırmadaşın buraxılmasına yol  verilir. 

4.3.2 Çınqıl və qırmadaşın forması yastı və çıxıntılı dənələrin miqdarı ilə 

xarakterizə olunur. 

Qırmadaş yastı və çıxıntılı  formalı dənələrin miqdarından asılı olaraq beş 

qrupa bölünür, onun göstəriciləri cədvəl 2-yə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 2                                                                                 Kütləyə görə faizlə 

Qırmadaşın grupu Yastı və çıxıntılı formalı dənələrin miqdarı 

1 10-a  qədər  daxil edilməklə 

2 10-dan  yuxarı  15-ə qədər 

3 15-dən  yuxarı  25-ə  qədər 

4 25-dən  yuxarı  35-ə qədər 

5 35-dən  yuxarı  50-ə  qədər 

Qeyd: İstehsalçı  ilə  istehlakçı  arasındakı  razılığa  əsasən püskürülmüş dağ  

süxurundan alınan, tərkibində  50%-dən yuxarı, lakin 65%-dən cox  

olmayan yastı və iynəvari formalı dənələri olan qırmadaşın buraxılmasına 

yol  verilir. 

 

(Dəyişmiş redaksiya, Dəy. №3) 

4.3.3 Çınqılın tərkibində kütləyə görə 35%-dən çox  yastı və çıxıntılı formalı 

dənələr  olmamalıdır. 

4.4 Möhkəmlik 

4.4.1 Çınqılın  və  qırmadaşın  möhkəmliyi  silindrdə  sıxılma  zamanı 

(əzilmə)   xırdalanmaya  görə  markası  ilə  xarakterizə  olunur. 
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Avtomobil  yollarının  tikintisi  üçün  nəzərdə  tutulan  qırmadaş  və  çınqıl  

sıxılma  zamanı  (əzilmə)  xırdalanmaya  görə  marka  və   rəfli  barabanda  sınaq  

yolu  ilə  təyin olunan  sürtünməyə  görə  marka  ilə  xarakterizə  olunur. 

4.4.2 Çöküntü  və metamorfik süxurlardan alınan qırmadaşın xırdalanmaya 

görə markası cədvəl 3-də göstərilən tələblərə, püskürülmüş süxurdan alınan 

qırmadaşın xırdalanmaya görə markası cədvəl 4-ə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 3 

Çöküntü  və 

metamorfik 

süxurlardan alınan 

qırmadaşın 

xırdalanmaya  görə 

markası 

 

Qırmadaşın sınağı zamanı kütlə itkisi, % 

 

Quru halda 

 

Su ilə doymuş halda 

1200 11-ə qədər daxil olmaqla 11-ə qədər daxil olmaqla 

1000 11-dən yuxarı 13-ə qədər 11-dən yuxarı 13-ə qədər 

800 13-dən yuxarı 15-ə qədər 13-dən yuxarı 15-ə qədər 

600 15-dən yuxarı 19-a qədər 15-dən yuxarı 20-yə qədər 

400 19-dan yuxarı 24-ə qədər 20-dən yuxarı 28-ə qədər 

300 24-dən yuxarı 28-ə qədər 28-dən yuxarı 38-ə qədər 

200 28-dən yuxarı 35-ə qədər 38-dən yuxarı 54-ə qədər 

 

Cədvəl 4 

Püskürülmüş 

süxurdan alınan 

qırmadaşın 

xırdalanmaya  görə 

markası 

 

Qırmadaşın sınağı zamanı kütlə itkisi, % 

 

İntruziv süxurdan 

 

Effuziv süxurdan 

1400 12-yə qədər daxil olmaqla 9-a qədər daxil olmaqla 

1200 6-dan yuxarı 16-ya qədər 9-dan yuxarı 11-ə qədər 

1000 16-dan yuxarı 20-yə qədər 11-dən yuxarı 13-ə qədər 

800 20-dən yuxarı 25-ə qədər 13-dən yuxarı 15-ə qədər 

600 25-dən yuxarı 34-ə qədər 15-dən yuxarı 20-yə qədər 

 

Çöküntü  və metamorfik süxurlardan olan qırmadaşın həm quru  halda, 

həm də su ilə doymuş halda markasının təyininə  icazə verilir. 

Doğranmaya  görə marka uyğun gəlmədikdə, möhkəmlik su ilə doymuş 

halda sınağın nəticələrinə görə qiymətləndirilir. 

Çınqıldan doğranmış qırmadaş və çınqılın   xırdalanmaya  görə markası 

cədvəl 5-də göstərilən tələblərə uyğun gəlməlidir. 
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Cədvəl 5 

Çınqıldan  

doğranmış qırmadaş 

və çınqılın 

xırdalanmaya  görə 

markası 

Sınaq zamanı kütlə itkisi, % 

 

Çınqıldan  doğranmış 

qırmadaşın 

 

Çınqılın 

1000 10-a qədər daxil olmaqla 8-ə qədər daxil olmaqla 

800 10-dan yuxarı 14-ə qədər 8-dən yuxarı 12-ə qədər 

600 14-dən yuxarı 18-ə qədər 12-dən yuxarı 16-ya qədər 

400 18-dən yuxarı 26-ya qədər 16-dan yuxarı 24-ə qədər 

 

Müxtəlif  genetik  tip  süxurlarından  ibarət  olan  qaya  parçasından  alınan  

qırmadaşın xırdalanmaya  görə  markasını  təyin  etmək  üçün  ГОСТ  8269.0 

əsasən   xırdalanmaya   görə  aralıq  markanı qaya  parçasından  alınan  qırmadaşda   

bu  tip  süxurların miqdarını  nəzərə  almaqla   ayrı- ayrı  alınan  markaların  orta 

ölçüsü  kimi  təyin  edilir. 

 

Cədvəl  5a 

Qaya  parçasından  alınan  qırmadaşın 

xırdalanmaya  görə  aralıq  orta ölçüsü 

markası 

Qaya  parçasından alınan  qırmadaşın  

xırdalanmaya  görə  markası 

1200  və  yuxarı 1200 

1000-dən  yuxarı  1200-ə qədər 1000 

800-dən yuxarı 1000-ə  qədər 800 

600-dən yuxarı 800-ə  qədər 600 

400-dən yuxarı 600- ə  qədər 400 

300-dən yuxarı  400-ə  qədər 300 

 

4.4.3 Qırmadaşın və çınqılın yeyilməkliyə görə markası cədvəl 6-da 

göstərilən tələbələrə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 6 

Qırmadaşın və 

çınqılın sürtünməyə 

görə markası 

Sınaq   zamanı kütlə itkisi, % 

 

Qırmadaşın 

 

Çınqılın 

И 1 25-ə qədər daxil olmaqla 20-ə qədər daxil olmaqla 

И 2 25-dən yuxarı 35-ə qədər 20-dən yuxarı 30-a qədər 

И 3 35-dən yuxarı 45-ə qədər 30-dan yuxarı 40-a qədər 

И 4 45-dən yuxarı 60-a qədər 40-dan yuxarı 50-yə qədər 

 

4.5 Zəif süxur dənələrinin miqdarı 

Qırmadaş və çınqılda zəif süxur dənələrinin miqdarı dağ süxurunun 

növündən  və doğranmaya görə markadan asılı olaraq cədvəl 7-də göstərilənlərdən 

çox olmamalıdır. 
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 Cədvəl 7 

    kütləyə görə faizlə 

Qırmadaş və çınqılın xırdalanmaya 

görə markası və süxurun növü 

 

Zəif süxur dənələrinin miqdarı 

Püskürülmüş, metamorfik və çöküntü 

dağ süxurundan alınan  qırmadaşın  

markası: 

1400; 1200; 1000 

800; 600; 400 

300 

 

 

5 

10 

15 

Çınqıldan və qaya parçasından  

doğranmış qırmadaş və çınqılın  

markası: 

1000; 800; 600 

400 

 

 

 

10 

15 

 

4.6 Şaxtayadavamlılıq 

4.6.1 Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılığı dondurma və ərimənin 

tsikllərinin sayı ilə xarakterizə olunur, bu zaman qırmadaş və çınqılın kütləyə görə 

faizlə itkisi müəyyən edilmiş qiymətləri keçməməlidir. 

Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılığını natrium-sulfat məhlulunda 

doyma və quruma tsikllərinin sayına görə qiymətləndirməyə icazə verilir. Markalar 

uyğun gəlmədikdə,  şaxtayadavamlılıq dondurma və ərimə sınağının nəticələrinə 

görə qiymətləndirilir. 

4.6.2 Şaxtayadavamlılığa görə qırmadaş və çınqıl aşağıdakı markalara 

bölünür: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400. 

Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılıq göstəricisi dondurma və ərimə 

yaxud natrium-sulfat məhlulunda doyma və quruma sınağı zamanı cədvəl 8-dəki 

göstəricilərə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 8 

 

Sınağın növü 

Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılığının təyini 

F15 F25 F50 F100 F150 F200 F300 F400 

Donma-ərimə 

dövrlərin  sayı: 

Sınaqdan sonra 

kütlə itkisi, %, çox 

olmayaraq: 

Natrium-sulfat 

məhlulunda 

doyması-quruması 

dövrlərin  sayı: 

Sınaqdan sonra 

kütlə itkisi, %-lə, 

 

15 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

25 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

50 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

100 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

150 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

200 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

300 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

400 

 

 

5 

 

 

 

15 
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çox olmayaraq: 10 10 10 5 5 3 2 1 

 

4.7 Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı 

4.7.1 Qırmadaş və çınqılda dağ süxurunun  növü və  doğranmaya görə 

markadan asılı olaraq tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı cədvəl 9-da 

göstərilənlərə uyğun gəlməlidir. 

 

 Cədvəl 9  

Süxurun  növü , qırmadaşın  və  çınqılın 

xırdalanmaya   görə  markası   

Tozvari  və  gil  hissəciklərin  miqdarı, 

kütləyə  görə ,%-lə, çox  olmayaraq 

Püskürülmüş  və  metamorfik  

süxurlardan  alınan qırmadaşın  markası: 

800-dən  yuxarı 

600-dən  yuxarı 800  daxil olmaq şərtilə 

Çöküntü  süxurlardan  alınan  çınqılın  

markası: 

600-dən  1200 daxil  olmaq  şərti ilə  

200,400 

Çınqıldan  alınan  qırmadaşın və  

qırmadaşın  markası: 

1000 

800 

600 

400 

Qaya  parçasından  alınan  qırmadaş: 

1200 

1000 

800 

600 

400 

 

 

1 

1 

 

 

2 

3 

 

 

1 

1 

2 

3 

 

1 

1 

1 

2 

3 

4.7.2 Yumurlanmış gillərin miqdarı cədvəl 10-da göstəriləndən böyük 

olmamalıdır. 

 

Cədvəl 10 

Qırmadaşın  və  çınqılın xırdalanmaya 

görə  markası 

Yumurlanmış  gillərin  miqdarı, kütləyə  

%-lə, çox  olmayaraq 

Püskürülmüş, çöküntü  və  metamorfik  

süxurlardan  alınan qırmadaşın markası: 

400  və  yuxarı 

300,200 

Çınqıldan  alınan  qırmadaşın  və  

qırmadaşın  markası: 

1000, 800, 600, 400 

Qaya  parçasından alınan qırmadaşın  

markası: 

 

 

0,25 

0,5 

 

 

0,25 

0,25 
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1200, 1000, 800, 600 

 

4.8 Zərərli komponentlərin və qarışıqların  mövcudluğu 

4.8.1 Qara, əlvan  və nadir  metallurgiya  sənayesinin  filiz e`malı 

müəssisələrinin kondisiya olunmamış  tullantılarından və sənayenin başqa sahələri 

üçün  yer altından çıxarılan qeyri-metallardan alınan qırmadaş dağılmanın bütün 

növlərinə qarşı davamlı olmalıdır. 

Qırmadaşın strukturunın dağılmanın bütün növlərinə qarşı davamlılığı 

cədvəl 11-də göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 11 

Qırmadaşın xırdalanma 

markası 

Dağılma zamanı kütlə itkisi, %-lə 

 çox olmayaraq 

1000 və yuxarı 

800, 600 

400 və az 

3 

5 

7 

 

4.8.2 Qırmadaş və çınqıl ətraf mühitin təsirinə davamlı olmalıdır. Betonda 

doldurucu kimi istifadə olunması üçün təyin edilmiş qırmadaş və çınqıl sementin  

tərkibindəki  qələvinin kimyəvi təsirinə davamlı olmalıdır. 

            Qırmadaş və çınqılın davamlılığı əsas dağ süxurunun mineraloji-petroqrafik 

tərkibinə görə və dəmirbeton məmulatların, və konstruksiyaların armaturlarının  

korroziyasına  səbəb olan və betonun uzun ömürlülüyünü azaldan zərərli 

komponentlərin və qarışıqların miqdarına görə təyin edilir. 

Zərərli komponentlərinin siyahısı və onların yol verilən son həddinin 

miqdarı    əlavə  A-da verilmişdir. 

4.9 Qırmadaş və çınqılın istehsalı zamanı onların  radiasiya-gigiyenik 

qiymətləndirilməsi aparılmalıdır, onun nəticələrinə görə tətbiq olunma sahəsi 

müəyyən edilir. Qırmadaş və çınqıl təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyin 

(Aeff) qiymətinin cəmindən asılı olaraq tətbiq olunur: 

        -   Aeff  370 Бk/kq-a qədər  olduqda yeni tikilən yaşayış və içtimai binalarda; 

        -   Aeff 370-dən yuxarı 740 Бk/kq zamanı-yaşayış məntəqəsi ərazisi və 

perspektiv tikilmə zonası sərhəddində olan yol tikintisi üçün, həmçinin istehsalat 

binalarının və qurğuların tikilməsi zamanı; 

        -   Aeff 740-dan yuxarı 1500 Бk/kq-a qədər  olduqda yaşayış məntəqələrindən 

kənarda aparılan yol tikintisində. 

Dövlət ərazisində qüvvədə  olan milli normalara lüzum olduqda, təbii 

radionuklidin xüsusi effektiv aktivliyinin kəmiyyəti yuxarıda göstərilən normalar 

səddində dəyişilə bilər. 

 

(Dəyişmiş redaksiya. Dəy. №1, 2) 

 

4.10 Qırmadaş və çınqılın tərkibində kənar çirkləndirici qarışıqlar 

olmamalıdır. 
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4.11 Dənəvər  tərkibə  görə  qırmadaş və çınqılın  standartla  müəyyən  

olunmuş  keyfiyyət  göstəricisi , tərkibdə  ən kiçik  nominal  ölçüdən  kiçik  “d”  və 

ən  böyük ölçüdən  böyük  “D”  ölçülü  dənələrin  miqdarı ilə  tozvari  və gil  

hissəcəklərinin  miqdarları  cəmi  5%-dən çox  olmadıqda  təmin olunur. 

 

5 QƏBUL QAYDASI 

 

5.1 Qırmadaş və çınqıl istehsalçı –müəssisənin texniki kontrolu tərəfindən 

qəbul edilməlidir. 

5.2 Qırmadaş və çınqılın qəbulu və tədarükü partiyalarla aparılır. Tədarük 

müqaviləsi  ilə  müəyyənləşən və eyni zamanda bir dəmiryol qatarı ilə  yaxud bir 

gəmi  ilə bir istehlakçıya göndərilən  qırmadaşın (çınqıl) bir fraksiyasının (fraksiya 

qarışığı) miqdarı partiya sayılır. Avtomobil nəqliyyatına yükləmə zamanı bir gün 

ərzində bir istehlakçıya boşaldılan bir fraksiyalı (fraksiya qarışığı) qırmadaşın 

(çınqıl) miqdarı partiya sayılır. 

5.3 Qırmadaşın (çınqıl) keyfiyyətinin bu standartın tələblərinə 

uyğunluğunu yoxlamaq üçün qəbul yoxlaması və dövri sınaqlar aparılır. 

Istehlakçı –müəssisədə qəbul yoxlaması hər texnoloji xətdən götürülən 

qırmadaşın (çınqıl) birləşdirilmiş nümunəsinin sınağı yolu ilə gündəlik aparılır. 

Qəbul yoxlaması zamanı təyin olunur: 

- dənəvər tərkib; 

- tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı; 

- yumrulaşmış gillərin miqdarı; 

- zəif süxur dənələrinin miqdarı. 

5.4 Dövri sınaqlar zamanı təyin olunur 

     -   10 gündə  bir dəfə-yastı və  çıxıntılı formalı  çınqıldan  hasil  edilən       

          qırmadaşda və  qaya  parçasında doğranmış dənələrin miqdarı və asbest 

tərkibli süxurdan  alınan qırmadaşda sərbəst asbest liflərinin miqdarı; 

- kvartalda bir dəfə-möhkəmlik və tökülmə sıxlığı, dağılmaya qarşı 

strukturanın davamlılığı; 

- ildə bir dəfə-təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin qiymətinə 

görə qırmadaşın (çınqıl) sinfi və şaxtayadavamlılığı, həmçinin istehlakçinın 

tələbinə görə zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı. 

Təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin qiyməti  təyin edilir, 

qırmadaş və çınqılın sinfi  isə müəyyən  edilmiş  qaydada  attestasiya olunmuş 

ixtisaslaşdırılmış laboratoriyalarda qamma-spektrometr qurğusunda yaxud nəzarət 

orqanlarının radiasionnometrik laboratoriyasında  müəyyən edilir. 

Yatağın radiasiya-gigiyenik qiymətləndirilməsinə dair geoloji kəşfiyyatın 

məlumatı və qırmadaş və çınqılın sinfınə dair rəy olmadıqda, istehsalçı-müəssisə 

ГОСТ 30108 uyğun olaraq bilavasitə karxanada yaxud qırmadaşın (çınqıl) hazır 

məhsul anbarında dağ süxurunun işlənilən  sahələrinin qabaqcadan 

qiymətləndirilməsi aparılır. 

Möhkəmlik, qırmadaşın və çınqılın şaxtayadavamlılığı, həmçinin 

dağılmasının bütün növlərinə qarşı qırmadaşın strukturunun davamlılığı əsas 
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xammalın (dağ süxuru, yataqların  açılışında  çıxarılan  süxur və sənaye 

istehsalının tullantıları) xüsusiyyətlərinin hər dəyişməsi zamanı təyin olunur. 

Geoloji kəşfiyyatın  rəyində  zərərli komponentlər və qarışıqların miqdarı 

barədə göstəricilər olmadıqda, müəssisə ixtisaslaşdırılmış yaxud akkreditasiya 

olunmuş laboratoriyalarda  və sınaq mərkəzlərində məhsulda süxurun reaksiya-

qabiliyyətli, qara və əlvan metallurqiyanın posalarından alınan qırmadaşda zəif 

dənələrin və metal qarışıqların miqdarını, posaların aktivlıyini və dəmiryolunun 

ballast təbəqəsi üçün qırmadaşın elektroizolə xüsusiyyətlərinin təyini üçün  sınaq 

aparır. 

5.5 İstehsalçı-müəssisdə  keyfiyyətə nəzarət qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin 

seçilməsi və hazırlanması ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1-in tələblərinə uyğun 

aparılmalıdır. 

Dağ süxurunun və qırmadaş və çınqılın sinfinin qabaqcadan 

qiymətləndirilməsi üçün kontrol nöqtələr ГОСТ 30108-ə görə seçılir. 

 

5.4, 5.5 (Dəyişmiş redaksiya. Dəy. №2) 

 

5.6 İstehlakçı tərəfindən  qırmadaşın (çınqıl) bu  standartın tələblərinə 

uyğunluğunun kontrol yoxlaması zamanı 5.7-5.10 bəndlərində göstərilən 

nümunənin seçilmə qaydası tətbiq edilməlidir. 

5.7 Partiyanın həcmindən asılı olaraq hər partiyada qırmadaşın (çınqıl) 

keyfiyyətinin   nəzarəti  üçün istehlakçı tərəfindən seçilən nöqtələr  şəklində  

nümunələrinin sayı az olmamalıdır: 

  350m
3
-ə                                                10 

  350-dən yuxarı 700m
3
-ə qədər             15 

  700m
3
-dan yuxarı                                 20 

Nöqtələr şəklində  nümunələrdən yoxlanılan partiyanı xarakterizə edən 

birləşdirilmiş nümunə əmələ gətirlirlər. Nümunənin sınaq üçün, hazırlanması 

ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1-ə görə aparılır.  

 

(Dəyişmiş redaksiya. Dəy. №2) 

 

5.8 Dəmiryol nəqliyyatı ilə göndərilmiş qırmadaş və çınqılın keyfiyyətinin 

yoxlanması üçün istehlakçının anbarına nəql edildikdə  istifadə edilən lentvari 

konveyerdə vaqonlardan boşaldılan qırmadaş (çınqıl) axınından nöqtələr  şəklində 

nümunələr götürülür. Hər yoxlanılan vaqondan boşaldılan zaman bərabər vaxt 

intervalı ilə beş nöqtələr şəklində  nümunələr götürülür. Vaqonların sayı 5.8 

bəndinə görə tələb olunan miqdarda nöqtələr şəklində  nümunələrin alınması 

hesabı ilə müəyyən edilir. İstehlakçının göstərisinə görə vaqonlar seçilir. Əgər 

partiya bir vaqondan ibarətdirsə, beş nümunə  götürülür, bunlardan isə 

birləşdirilmiş   nümunə alınır. 

Əgər vaqonlar boşaldılan zaman konveyer nəqliyyat vasitəsindən istifadə 

edilmirsə, onda nöqtəvi nümunələr bilavasitə vaqondan seçilir. Bunun üçün 

vaqonda qırmadaşın (çınqıl) səthi bərabərləşdirilir və seçilmə nöqtələrində 0.2-

0.4m dərinlikli çala qazılır. Seçilmə nöqtəsi mərkəzdə və vaqonun kənarından 
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nümunənin seçilmə nöqtəsinə qədər məsafə 0.5 m-dən az olmamalıdır. Qırmadaş 

nümunəsi çaladan onun divarı boyunca yuxarıdan aşağı qarışdırmaqla çalovla 

seçilir. 

5.9 Su nəqliyyatı ilə göndərilən qırmadaşın (çınqıl)  keyfiyyətinin 

yoxlanması üçün nöqtəvi nümunələr gəmilər boşaldılan zaman seçilir. 

Qırmadaşın (çınqıl) boşaldılması zamanı lentvari konveyerdən istifadə 

etdikdə, nöqtəvi nümunələr konveyerdə qırmadaşın axınından bərabər vaxt 

intervalı ilə seçilir. Qreyferli kranla gəmilər boşaldıqda, nöqtəvi nümunələr 

boşalmaya görə bərabər vaxt intervalı ilə bilavasitə qırmadaşın gəmidə yeni əmələ 

gələn səthindən (çaladan) götürülür. 

5.10 Avtomobil nəqliyyatından nəql edilən qırmadaş (çınqıl) keyfiyyətinin 

yoxlanılması üçün avtomobildən boşaldılan zaman nöqtəvi nümunələr seçilir. 

Qırmadaşın boşaldılması zamanı lentvari konveyerdən istifadə etdikdə, 

nöqtəvi nümunələr konveyerdə qırmadaşın axınından seçilir. Hər avtomobil 

boşaldıqda, bir nöqtəvi nümunə götürülür. Avtomobillərin sayı 5.7 bəndinə görə 

tələb olunan sayda nöqtəvi nümunənin alınması nəzərə almaqla qəbul edilir. 

Avtomobil istehlakçının göstərişinə görə seçilir. 

Əgər partiya on avtomobildən azdırsa, qırmadaş nümunəsi hər avtomobildən 

götürülür. 

Əgər avtomobillərin boşaldılması zamanı konveyer nəqliyyat vasitəsindən 

istifadə edilmirsə, nöqtəvi nümunələr bilavasitə avtomobildən götürülür. Bunun 

üçün avtomobildə qırmadaşın (çınqıl) səthi düzəldilir, kuzovun mərkəzində 0.2-0.4 

m dərinlikdə çala qazılır. 

Çaladan qırmadaş nümunəsi çala boyunca aşağıdan yuxarıya doğru 

qarışdırmaqla çalovla götürülür. 

5.11 Göndərilmiş qırmadaşın (çınqıl) miqdarı həcmə yaxud kütləyə görə 

təyin edilir. Qırmadaşın (çınqıl)  ölçülməsi vaqonda və avtomobildə aparılır. 

Vaqon yaxud avtomobildən boşaldılan qırmadaş (çınqıl) dəmiryol yaxud 

avtomobil tərəzisində çəkilir. Gəmidən boşaldılan qırmadaşın (çınqıl) kütləsi 

gəminin çökməsinə görə təyin edilir. Qırmadaşın (çınqıl) miqdarının kütlə 

vahidindən həcm vahidinə hesablanması yüklənmə zamanı nəm halda təyin olunan 

tökülmə sıxlığının qiymətinə görə aparılır. Vaqonda yaxud avtomobildə 

qırmadaşın (çınqıl) həcmi ölçmə ilə təyin edilir, nəql etmə zamanı alınan həcm 

qırmadaşın      (çınqıl) sıxlaşma əmsalına vurulur, bu isə dənəli tərkibdən , yükləmə 

üsulundan, daşınmanın uzaqlığından asılıdır. Nəmliyin və 1.10 – dan çox olmayan 

sıxlaşma əmsalı maksimum buraxılan qiyməti müqavilədə tədarük üçün müəyyən 

edilir. 

5.12 Qəbul kontrolunun və dövri sınaqların nəticələri keyfiyyət haqqında 

sənəddə verilir, orada göstərilir: 

- İstehlakçı-müəssisənin adı və onun ünvanı; 

- Sənədin nömrəsi və verilmə tarixi;  

- İstehlakçının adı və ünvanı;  

- Partiyanın nömrəsi və qırmadaşın (çınqıl) miqdarı; 

- Vaqonun nömrəsi yaxud gəminin nömrəsi və fakturanın nömrəsi. 

- Qırmadışın (çınqıl) dənəvər tərkibi;  
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- Yastı və iynəvari formalı dənələrin miqdarı;  

- Çınqıldan qırmadaşda doğranmış dənələrin miqdarı;  

- Yumurlanmış gillərin miqdarı;  

- Möhkəmliyə  (doğranmaya) görə qırmadaşın (çınqıl) markası;  

-Toz  və gil hissəciklərinin miqdarı; 

- Tozvari  və  gil  hissəciklərin  miqdarı; 

- Zəif suxurların dənələrinin  miqdarı;  

- Qırmadaşın (çınqıl) şaxtayadavamlılığı;  

- Qırmadaşın (çınqıl) tökülmə sıxlığı;  

- Qırmadaşın (çınqıl) təbii radionuklidin xüsusi effektiv aktivliyi;  

- Qımadaşın (çınqıl) dağılmaya qarşı strukturasının davamlılığı; 

- Zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı;  

- Bu standartın göstərilməsi; 

 Bundan başqa istehlakçının tələbinə görə sənəddə qırmadaşın və qırmadaş 

istehsal olunan dağ süxurunun mineraloji – petroqrafik xarakteristikası, həmçinin 

həqiqi və orta sıxlığı, məsaməliliyi, boşluğu və  suhopdurması  göstərilir. 

 

6 KONTROL ÜSULLARI 

 

6.1 Qırmadaşın və çınqılın sınağı ГОСТ 8269 görə aparılır.  

Qırma daşın və çınqılın dənəvər tərkibinin təyini zamanı müəssisə deşikləri 80mm 

olan ələklə təchiz edilənə qədər deşikləri 70mm olan ələyin tətbiq olunmasına 

icazə verilir.  

6.2 Qırmadaşın bütün növ dağılmaya qarşı strukturasının davamlılığı ГОСТ 

3344 görə təyin edilir.  

 

6.1, 6.2 (Dəyişilmiş redaksiya Dəy. №2) 

 

6.3 Qırmadaşda və çınqılda təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyi 

ГОСТ 30108 görə qamma-spektrometrik metodla təyin olunur. 

6.4 Qırmadaş və çınqılda ölçüsü d ən az nominal ölçüdən kiçik və D ən 

böyük ölçüdən böyük olan dənələrin tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının 

standartla müəyyən olunmuş qiymətlərlə təminatı keyfiyyət göstəricisinin normativ 

qiymətlərini ötüb keçən növbəti nümunələrin miqdarının bir kvartal ərzində 

seçilmiş və sınanmış növbəti nümunələrin ümumi miqdarına nisbətini xarakterizə 

edir. 

 

 

7 NƏQLETMƏ VƏ SAXLANMA 

 

7.1 Qırmadaş və çınqıl Rabitə Yolları Nazirliyi tərəfindən təstiq olunmuş 

avtomobil və su nəqliyyatı ilə daşınma qaydalarına, yükvurma və yüklərin 

bərkidilməsinə dair texniki şərtlərə və qüvvədə olan daşınma qaydalarına uyğun 

olaraq istənilən nəqliyyat vasitələri ilə qalaq şəklində daşınır. 
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Dəmiryol nəqliyyatında qırmadaş və çınqıl nəql ediləndə vaqonları onun 

yükqaldırmasının tam istifadə edilməsi hesabı ilə yüklənməlidir. 

7.2 Qırmadaş və çınqıl fraksiyalara və fraksiya qarışığına görə ayrılıqda 

zibillənməkdən və çirklənməkdən qorunan şəraitdə saxlanılır. 
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ƏLAVƏ A 

 

Zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı  

 

1. Betonun möhkəmlik və uzunömürlülüyünü azaldan əsas komponentlərə 

aiddir. 

- Gilli minerallar (montmorillonit , kaolinit və b.)  

- Slyuda və hidroslyuda və başqa laylı silikatlar. 

- Üzvi maddələr (kömür, maqnit, yanar şistlər, çürüntü turşusu  və başqa) 

- Aşınma prosesinə qeyri – davamlı olan minerallar (xlorit, seolit, apatit, 

nefelin, fosforit)  

2. Səthin keyfiyyətini pisləşdirən və betonun daxili korroziyasına səbəb olan 

əsas komponentlərə aşağıdakılar aiddir:  

- Tərkibində silisium – oksidin müxtəlif amorf birləşmələri olan süxur və 

minerallar (xalsedon, opal və b.)  

- Kükürd tərkibli süxur və minerallar (pirit, markazit, pirrotin və başqa 

sulfidlər, həmçinin gips, anhidrit və başqa sulfatlar)  

- Tərkibində dəmirin oksid və hidroksidi olan süxur və minerallar 

(maqnetit, qetit və b.)  

- Slyuda, hidroslyuda və başqa laylı silikatlar; 

3. Betonda armaturun korroziyasına səbəb olan əsas komponentlərə 

aşağıdakılar aiddir:  

- Halogentərkibli minerallar (pirit, markazit, pirrotin və başqa sulfidlər,     

gips, anhidrit və başqa sulfatlar)  

4. Qırmadaş və çınqıl betonda məhdud qoyulmadan istifadə olunur, əgər 

zərərli komponentlərə aid olan süxur və mineralların miqdarı çox deyilsə:  

- 50 mmol/l qələvidə həll olan silisium –dioksidin amorf müxtəlifliyi;  

- 1.5% kütləylə görə SO3 -ə hesablamaqla sulfatların (gips, anhidrit) və 

sulfidlər, piritdən (markazit, pirrotin, gips, anhidrit və b.) başqa;  

- 4% piritin kütləsinə görə;  

- 15% laylı silikatların həcminə görə əgər slyuda, hidroslyuda, xlorit və 

başqaları süxurəmələgətirən minerallardırsa;  

- 0.1% kütləyə görə xlor ionuna hesablamaqla halogen birləşmələr (qalit, 

silvin və başqa suda həllolan xloridlər);  

- 0.25% kütləyə görə asbestin sərbəst lifləri;  

- 1.0% kütləyə görə kömür və ağac qalıqları;  

- 10 % bir – bir sayılmış süxur əmələ gətirən mineralların hər birinin 

həcminə görə (maqnetit, getit, gematit və b. apatit, nefelin, fosforit)  

yaxud 15% -dən çox olmayan miqdarda onların cəmi.  

 

Əlavə B (çıxarılmışdır,Dəy №2)  
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УДК 691.22: 006.354                Ж17                         ОКСТУ  5711 

 

Əsas sözlər: qırmadaş, dağ süxurundan qırmadaş, çınqıl, çınqıldan 

qırmadaş, inşaat işləri. 

 
 


