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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

ĠNġAAT  ĠġLƏRĠ  ÜÇÜN  QUM                                                

Sınaq üsulları 

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                             AZS 474 – 2011 

Методы испытаний                                                                   (ГОСТ 8735 - 88) 

SAND FOR CONSTRUCTION WORK 

Testing methods 

 

Tətbiq edilmə tarixi  30 dekabr 2011 

Bu  standart  monolit  yığma beton və dəmir beton konstruksiyalarında, eləcə 

də uyğun inşaat işlərində istifadə edilən doldurucu qumlara aid edilir və sınaq 

üsullarını müəyyən edir. 

 

1 ÜMUMĠ   MÜDDƏALAR 

     1.1 Qumun sınağının mövcud standartda göstərilən metodlarının tədbiq sahəsi, 

əlavədə göstərilir.  

      1.2  Əgər standartda başqa göstəricilər verilməyibsə, nümunələrin kütləsi 0,1% 

xəta ilə çəkilir.  

      1.3  Qumun nümunələri və ya qumun dəqiq çəkilmiş miqdarı quruducu  şkafda 

sabit kütləsi (1055)C temperaturda o vaxta qədər qurudulur ki, iki nəticənin fərqi 

kütlənin 0,1%- dən artıq olmasın. Hər bir sonrakı çəkilmə ən azı 1 saat 

qurudulduqdan və 45 dəqiqə soyudulduqdan  sonra aparılır. 

      1.4 Əgər hesablanmanın dəqiqliyinə görə başqa göstərici verilmirsə onda 

hesablama vergüldən sonra ikinci rəqəmə qədər hesablanır. 

      1.5  Sınağın nəticəsi uyğun üsulun paralel təyinatının orta hesab qiyməti  kimi 

götürülür. 

       1.6 Qum üçun standart ələk toplusu diametri 10; 5 və 2,5 mm dairəvi deşikli 

ələklərdən və kvadrat yuvalı № 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,05; 6613 ГОСТ-a uyğun 

məftil ələklərdən ibarətdir (ələklərın çərçivələri dairəvi ya da kvadrat diametrli yan 

tərəfi 100mm az olmamaqla). 
 

       Qeyd: müəssisə 016 № - li  ələklərlə təmin edilənə qədər 014 № - li torlu 

ələklərdən istifadə edilməsinə yol verilir. 

       1.7  Sınaq aparılan yerdə temperatur (25±10)C olmalıdır. Sınağı aparmazdan 

əvvəl, qumun və suyun temperaturu otaqda havanın temperaturuna uyğun 

olmalıdır. 

       1.8  Əgər standartda distillə edilmiş suyun işlədilməsi qeyd olunmursa, onda 

sınaqlar üçün istifadə edilən su 2874 ГОСТ və ya 23732 ГОСТ ilə aparılır. 

       1.9  Təhlükəli maddələrdən (zərərli, aşındırıcı) reaktiv kimi istifadə etdikdə bu 

reaktivlərin texniki-təhlükəsizlik normalarına riayət edilməlidir. 

       1.10 Sınaqların aparılması üçün bu standarta uyğun olan xarici ölkə 

avadanlıqlarından istifadə edilə bilər. 
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Standartdan keçməmiş ölçü vasitələri 8.326-89 ГОСТ–a uyğun metroloji 

attestasiyadan keçməlidir. 

 

( Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

               

2  NÜMUNƏLƏRĠN  SEÇĠLMƏSĠ 
 

      2.1 Hər bir texnoloji xəttin növbə ərzindəki məhsulundan istehsalçı- 

müəssisənin qəbul məntəqəsində nöqtələr şəklində nümunələr götürurülərək 

qarışdırılır və vahid bir nümunə alınır. 

  2.2 Texnoloji xəttdən nöqtələr şəklində konveyerdə nümunənin seçilməsi, 

məhsulun anbarlara  və ya bilavasitə nəqliyyat vasitələrinə nəql edilməsi zamanı  

lentvari konveyerlə material axınının kəsişməsi və ya material axınının düşdüyü 

yerdən əl ilə və ya nümunə götürən cihazla götürülür. 

Bilavasitə karxanada nəqliyyat vasitəsinə yüklənərək daşınan qumun 

keyfiyyətini yoxlamaq üçün  nöqtələr şəklində nümunələr yükləmə prosesi zamanı 

götürülür. 

2.3 Birləşdirilmiş nümunənin alınması üçün nümunələri növbə başladıqdan 1 

saat sonra və növbə vaxtı hər saatdan bir götürülür.  

Əgər müəssisə stabil keyfiyyətli məhsul buraxırsa onda əl ilə götürülən 

nümunələrin götürmə intervalı artırıla bilər. Nümunələrin yol verilən  intervalını 

müəyyən etmək üçün hər kvartal 016№ -li torlu ələkdən keçən və tərkibində 

tozvari və gilvari hissəciklər olan dənəciklərin miqdarının variasiya əmsalı təyin 

edilir. Bu göstəricilərin variasiya əmsalını təyin etmək üçün növbə ərzində hər 15 

dəqiqədən bir kütlələri 2000q-dan az olmayan nöqtələr şəkilində nümunələr 

götürülür. Hər bir nöqtələr şəkilində nümunə üzrə 016 № -li  torlu ələkdən  keçən 

zərrəciyin miqdarı və həmçinin də tozvari  və gilvari  zərrəciklərin miqdarı təyin 

edilir. Bundan sonra  ГОСТ 8269.0-97-yə uyğun olaraq bu göstəricilərin variasiya 

əmsalları hesablanır. 

 Variasiya əmsalının  alınmış maksimum qiymətindən asılı olaraq  təyin 

olunan iki göstərici  üçün növbə ərzində nöqtələr şəklində  nümunələr aşağıdakı 

intervallarla qəbul edilir: 

        göstərilən variasiya əmsalı 10%-ə qədər olduqda  -   3 saat; 

 - “ -           - “ -                 15%-ə        - “ -            -   2 saat götürülür. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2)  

    

2.4 Nümunənin götürülmə intervalı 1 saat olduqda nöqtələr şəklində 

nümunənin kütləsi 1500q-dan az olmamalıdır. 2.3 bəndinə uyğün olaraq 

nümunələrin seçilmə intervalı artırıldıqda seçilmiş nümunələrin kütləsi 2 saat 

olduqda – 2 dəfə; 3 saat olduqda isə 4 dəfə artırılır. 

           Əgər nümunələrin seçilməsi nümunə götürmə cihazı ilə aparılırsa nöqtəvari 

nümunələrin kütləsi tələb olunan 100q az olsa, seçilmə nümunələrin sayını 

birləşmiş nümunənin kütləsini 1000q olana qədər artırmaq lazımdır. 
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2.5  Laboratoriya nümunəsini almaq üçün laboratoriyaya göndərilməzdən 

əvvəl birləşdirilmiş nümunəni qarışdırırlar, səpələmə və ya novşəklli bölücü 

vasitəsi ilə azaldırlar.  

          Nümunəni səpələmək üçün (onu qarışdırdıqdan sonra) materialın konusu 

düzəldilir və mərkəzdən keçmək şərti ilə bir birinə perpendikulyar xətlər ilə 4 yerə 

bölünür, 2 üz üzə olan hissədən nümunə götürülür. 

2.6 İstehsalçı - müəssisənin yoxlama – qəbul məntəqəsində laboratoriya 

nümunələrinin kütləsi 5000q az olmamalıdır, götürülən nümunə qəbul – yoxlama 

məntəqəsinin nəzərdə tutduğu bütün sınaqların aparılmasında tədbiq edilə bilər. 

Dövri sınaqların keçirilməsi zamanı, həmçinin giriş kontrolunda və geoloji 

kəşfiyyat zamanı qumun xassəsinin təyinində laboratoriya nümunəsinin kütləsi 

bütün nəzərdə tutulmuş standart sınaqların keçirilməsini təmin etməlidir. Bir 

nümunəni istifadə etməklə, bir neçə sınağın keçirilməsinə yol verilir, əgər sınaq 

prosesində qumun təyin olunan xassəsi dəyişmirsə, bununla da laboratoriya 

nümunəsinin kütləsi sınaq keçirilməsi üçün zəruri olan kütlələrin cəmindən iki dəfə 

böyük olmalıdır. 

2.7 Hər sınaq üçün laboratoriya nümunələrindən analitik nümunə seçilir. 

Sınaq metodikasına uyğun hər analitik nümunədən dəqiq nümunə seçilir. 

2.8 Birliyin mərkəzi laboratoriyasında yaxud ixtisaslaşdırılmış 

laboratoriyada keçirilən dövri sınaqlar üçün, həmçinin də arbitraj sınaqları üçün 

materialın adı və işarəsi, nümunənin seçilməsinin yeri və tarixi, istehsalçı-

müəssisənin adı, nümunənin işarəsi və nümunənin seçilməsinə məsul şəxsin imzası 

daxil olan nümunə seçimi aktı tərtib edilir. 

           Seçilən nümunələri elə bükmək lazımdır ki, sınaq aparılana qədər materialın 

kütləsi və xassəsi dəyişməsin. 

           Hər nümunəni işarələməklə onu 2 etiket ilə təmin edirlər. Etiketin biri 

nümunənin içərisinə  o birisi isə bağlamanın görünən yerinə qoyulur. 

           Daşınma zamanı bağlamalar mexaniki zədədən və islanmadan qorunmalıdır. 

2.9 Hidromexaniki üsulla çıxarılmış və döşənmiş qumun keyfiyyətini 

yoxlamaq üçün yuyulma xəritəsini planda uzununa (xəritə boyu) 3 hissəyə 

bölürlər. 

 Hər bir hissədən 5 ayrı-ayrı yerlərdən nöqtələr şəklində nümunələr götürülür 

(plan üzrə). Nümunə götürmək üçün 0,2- 0,4m çala qazılır hər çaladan qum 

nümunələri çalov ilə götürülür, çalov ilə qum götürüləndə aşağıdan yuxarıya 

sürtülür. Nümunələri qarışdırmaqla ümumi nümunə alınır, laboratoriya nümunəsini  

 

almaq üçun alınmış nümunələr 2.5 bənd üzrə bölünür.    

     2.10 Qumun keyfıyyətini arbitraj yoxlamada nümunələr anbarın bərabər səthi 

hissəsindən dərinliyi 0,2-0,4m olan çalaların dibindən çalovla qötürülür. Bu halda 

çalalar şahmat qaydası ilə qazılmalıdır, arasındakı məsafə 10m-dən çox 

olmamalıdır. Laboratoriya nümunələri 2.5 bəndinə uyğun hazırlanır. 

      2.11 İstifadə edən müəssisənin giriş-yoxlamasında qumun ümumi nümunəsini 

yoxlanılan materialın partiyasından götürürlər 2.5 bəndinə uyğun. 

      2.12 Geoloji kəşfiyyat zamanı nümunələr təsdiq olunmuş qaydada normativ-

texniki şərtlərə uyğun seçilir. 
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3  DƏNƏVƏR TƏRKĠBĠN VƏ ĠRĠLĠK MODULUNUN TƏYĠNĠ 

      

  3.1  Üsulun mahiyyəti 

Dənəvər tərkibi qumu standart ələk dəsti ilə ələməklə təyin edilir. 

          3.2  Aparatlar 

Tərəzi  24104-88 № - li  ГОСТ   üzrə; 

Dairəvi deşikləri 10; 5 və 2,5 mm diametrli ələk dəsti ГОСТ-№ 6613-üzrə; 

Quruducu şkaf. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

           3.3  Sınağın aparılmasına hazırlıq 

Qumun analitik nümunəsini 2000q-dan az olmamaq şərti ıiə sabit  kütləyə 

qədər qurudulur. 

          3.4 Sınağın aparılması 

Sabit kütləyə qədər qurudulmuş qum nümunəsini diametri 10 və 5mm olan 

ələkdən keçirilir. 

        Ələkdə qalan qalıq çəkilir və qumda olan çınqılın fraksiyası dənələrin ölçüsü 

5-dən 10mm-ə qədər ( 5Çq ) və 10mm-dən çox olmaqla ( 10Çq ) faizlə kütlə üzrə 

göstərilən düstur ilə hesablanır 

 

                                         10Çq  = 10010 
M

M
                                            (1)   

                  

                                         5Çq  = 1005 
M

M
                                              (2) 

                                                                                               

burada 10M  - 10mm  girdə deşikli ələkdə qalan qalıq, q; 

5M  - 5mm deşikli ələkdə qalan qalıq, q; 

M - nümunənin kütləsi, q. 

Qumun dənəvər tərkibini təyin etmək üçün 5mm deşikli ələkdən keçirilmiş 

qumdan 1000q az olmamaqla dəqiq çəki götürülür. 

 

 

  Geoloji kəşfiyyat zamanı yuyulduqdan sonra tozvari və gil hissəciklərini 

təyin etməklə nümunənin ələnməsinə icazə verilir. 016 №– li  torlu ələkdən keçən 

hissəciklərin kütləsinin səpələnməsinin nəticələrini və ümumi dəqiq çəkinin 

hesablanmasında tozvari və gil hissəciklərinin miqdarını əlavə edirlər. Ümumi 

sınaqlar aparıldıqda dəqiq çəkili nümunə tozvari və gil hissəciklərini təyin etməklə  

yuyulur və sabit kütləyə qədər qurudulduqdan sonra kütləsi 500q olan qumun 

(çınqıl fraksiyasız) ələnməsinə içazə verilir. 

         Hazırlanmış dəqiq çəkilmiş qum dairəvi deşikli diametri 2,5mm və 1,25; 063; 

0315 və 016 №– li torlu dəst ələklə ələnir. 
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Ələnmə mexaniki üsulla və ya əl ilə edilir. Ələnmənin müddəti elə olmalıdır 

ki, yoxlama zamanı əl ilə intensiv ələnmədə hər bir ələkdən bir dəqiqə ərzində 

keçən nümunə ümumi nümunənin 1%-dən çox olmamalıdır. Mexaniki ələnmədə 

onun müddəti istifadə edilən cihaz üçün təcrübə yolu ilə təyin edilir. 

        Əl ilə ələnmədə ələmənin qurtarmasını  hər bir ələyi kağız üzərində intensiv 

silkələməklə təyin etməyə icazə verilir. Əgər ələnmə zamanı qumun dənəcikləri 

tökülmürsə onda ələnmə qurtarmış hesab olunur. 
        Yaş üsulu ilə dənəciklərin tərkibi təyin edildikdə dəqiq çəkilmiş nümunəni 

qaba qoyaraq üstünə qədər su tökülür. 

        24 saatdan sonra qabın içərisində olanlar möhkəm gil təbəqəsi dənəciklərə və 

parçalanana qədər qarışdırılır, yuxarıdakı ələyə (hissə-hissə) tökülüb ələndikdən 

sonra ələkdəki material şəffaf su alınana qədər yuyulur. 

          Hər bir ələkdə qalan hissə sabit kütləyə qədər qurudulur və otaq 

temperaturuna qədər soyudulur, bundan sonra onları çəkməklə kütləsi təyin edilir. 

           

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 

                                                                           

           3.5 Sınağın nəticələrinin işlənilməsi 

Ələnmənin nəticələrinə görə hesablanma aşağıdakı kimi aparılır: 

- hər ələkdə qalan qalıq ( 1a ) faizlə aşağıdakı düstura görə  

                                                

                                               1001
1 

m

m
a                                (3) 

 

burada  1m  -  həmin ələkdə qalan qalığın kütləsi, q; 

m  - ələnmiş dəqiq çəkilmiş kütlə,q; 

-  hər ələkdə ( iA ) qalan tam qalıq faizlə düstura görə 

 

                                        iA  = iaaa _...25,15,2                        (4) 

 

burada  5,2a  ; 25,1a  ; ia  - uyğun ələkdə qalan qalıq hissəsi;  

-qumun irilik modulu ( iM ) dənələrin iriliyi 5mm-dən artıq olmamaqla düstur ilə    

    

      

                            

                     iM   =
100

016031506325,15,2 AAAAA 
            (5) 

                                                                                       

burada  5,2A , 25,1A , 063A , 0315A , 016A  - deşikləri 2,5mm olan dairəvi deşikli və 1,25; 

063; 0315; 016 torlu ələkdə qalan tam qalıq  % . 

      Qumun dənəvər tərkibinin nəticələri 1№-li  cədvələ uyğun tərtib edilir və ya 

ələmə əyriliyi qrafiki formada 1№-li cizgiyə uyğun təsfir edilir. 
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                           Ələnmə əyrisi  

                                                                           

      

       

      

      

      

                     016         063     1,25  2,5    5 

         0315       

 

Cizgi 1 

 

 

 

       

 Cədvəl 1  

 

Qalığın adı 

Qalıq , % kütlə üzrə 016 (014)№ - li 

torlu ələkdən 

keçən 
2,5 1,25 063 0315 

016 

(014) 

Xüsusi 

Tam 

5,2a  
25,1a  063a  0315a  )014(016a  )014(016a  

–– 5,2A  
25,1A  063A  0315A  )014(016A  

 

 

4 YUMURLANMIġ GĠLĠN MĠQDARININ TƏYĠNĠ 

  

4.1 Üsulun mahiyyəti                                                                                      

Yumurlanmış gil-qum kütləsinin tərkibində gilin miqdarı onun özlülüklə 

qum dənələrindən fərqlənən hissəciklərinin seçilməsi yolu ilə təyin edilir.   

4.2 Cihazlar 

          24104-88 ГОСТ- üzrə tərəzi; 

 

          Quruducu şkaf; 

          6613 №-li ГОСТ üzrə diametri 5 və 2,5mm olan dairəvi deşikli torlu ələklər;            

          25706 №-li   ГОСТ – üzrə mineraloji lupa; 

          Polad iynə. 

 

(Dəyişdirilmiş  redaksiya, Dəy. № 2) 

  

4.3 Qumun analitik nümunəsi 5mm olan ələkdən keçirilir, ondan 100 q-dan 

az olmamaqla qum götürülür, onu sabit kütləyə qədər qurudub diametri 2,5 mm 



AZS 474 - 2011 

 10 

olan dairəvi deşikli 1,5 №- li torlu ələklə ələyirlər. Qumun alınmış fraksiyasından 

dəqiq çəkili kütlə götürülür; 

         fraksiyalar  2,5-dən 5mm - 5,0q; 

         fraksiyalar 1,25 dən 2,5mm - 1,0q; 

        Dəqiq çəkilmiş qum şüşə və ya metal vərəqin  üzərinə nazik qatla yayılır və   

pipetka ilə isladılır. Dəqiq çəkidən polad iynə ilə qum dənəciklərindən özlülüyü ilə 

fərqlənən gil yumruları ayrılır. Qum dənələrini ayırdıqdan sonra qalan qum 

yumruları sabit kütləyə qədər qurudulub çəkilir.   

       4.4 Nəticələrin  işlənilməsi 

       Hər dəqiq çəkilmiş qum nümunəsinin ( 5,2G ; 25,1G ) gil yumrularının tərkibi 

faizlə düstur ilə təyin olunur 

                                                                                                                                                                                           

                                            1001
5,2 




m

mm
G                                    (6) 

 

                    100
2

32
25,1 




m

mm
G                                   (7)   

                                

burada  m , 2m  - qumun dəqiq çəkisinin 2,5-dən 5mm və 1,25-dən 2,5mm olan  

fraksiyalı kütləsi, gil ayrıldıqdan sonra q; 

1m , 3m  - qumun dənələrinin 2,5-dən 5mm olan fraksiyalı kütləsi gil ayrıldıqdan 

sonra q; 

Qum nümunəsinin tərkibində gil yumrularının miqdarı (G ) faizlə düstur 

üzrə hesablanır 

                                       

                 
100

25,125,15,25,2 aGaG
G


                            (8) 

 

burada 25,15,2 ,aa  - ölçüsü 2,5 və 1,25 mm olan deşikli ələkdə xüsusi qalıq 

kütlə üzrə faizlə 3.5. bəndə uyğun hesablanır . 

 

5  TOZVARĠ VƏ GĠL HĠSSƏCĠKLƏRĠNĠN MĠQDARININ TƏYĠNĠ 

 

5.1 Yuyulma üsulu 

 

5.1.1 Üsulun mahiyyəti 

Tozvari və gil hissəciklərinin tərkibi isladılmış və hissəciklərin iriliyi 

0,05mm-ə qədər olan qum kütləsinin dəyişməsi ilə təyin edilir. 

 5.1.2  Avadanlıq  

24104- 88 № li ГОСТ üzrə tərəzi; 

Quruducu şkaf; 

300mm-dən az olmayan sifonlu silindrik vedrə və ya qumu yumaq üçün qab  

(cizgi 2); 

Saniyə ölçən. 
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(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

5.1.3 Sınağa hazırlıq 

Qumun analitik nümunəsini diametri 5mm olan deşikli ələkdən keçirirlər, 

ələkdən keçən qum sabit kütləyə qədər qurudulur və ondan kütləsi 1000q olan 

dəqiq çəkilmiş nümunə götürülür. 

5.1.4 Sınağın aparılması 

         Dəqiq çəkilmiş qum  silindrik vedrəyə tökülür və üstünə su ələvə edilir. 

Suyun hündürlüyü qumdan 200mm yüksək olmalıdır. Üstünə su tökülmüş qum     

2 saat suda saxlandıqdan sonra bir neçə dəfə qarışdırılır və gil hissəcikləri qum 

dənələrindən mükəmməl yuyulur. 

  Bundan sonra vedrədə olanlar yenə də mükəmməl  qatışdırılır və 2 dəfə rahat 

vəziyyətdə saxlanılır. 2 dəqiqədən sonra yuyulmuş suspenziya sifonla hündürlüyü 

30 mm-dən az olmayan qat alınanadək su tökülərək qumun üstündə saxlanılır. 

Sonra qumun üstünə göstərilən xəttə qədər yenə də su tökülür. 

Göstərilən ardıcıllıqla qumun yuyulması su şəffaf olana qədər təkrar olunur. 

Yuyulma sınağı yuyulma qablarında aparıldıqda göstərilən ardıcıllıqla edilir.   

Bu zaman suyu yuxarıdakı tökulmə deşiklərinə qədər qaba tökürlər, suspenziya isə 

aşağıdakı iki deşikdən tökülür. 

          İslandıqdan sonra yuyulmuş dəqiq çəkilmiş nümunə sabit kütləyə qədər 

qurudulur. 

5.1.5 Sınağın nəticələrinin işlənilməsi 

         Qumda olan islanmış gil və tozvari hissəciklər ( yulQ ) kütlə üzrə düstur ilə 

təyin edilir  

                                                               

                                              1001 



m

mm
Qyul                          (9)  

                                                                                                

burada  m  - qurudulmuş dəqiq çəkilmiş kütlə  yuyulduqdan qabaq, q; 

1m  - qurudulmuş dəqiq çəkilmiş kütlə yuyulduqdan sonra, q. 

 

 

 

 

Yuyulma üçün qab 
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Cizgi 2 

 

 

Qeyd:   
1. Dənəciklərin gil ilə möhkəm sementləşmiş təbii qumları sınaq etdikdə 

nümunələr 1 sutkadan az olmayaraq suda saxlanılır. 

            2. Qumların sinağını təbii nəmlik halında aparılmasına icazə verilir. Bu halda 

paralel olaraq çəkilmiş qumun nəmliyi təyin edilir, tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı 

yulQ  faizlə düstur üzrə  

 

                            yulQ   = 

















100
11 1 W

m

m

n

100                          (10) 

 

burada nm  – təbii nəmlikdə dəqiq çəkinin kütləsi, q; 

1m  – yuyulduqdan sonra sabit kütləyə qədər qurudulmuş dəqiq çəkinin kütləsi, q;       

W  –  sınaq aparılan qumun nəmliyi, %-lə. 

 

5.2  Pipet  üsulu 

5.2.1 Üsulun mahiyyəti 

 

 

Qumun yuyulma zamanı alınmış qum və gil hissəciklərinin tərkibi 

buxarlanma yolu ilə pipetlə götürülmüş suspenziya nümunəsindən təyin olunur. 
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5.2.2    Avadanlıq 

Tərəzi 29329 №-li ГОСТ üzrə və 24104- 88 ГОСТ üzrə; 

İçərisində 2 işarə (kəmərli) 5 və 10 litr tutumu olan silindrik vedrə; 

İşarəsiz silindrik vedrə; 

Quruducu şkaf; 

016 və 063 №- li torlu ələklər 6613 №-li ГОСТ üzrə; 

Diametri 150mm olan qıf; 

Saniyəölçən; 

Buxarlanma aparmaq üçun kasa ya da stəkan 9147№-li ГОСТ  üzrə. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

5.2.3  Sınağın aparılması 

         100 qrama yaxın dəqiq çəkilmiş təbii nəmlik halında olan qum  vedrəyə  

yerləşdirilir (işarə olunmuş) və üstünə 4,5 litr su tökulur. Bundan əlavə vedrəni 

sonradan yaxalamaq üçün 500 ml  su hazırlanır. 

         Su ilə islanmış qumu bir neçə dəfə qarışdırıb 2 saat saxlayırlar və diqqətlə 

qum dənəciklərinə yapışmış gil hissəciklərindən təmizləyirlər. Sonra vedrənin 

içindəkini aramla 2 ələyə, yuxarıdakı 063 №-li torlu və aşağıdakı 016 №-li ələklərə 

tökürlər. 

         Suspenziya tam çökdükdən sonra durulmuş suyu astadan birinci vedrəyə 

süzürlər. Süzülmüş su ilə 2-ci dəfə vedrənın (ölçülü) üzərində yerləşən ələkdəki 

qumu yuyurlar. Bundan sonra qalan su ilə birinci vedrəni yaxalayib həmin ikinci 

vedrəyə tökürlər. Bu halda qalan sudan o miqdarda istifadə edirlərki suspenziyanın 

səviyyəsi dəqiq 5 litr olsun, əgər qalan su kifayət etməsə suspenziyanın həcmi 5 litr 

olana qədər üzərinə su ələvə edilir. 

         Sonra vedrədə suspenziyanı diqqətlə qarışdırırlar və təcili olaraq həcmi 

1000q olan 2 metal silindrə qıf vasitəsi ilə suspenziyanı qarışdıraraq doldururlar. 

Hər bir silindirdəkı suspenziyanın səviyyəsi nəzarət pəncərəsindəkı işarəyə uyğun 

olmalıdır. 

       Yaxşı qarışdırmaq üçün hər bir silindirdəkı suspenziyanı şüşə ya da metal 

çubuqla qapaqla bağlayıb qarışdırırlar və ya da silindri bir neçə dəfə çevirirlər. 

        Qarışdırılma başa çatdıqdan sonra silindri 1,5 dəqiqə tərpətmirlər. Saxlama 

müddətinin sonuna 5-10 saniyə qalmış ölçü  pipetkasının bir ucunu barmaqla 

bağlayaraq silindrin yuxarı hissəsinin divarına söykəyirlər. Bu halda pipetkanı 

aşağı hissəsi suspenziyanın görünmə səthindən 190 mm məsafədə olmalıdır. 

Göstərilmiş 5-10 saniyə vaxt keçdikdən sonra pipetkanın borusunun qapağını 

açırlar və pipetka dolduqdan sonra yenidən borunu bağlayırlar, silindirdən 

pipetkanı çıxarıb pipetkanın içərisindəkini qabaqcadan çəkilmiş kasanın ya da 

stəkanın içərisinə tökürlər. Pipetkanın dolmasınıa nəzarət pəncərəsindən 

suspenziyanın səmtinin dəyişməsi ilə nəzarət edirlər. 

 

 



AZS 474 - 2011 

 14 

 
 

Metal silindr və ölçü pipetikası 

1– silindir; 2 – pipetka; 3 – nişanə (1000ml); 4 – silindirdə suspenziyanın səviyyəsi 

 

Cizgi   3 

 

Nəzarət pəncərəsi olan metal silindrlər və xüsusi pipetka əvəzinə həcmi 1 litr 

olan adi şüşədən ölçülü silindr və həcmi 50mm olan pipetkadan istifadə etmək olar, 

onu silindrin içərisinə 190mm dərinliyinə qədər salırlar. 

         Kasada (stəkənda) olan suspenziya quruducu şkafda (105±5)
0
C  dərəcədə 

buxarlandırılır. Buxarlanmış içində toz olan kasanı (stəkanı) 0,01q dəqiqliyi ilə 

tərəzidə çəkirlər. Analoji olaraq 2-ci silindrdə olan suspenziyanın nümunəsi də 

həmin qayda ilə götürülür. 

5.2.4  Sınaq nəticələrinin işlənilməsi 

         Gil və tozvari hissəciklərin ( yulQ ) tərkibini faizlə kütlə üzrə aşağıdakı düsturla 

təyin edirlər 

 

            100
)(100 12 




m

mm
Qyul                  (11) 
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burada m  - qumun dəqiq çəkilmiş kütləsi q; 

1m  - suspenziyanın buraxılması üçün kasanın çəkisi q; 

2m  -  buraxılmış ovuntu olan kasanın ya da stəkənın çəkisi q. 

Çox çirkli, tozlu və gilli qumu sınaq edən zaman suyun həcmi 5 litr əvəzinə 

10 litr götürülür. Ona uyğun nişanlı vedrədə olan suspenziyanın miqdarı 10 litrə 

qədər artırılır. Bu halda sınaq nəticəsi ( yulQ ) faizlə düstur üzrə təyin edilir 

 

                                          100
)(200 12 




m

mm
Qyul                    (12) 

 

Qeyd:  Çökmə kütləsinin (m2- m1) suspenziyanın sıxlığına görə təyin  olunmasına icazə 

verilir 
                

                                       
1

)( 4312






mmmm                      (13) 

burada  3m -suspenziya ilə piknometrin kütləsi, q; 

4m -su ilə piknometrin kütləsi, q. 

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

3 
bərabər götürülür).   

       Təyin olunmuş çöküntünün kütləsi 12 mm  , (11) düstura əlavə edilir. 

       5.3   Yaş ələnmə üsulu 

       5.3.1 Üsulun mahiyyətı 

       Qumda olan toz və gil hissəçiklərini, kütlənin sınaqdan qabaq və sınaqdan 

sonra olan fərqini yaş ələnmə yolu ilə təyin edirlər. 

       8269.0 – 97 ГОСТ 0315 və 005№-li torlu ələkdən çəkilmiş 1000q qalıq 

qumun kütləsini istifadə etməklə sınağ aparılır. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya , Dəy. № 2) 

       

5.4 Fotoelektrik üsulu 

5.4.1 Üsulun mahiyyəti. 

Bu üsul qumun yuyulmasından alınan suspenziyanın və təmiz suyun 

şəffaflıq dərəcəsinin müqayisəsinə əsaslanır. 

Sınaq 8269.0-97 №-li ГОСТ üzrə, 1000q dəqiq çəkilmiş qum nümunəsi 

götürməklə aparılır. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

5.5 Gil və tozvari hissəciklərin tərkibini yuxarıda göstərilən metodlarla, 

avadanlıqların olmasına uyğun təyin edirlər. 
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6  ÜZVĠ ƏLAVƏLƏRĠN OLMASININ TƏYĠNĠ 

 

6.1  Üsulun mahiyyəti 

Üzvi əlavələrinin (humus maddələrinin) olmasını qum nümunəsinin qələvi 

məhlulunun rənginin etalon rəngi ilə müqaisə etməklə təyin edirlər. 

6.2.  Aparatlar, reaktivlər və məhlullar. 

29329 və 24104 ГОСТ üzrə tərəzilər; 

Fotokolorimetr ФЭК- 56 М ya da spektrometr- СФ-4 və başqa anoloji 

cihazlar; 

Şəffaf rəngsiz şüşədən (içəri diametri 36- 40mm) 250mm tutumu olan şüşə 

silindirlər. 1770 ГОСТ  üzrə; 

Su hamamı; 

4328,3 % , ГОСТ üzrə hidrooksid (natrium hidrooksid); 

Tanin, 2% məhlul 1%-lı etanolda. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

6.3  Sınağa hazırlıq 

Təbii nəmlik vəziyyətində olan qumun analitik nümunəsindən 250q dəqiq 

çəkilmiş nümunə götürülür. 

2,5ml 2%- li tanin məhlulunu, 97,5ml. 3%-li natrium hidrooksidi həll edərək 

etalon məhlulu hazırlayırlar. Hazırlanmış məhlul qarışdırılır və 24 saat saxlanılır. 

Tanin məhlulunun optiki sıxlığı, fotokolorimetrdə və yaxud dalğa uzunluğu 

450- 500mm olan sahədə spektrofotometrda təyin olunmaqla 0,60- 0,68 olmalıdır. 

6.4  Sınağın keçirilməsi 

Ölçü silindri 130ml səviyyəsinə qədər qumla doldurulur və 3% hidrooksid 

natrium məhlulu ilə 200ml səviyyəsinə qədər doldurulur. Silindrin tərkibi 

qarişdırılır və 24 saat saxlanılır, 4 saatdan sonra yenidən qarışdırılır. Sonra nümunə 

üzərində olan mayenin rəngini etalon məhlulu və yaxud etalon məhlulun rəngi ilə 

eyni olan şüşənin rəngi ilə  müqaisə edilir. Qum betonda və məhlulda istifadə üçün 

o vaxt yararlı olur ki, nümunə üzərində olan maye rəngsizdir və yaxud maye etalon 

məhlulunun rəngindən çox zəifdir. 

Mayenin rəngi etalon məhlulunun rəngindən az açıq olduqda qabın tərkibi 2-

3 saat 60 – 70 
o
C su hamamında qızdırılır və nümunə üzərində olan mayenin rəngi 

etalon məhlulunun rəngi ilə müqaisə olunur. 

Mayenin rəngi etalon məhlulunun rəngi ilə eyni və yaxud daha tünd olduqda 

xüsusiləşdirilmiş laboratoriyalarda betonda və yaxud məhlullarda doldurucunun  

sınaqları aparılmalıdır. 

 

7  MINERALOJĠ – PETROQRAFĠK TƏRKĠBĠNĠN MÜƏYYƏN EDĠLMƏSĠ 

 

7.1 Üsulun mahiyyəti 

Süxur və mineralların tərkibi qumun petroqrafik araşdirma və mineraloji 

analiz nəticəsində müəyyən edilir. 
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7.2 Aparatura və reaktivlər. 

Tərəzilər ГОСТ 29329 və yaxud ГОСТ 24104- 88 ilə; 

Torlu 1,25; 063; 0315 № -lı və 5 və 2,5mm diametrlərli deşikli ələk dəsti 

6613 ГОСТ-u üzrə; 

Quruducu şkaf; 

Böyütməsi 10-dan 50
x
 qədər binokulyar mikroskopu  və  böyütməsi 1350

x 

qədər polyarizasiya mikroskopu; 

Mineraloji lupa 25706 №-lı ГОСТ üzrə; 

Reaktiv yığımı; 

Polad iynə. 

 

(Dəyişdirilmış redaksiya , Dəy. № 2) 

 

7.3 Sınağa  hazırlıq 

Analiz olunan qum nümunəsi diametri 5mm olan ələkdən keçirilir, 

nümunənin ələnmiş hissəsindən 500q  qum götürülür. 

          Qum yuyulub daimi kütləyə qədər qurudulur, diametri 2,5mm  1,25; 063; 

0315; 016 olan ələk üzərində səpələnir və ələnmiş qumdan dəqiq çəkılmış kütlə 

götürülür. 

25,0 q - qum dənələrinin ölçüsü  2,5 dən çox 5,0mm qədər; 

5,0q          “               “                “  1,25 dən çox  2,5mm qədər; 

1,0q          “               “                “  063 dən çox  1,25 qədər; 

0,1q          “               “                “  0315 dən çox 063 qədər;  

0,01q        “               “                “  016 dən çox 0315mm qədər. 

7.4  Sınağın aparılması 

Hər bir dəqıq çəkilmiş nümunəni nazik layla şüşənin və yaxud kağızın 

üzərinə töküb binokulyar mikroskop  yaxud lupa vasitəsi ilə baxırlar. 

Süxur və mineralların qırıntılarından ibarət olan qum dənələri nazik iynə 

vasitəsi ilə süxur və mineralların tipinə görə qruplara ayrılır. 

Tələb olunan hallarda süxur və mineralların təyini kimyəvi reaktivlər və 

immersiya mayelərində polyarizasiya mikroskopu vasitəsi ilə dəqiqləşdirilir. 

          Mineralların qırıntılarından ibarət qum dənələrində kvarsın, çöl şpatının, 

tünd rəngli mineralların, kalsitin və başqalarının miqdarı öyrənilir. 

          Süxur qırıntılarından ibarət olan qum dənələri cədvəl 2-yə uyğun olaraq 

genetik tiplərə ayrılır. 

 

Cədvəl    2 

Süxurların genetik tipi        Süxurlar 

Çökmə 

 

Püskürmə : 

Intruziv 

Effuziv  

Metomorfik 

Əhəngdaşı, dolomit, qumdaşı, çaxmaq 

daşı və s.  

 

Qranit, qabro, diorit və s. 

Bazalt, porfirit, diabaz və s. 

Kvarsit, kristallik şistlər və s., 
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Bundan başqa qumda zərərli süxur və mineralların dənələri ayrılır. 

Qeyd olunan süxur və minerallara aid olunur: silisium-2oksid (çaxmaq daşı) 

amorf növləri (xalsedon, opal, çaxmaq daşı və s.) kükürd, sulfidlər (pirit, markazit, 

pirotin və başqaları); sulfatlar (qips,anhidrit və s.) laylı silikatlar; (slyuda, 

hidrooksidlər, xloridlər və s.); dəmir oksidlər və hidrooksidlər ; (maqnetit, qetit və 

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

qrafit, daşkömürü; yanar şistlər.  

     Kükürd tərkibli minerallar olduqda sulfat və sulfid birləşmələri SO3 

hesablanmaqla b.12 ilə təyin olunur. 

     Kremnezemin potensial reaksiya qabiliyətli növlərinin miqdarı b.11 ilə təyın 

olunur. 

    Həmin qum nümunəsinin dənələrinin forması və görünüşünü müəyyən etmək 

üçün cədvəl 3-ə görə aparılır. 

 

Cədvəl    3 

Qum dənələrinin formasi 
Dənələrin səthi görünüşü 

    Təbii Qırıntının ələnməsindən 

Yumurlanmış  Kub və yaxud kürəvariyə 

yaxın 

 Hamar 

Çıxıntılı Iti lövhəvari, itibucaqlı 

kənarları 

Qırıntılı çıxıntılı 

 

7.5 Sınaq nəticələrinin işlənilməsi 

Ayrılmış süxur və mineralların hər bir növu üzrə dənələrin sayı hesablanır və 

nümunədə onların miqdarı ( X ) faizlə düstur üzrə təyin edilir 

                   

                                                   100
N

n
X                                 (14)  

 

burada  n -süxur və mineralların dənələrinin sayı;  

N -sınanılan nümunədə dənələrin ümumi sayı. 

Qumda hər bir süxur və mineralların dənələrinin miqdarı faizlə qumun 

dənəvər tərkibini nəzərə almaqla bütün fraksiyalar nümunələrində ölçülmüş orta 

miqdarına görə hesablanır. 

Qumda müxtəlif forma və səthi xususiyyətlərinə görə dənələrin miqdarı bu 

üsulla hesablanır. 

Laylı silikatların və başqa ziyanlı mineral və süxurların miqdarı, dənələrin 

lövhəvari formada olduqda kütlə üzrə hesablanır.  

 

8  HƏQĠQĠ  SIXLIĞIN  TƏYIN  EDĠLMƏSĠ 

 

8.1 Piknometr üsulu 

8.1.1 Üsulun mahiyyəti 
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Həqiqi sıxlıq qurudulmuş qum dənələrinin vahid həcm kütləsinin ölçülməsi 

ilə hesablanır. 

8.1.2 Aparatlar 

100ml tutumlu piknometr 22524 üzrə; 

Tərəzi ГОСТ 29329 və yaxud 24104 – 88 ГОСТ üzrə; 

Eksikator 25336 ГОСТ üzrə; 

Quruducu  şkaf; 

Qum vannası və ya su buxarlanma vannası; 

6709 №-li ГОСТ üzrə distilə olunmüş su; 

Kükürd turşusu 2184 №-li ГОСТ üzrə 450-№li ГОСТ üzrə xlorlu kalsium 

(kalsium xlor). 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. №-2) 

 

8.13 Sınağın aparılmasına hazırlıq 

  Qumun analitik nümunəsindən 30q dəqiq çəkilmiş nümunə götürülür, onu 

deşiklərinin diametri 5mm olan ələkdən keçirib sabit kütləyə qədər qurutduqdan 

sonra otaq temperaturunda, eksikatorda, kükürd turşusunun üzərində ya da susuz 

xlorlu kalsıumda soyudurlar. 

8.1.4 Sınağın aparılması 

Dəqiq çəkilmiş nümunənin hər bir hissəsini təmiz qurudulmuş, qabaqcadan 

çəkilmiş piknometrə töküb qumla birlikdə çəkirlər. Sonra piknometrə 
2
/3 həcmdə 

distillə edilmiş su tökürlər. Bunlar qarışdırıldıqdan sonra onu kiçik mailliklə su 

buxarlanma vannası və ya qum vannasına qoyurlar. 

Piknometrin içindəkilərini 15–20 dəqiqə içındəki hava kürrəçikləri çıxana 

qədər qaynadırlar. Hava kürəciklərini eksikatorda vakuum altında saxlamaqla  da 

çıxartmaq olar. 

Piknometrdən hava çıxarılandan sonra piknometri silinib ev temperaturunda 

soyudulur və distillə suyu ilə işarəyə qədər doldurulub çəkilir. Piknometrin 

içərisindəkini töküb yuduqdan sonra yenə də piknometri distillə suyu ilə doldurub 

və çəkirlər. 

Bütün çəkilər 0,01q  xəta ilə aparılır. 

8.1.5 Sınağın nəticələrinin işlənilməsi 

Qumun həqiqi sıxlığı (  ) q/sm
3
  düsturuna görə hesablanır  

 

                                               
321

1)(

mmmm

mm s







              (15) 

 

burada    m -qum ilə piknometrin kütləsi, q; 

1m -boş piknometrin çəkisi, q; 

2m -distillə suyu ilə birlikdə piknometrin kütləsi, q; 

3m -içindəki havası çıxarılandan sonra piknometrin qum və distillə su ilə birlikdə 

kütləsi, q; 
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s -suyun sıxlığı, 1q/ sm
3
 bərabər. 

Həqiqi sıxlığın iki təyin olunma fərqi 0,02q/sm
3
-dən artıq olmamalıdır. 

Sınaq nəticələrininin fərqi çox olduqda  3-cü sınaq aparılır. 2 təyin olunmuş orta 

riyazi nəticələr götürülür. 

 

          Qeyd:  
1.  Göstərilən metodla qum dənəcikləri məsaməli çöküntu və süxurlardan  ibarət 

olduqda onları qabaqcadan iriliyi 16mm qədər olmaqla qumu çini həvəngdəstə ilə 

xırdalayır, daha sonra yuxarıda göstərilən ardıcıllıqla  müəyyən edirlər.  

           2. Hər sınaq prossesi zamanı distillə olunmuş su ilə piknometri çəkmək əvəzinə 

hər bir sinaq prosesi zamanı piknometrin tutumunu təyin edib bütün sınaqlarda həmin 

qiymətdən istifadə etmək olar. Bu halda piknometrin tutumunu və bütün sınaqlar 

qərarlaşmış (20+ 1)
0
C temperaturda aparılır. Piknometrin tutumunu piknometrdə olan 

distillə edilmiş suyun kütləsi ilə təyin  edirlər, sıxlığı isə 1,0q/sm
3
 bərabər götürülür.Bu 

halda qumun həqiqi sıxlığı düstur üzrə hesablanır 

                               

                                            
3

1)(

mmV

mm

s

s









                             (16) 

                               

 burada    V -piknometrin həcmi, ml; 

 Qalan işarələr – (15) düsturu üzrə. 

8.2 Həqiqi sıxlığın sürətləndirmə yolu ilə təyin olunması 

8.2.1  Üsulun mahiyyəti 

 Le-Şatelye cihazını istifadə etməklə qurudulmuş qum dənəciklərinin 

həcmini çəkməklə həqiqi sıxlıq təyin edilir. 

8.2.2 Cihazlar 

Le-Şatelye cihazı (cizgi 4); 

ГОСТ 29329 və ya ГОСТ 24104-88 üzrə tərəzi; 

9147 ГОСТ üzrə çəki stəkanı və ya çini kasa; 

25336 ГОСТ üzrə eksikator; 

Quruducu şkaf; 

5mm yumru deşikli ələk; 

2184 ГОСТ üzrə kükürdlü turşu; 

Kükürd türşusu 2184 №-li ГОСТ üzrə.450-№li ГОСТ üzrə xlorlu kalsium 

(kalsium xlor). 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. №2) 
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                  Le-Şatelye cihazı                                    

 

 

 
 

 

Cizgi 4  

 

8.2.3  Sınağa hazırlıq 

Analitik nümunədən 200q qum götürülür, 5mm diametri olan deşikli ələkdən 

keçirilir, çini kasaya ya da stəkana töküb dəqiq çəkiyə kimi  qurutduqdan sonra ev 

temperaturunda, eksikatorda konsentrasiya olunmuş kükürdlü turşu ya da susuz 

xlorlu kalsium üzərində soyudurlar. 

8.2.4 Sınağın aparılması 

Cihazı aşağı nişanəsinə qədər su ilə doldururlar, suyun həddi aşağı menisklə 

təyın olunur. Hər dəqiq çəkilmiş qum numünəsini cihaza qıf vasitəsi ilə kiçik 

bərabər paylarla elə tökmək lazımdır ki, cihazın icindəki su cihazın aşağı meniski 

ilə təyin olunan mayenin səviyyəsi cihazın yuxarı dərəcələnmiş hissəsində 20ml 

yaxud digər bölgünün həddindən yuxarı qalxmasın. 

Hava qabarcıqlarının çıxarılması üçün cihazı bir neçə dəfə öz  şaquli oxu 

ətrafında fırladırlar. 
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         Cihaza yerləşməyən qum qalığı çəkilir, bütün çəkilər 0,01q xətaya qədər 

aparılır. 

8.2.5 Sınağın nəticələrinin işlənilməsi 

Qumun həqiqi sıxlığı (  ) q/sm
3
 hesab edilir, düstur üzrə 

 

                                              
V

mm 1
                           (17) 

 

burada    m -qumun dəqiq cəkilmiş kütləsi, q; 

1m -qumun qalığının kütləsi, q; 

V -qum ilə sıxışdırılıb cıxarılmış suyun həcmi, ml. 

Həqiqi sıxlığın iki təyinatının nəticələrinin fərqi 0,02q/sm
3
-dan çox 

olmamalıdır. Əgər təyin olunmuş nəticələrin arasında fərq çox olarsa onda üçüncü 

təyinat aparılmalıdır və yaxud olan iki nəticənin təyininin orta hesabı nəticəsi 

götürülür. 

 

9  TÖKÜLMƏ  SIXLIĞININ VƏ BOġLUĞUNUN TƏYĠNĠ 

 

9.1 Tökülmə sıxlığının təyini 

9.1.1 Üsulun mahiyyəti 

Qumun tökülmə sıxlığını ölçülü qabla cəkmə yolu ilə təyin edirlər.  

9.1.2. Aparatlar 

Tərəzi 29329 ГОСТ üzrə, platformalı tərəzi 24104 – 88 ГОСТ üzrə; 

1 litr tutumlu işarəli metal silindrik qab (diametri və boyu 108mm) və 10 litr 

tutumu (diametri və boyu 234mm) olan qablar; 

Quruducu şkaf; 

Metal xətkeş 427 ГОСТ  üzrə; 

5mm diametri olan dairəvi deşikli ələk. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

9.1.3 Sınağa hazırlıq 

9.1.3.1 Tökülmə sıxlığını təyin etmək üçün deşiklərinin diametri 5 mm olan 

ələkdən keçirilmiş, sabit kütləyə qədər qurudulmuş standart sıxılmamış vəziyyətdə 

olan 5 kq qumdan istifadə etməklə tutumu 1 litr olan ölçülü silindrik qabda giriş 

nəzarəti sınağı aparılır. 

9.1.3.2 Daxil olan qum partiyasindakı qumun miqdarını kütlə ölçü 

vahidindən həcm ölçü vahidinə keçirmək üçün yoxlamanı tutumu 10 litr olan 

ölçülü silindrik qabla aparırlar. Qumun sınağını təbii nəmlikdə diametri 5mm olan 

ələkdə ələməklə aparılır. 

9.1.4 Sınağın aparılması 

9.1.4.1 Qumun tökülmə sıxlığını standart sıxılmamış vəziyyətdə təyin 

etdikdə qumu çalov ilə əvvəlcədən çəkilmiş ölçü silindrin yuxarı qırağından 10sm 

hündürlükdən, silindrin yuxarısında konus əmələ gələnə gədər tökürlər. Qumu  
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sıxlaşdırmadan konus vəziyətdə dəmir xətkeşlə qabın qırağına qədər kəsdikdən  

sonra qab qumla birlikdə çəkilir. 

9.1.4.2 Qumun səpilmə sıxlığını təyin etmək üçün, qumun mıqdarını kütlə 

ölçü vahidindən həcm ölçü vahidinə kecirmək üçün qum çalovla 100sm məsafədən 

qabaqcadan çəkilmiş ölçülü silindrin  yuxarı hissəsindən  konus əmələ gələnə 

qədər tökülür. Konusu sıxlaşdırmadan dəmir xətkeşlə silindrin yuxarı kənarından 

kəsdikdən sonra qabı qumla birgə cəkirlər. 

9.1.5 Sınağın nəticələrinin işlənilməsi  

  Qumun tökülmə sıxlığını ( t  ) kq/m
3
  düsturu ilə hesablanır  

                  

                                             
V

mm
t


 1                               (18) 

 

burada  m -ölçülü qabın kütləsi, kq; 

1m -ölçülü qabın qumla dolu kütləsi, kq; 

V -qabın həcmi, m
3
. 

Qumun tökülmə sıxlığını hər dəfə yeni pay götürməklə iki dəfə təyin edirlər. 

 

Qeyd. Qum – çınqıl qarışığının tökülmə sıxlığını 8269 ГОСТ üzrə təyin edirlər. 

 

9.2 Boşluğun təyini 

Standart halda sıxlaşdırılmamış qumun boşluğu (dənəciklər arasındakı 

boşluqların həcmi) həqiqi sıxlıqla tökülmə sıxlığın 8 və 9.1 bəndləri ilə 

qabaqcadan müəyyən edilmiş qiymətləri əsasında təyin edilir. 

         Qumun boşluğunun kütləsinin   ( mbV . )  faizlə düstur üzrə 

                                                                          

                                            100
1000

1.. 












 t
mbV                            (19) 

                                         

burada   - qumun həqiqi sıxlığı, q/sm
3
 ; 

t - qumun tökülmə sıxlığı, q/m
3
. 

 

10  NƏMLĠYĠN  TƏYĠNĠ 

  

10.1 Üsulun mahiyyəti 

Qumun nəmliyi nümunənin kütləsinin nəm halında və qurudulduqdan sonra 

müqayisə edilməsi yolu ilə təyin edilir. 

10.2 Aparatlar 

Tərəzi ГОСТ 29329 və ГОСТ  24104 – 88 üzrə; 

Quruducu şkaf;  

Tava. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 
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10.3 Sınağın aparılması 

1000q dəqiq cəkilmiş qum nümunəsini tavanın üstunə töküb çəkdikdən 

sonra  dəqiq cəkiyə qədər qumu qurudurlar. 

10.4 Sınağın nəticələrinin işlənilməsi 

Qumun nəmliyi ( N) faizlə düstur üzrə hesablanır 

 

                                           100
1

1 



m

mm
W                         (20) 

 

burada  m -dəqiq cəkilmiş kütlənin təbii nəmlik vəziyyəti; 

1m -quru halda nümunənin kütləsi, q. 

 

11  REAKSĠYA QABĠLĠYYƏTĠNĠN TƏYĠNĠ 

 

Sınaqlar ГОСТ 8264  üzrə kecirilir, qumun dəqiq cəkisi kütləsi 250q az 

olmamaqla. 

 

12  SULFAT VƏ SULFĠD BĠRLƏġMƏLƏRĠNĠN TƏRKĠBĠNĠN  TƏYĠNĠ 

 

12.1 Qumda olan zərərli  kükürd tərkibli qatışığın miqdarını təyin etmək 

üçün əvvəlcə kükürdün ümumi miqdarı, sonra kükürdlü-sulfatın miqdarı tapılır və 

onların fərqinə görə kükürdlü-sulfidin miqdarı hesablanır. 

        Qumda yalnız sulfat birləşmələri olarsa kükürdün ümumi tərkibi təyin 

olunmur. 

12.2  Kükürdün ümumi tərkibinin təyini  

12.2.1 Çəki üsulu. 

12.2.1.1 Üsulun mahiyyəti 

        Çəkmə üsulu nümunənin azot və xlorid turşusunun qarışığında parçalanması, 

kükürdun barium sulfat şəklində çökməsi və axırıncının kütləsinin müəyyən 

edilməsinə əsaslanır. 

12.2.1.2 Aparatlar, reaktivlər və məhlullar. 

Analitik tərəzilər,ölçü xətası 0,0002q; 

Müfel sobası, qızdırma temperaturunu 900
o
C təmin edən; 

Diametri 15sm olan çini piyalə ГОСТ 9147;  

Tutumu 100, 200, 300, 400ml olan şüşə stəkanlar ГОСТ 23932- 90; 

Çini tiqellər ГОСТ 9147;  

Eksikator ГОСТ 25336;  

Su buxarlanma vannası.  

700 – 800
o
C-də yandırılmış xlorlu kalsium (kalsium xlorid) ГОСТ 450;  

Küllü kağızdan olan filtrlər TŞ 6 – 09 – 1706 –82;  

Azot turşusu ГОСТ  4461;  

Xlorid turşusu ГОСТ  3118;                                                                                 

10%-li ammonyak sulu məhlul ГОСТ 3760; 
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10%-li barium xlorlu məhlul (barium xlorid)  ГОСТ 4108; 

0,1%-li metilli  məhlul TŞ 6-09 5169-84;   

1%-li gümüş azot turşulu məhlul (gümüş nitrat) ГОСТ 1277;                                                     

005 və 0071 nömrəli simlə hörülmüş kvadrat deşikli ələklər ГОСТ 6613.   

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

12.2.1.3  Sınağa hazırlıq 

Qumun analitik sınağını deşiyinin diametri 5 mm olan ələkdən ələyirlər və 

ələnmiş hissədən 100q ayrılır, hansı ki, zərrəciyin ölçüsünə qədər xırdalanır, 

alınmış qumdan kütləsi 50q olan çəkilmiş  hissə ayrılır. Çəkiləcək ayrılmış bu 

hissə zərrəcikləri № 0071 ələkdən keçən ölçüdə təkrar xırdalanır. 
Xırdalanmış qum sabit kütləyə qədər qurudulur, byüksə yerləşdirilir, 

eksikatorda yandırılmış kalsium xlorid üzərində saxlanılır və bundan analiz ( m ) 

üçün kütləsi 0,5-2q nümunə götürülür. 

12.2.1.4  Analizin aparılması 

         0,0002q dəqiqliklə çəkilmiş nümunə tutumu 200ml olan şüşə stəkana və 

yaxud çini kasaya yerləşdirilir, bir necə damcı distillə olunmuş su ilə isladılır, 

üzərinə 30ml azot turşusu əlavə olunduqdan sonra şüşə ilə örtülüb  10-15 dəqiqə 

saxlanılır. Reaksiya bitdikdən sonra üzərinə 10ml xlorid turşusu ələvə olunub, şüşə 

çubuq ilə qarışdırıldıqdan sonra şüşə ilə örtülüb stəkan və yaxud kasada su 

buxarlanma vannasına qoyulur. Azot oksidinin qonur buxarlanmasından 20-30 

dəqiqə sonra şüşə götürülür və stəkanın və yaxud kasanın icərisindəki tərkib tam 

quruyana qədər buxarlanır. Soyudulduqdan sonra qalıq 5-7ml xlorid turşusu ilə 

islanır və yenə tam quruyana qədər buxarlanır. Əməliyyat 2-3 dəfə təkrar 

olunduqdan sonra üzərinə 50ml qaynar su əlavə olunub duzların tam əriməsinə 

qədər qaynadılır. 

  Oksidlərin cökdürülməsi üçün məhlula 2-3 damcı çəhrayı metil indikatoru 

əlavə olunur məhlulun rənginin qırmızıdan sarıya kecənə və ammonyak qoxusu 

gedənə qədər üzərinə ammonyak məhlulu əlavə olunur. Koaqulyasiya olunmuş 1,5 

oksidli oksidlərin çöküntüsü 10 dəqiqədən sonra “qırmızı lent“ filtr ilə tutumu 300-

400mm stəkana süzülür. Çöküntü isti su ilə yuyulur, üzərinə bir neçə damcı 

ammonyak məhlulu əlavə olunur. Məhlulun rəngi çəhrayı rəngə keçənə qədər 

filtrata xlorid turşusu əlavə olunduqdan sonra üzərinə 2,5ml turşu əlavə olunur. 

Filtrat 200-250ml su ilə qarışdırılır, qaynayana qədər qızdırılır, üzərinə bir 

dəfəyə 10ml qaynar barium xlorid məhlulu tökülüb, qarışdırıldıqdan sonra məhlul 

5-10 dəqiqə qaynadılır və 2 saatdan az olmayaraq saxlanılır. Çöküntü “göy lent” 

filtrndən süzüldükdən sonra  xlorid-ionların tam çıxmasına qədər 10 dəfə hissə 

hissə soyuq su ilə yuyulur. 

Xlorid-ionlarının tam cıxarılması gümüş nitratı ilə reaksiyada yoxlanılır: 

filtratın bir necə damcısı şüşə üzərinə yerləşdirilir və 1%-li gümüş nitratı məhlulu 

əlavə olunur. Ağ çöküntünün yaranması xlorid- ionlarının tam cıxmasını 

təsdiqləyir. 
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        Daimi kütləyə qədər 800-850
0
C temperaturda yandırılmış çini puta (qab) 

filtrli çöküntü yerləşdirilib qurudulur. Bu zaman filtr yanmaqdan qorunur, filtrin 

tam yanmasına qədər açıq puta (qab) yandırılır, bundan sonra 800-850
o
C 

temperaturda 30-40 dəqiqə saxlanılır. 

        Eksikatorda soyudulduqdan sonra çöküntülü tiqel çəkilir, daimi kütlə alınana 

qədər yandırılma davam edir. İstifadə olunan reaktivlərdə kükürdün olmasını 

müəyyən etmək üçün analizlə yanaşı ”Durğun sınaq” keçirilir, “Durğun sınaq” m2 

ilə müəyyən edilmiş barium sulfatı, nümunənin analizində alınan barium sulfat m1 

kütləsindən çıxarılır. 

 

Qeyd. “Durğun sınaq” məfhumu odur ki, təcrübəni tədqiq olunan obyekt 

olmadıqda keçirilir, həmin reaktivlər istifadə olmaqla və təcrübənin bütün sərflərini 

saxlamaqla. 
 

12.2.1.5 Nəticələrin araşdırılması 

Sulfat kükürdünün ( 1X ) ümumi miqdarı faizlə SO3 hesablanmaqla, aşağıdakı 

düsturla görə müəyyən edilir 

                                    

                                        100
343,0)( 21

1 



m

mm
X             (21) 

                               

m -nümunə kütləsi,q; 

1m -barium sulfat çöküntünün kütləsi; q; 

2m -“durğun sınaq” barium sulfatın çöküntüsünün kütləsi, q; 

0,343 – barium sulfatın SO3 hesablanma əmsalı. 

İki paralel analizlərin mümkün fərqi etibarlı P = 0,95 cədvəl 4–də verilmiş, 

göstəricilərindən artıq olmamalıdır. Əks  halda mümkün olan fərqlənməyə qədər 

analiz davam edilməlidir. 

 

Çədvəl   4 

 

SO3 miqdarı,% Yol verilən fərq, müt.% 

0,5-ə  qədər 0,10 

0,5 yuxarı – 1,0 qədər 0,15 

          1,0  0,20 

 

12.2.2  Yodometrik titrlənmə üsulu 

12.2.2.1  Üsulun mahiyyəti 

Üsul 1300-1350
0
C temperaturda nümunənin karbon qazı axarında 

yandırılması, yaranan SO2 yod məhlulu ilə udulması, kükürdlü turşunun 

yaranmasında reaksiyaya girməyən artıq yodun natrium tiosulfat məhlulunda 

titrlənməsi. 

12.2.2.2 Aparatlar, reaktivlər və məhlullar 

Kükürdun miqdarının müəyyən edilməsi üçün qurğu (çiz.5); 
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Natrium tiosulfatı ГОСТ 27068 ilə, 0,005 məhlul;  

Natrium- karbonat ГОСТ 83 üzrə; 

Kalium bixromat ГОСТ 4220, fiksanol; 

Nişasta əriyən ГОСТ 10163,1%-li məhlul; 

Yod ГОСТ 4159,0,005h məhlulu; 

Kalium yodlu (kalium yodıd ) ГОСТ 4232 ilə; 

Kükürd turşusu ГОСТ 4204, 0,1 h  məhlul; 

Analitik tərəzi, ölçmə xətası 0,0002q. 

12.2.2.3 Tiosulfat natrinin 0,005h məhlulunun hazırlanması 

Tiosulfat natrinin məhlulunun hazırlanması uçün 1,25q NaS2O35H2O litr 

qaynadılmış distilli suda həll edilir və 0,1q natrium karbonatı əlavə olunur. Məhlul 

qarışdırılır və 10-12 sutka saxlanılır, fiksonaldan hazırlanmış 0,01h bixromat 

kalium məhlulunda onun titri müəyyən edilir. 

        10 ml 0,01h  bixromat kalium məhluluna 50 ml 0,1h kükürd turşusu məhlulu, 

2q quru kalium yodidi əlavə olunur və hazırlanmış natrium tiosulfat məhlulu 

saman – sarı rənglənənə qədər titrlənir. Bir neçə damcı 1%-li nişasta məhlulu 

(məhlul göy rəngli boya ilə rənglənir) əlavə olunur və məhlul rənqsiz olana qədər 

titrlənir. Titr 0,005 və tiosulfat natriyə 
322 OSNaK  düzəliş əmsalı düstur ilə müəyyən 

edilir: 

                                    

                                            
322 OSNaK =

322

722
10

OSNa

OCrK

HV

H




                  ( 22) 

                                                             

burada 
722 OCrKH -bixromat kaliumun normal məhlulu; 

10 -titirləmə üçün qöturulən 0,01 və bixromat kalium məhlulu, həcmi, ml; 

V -10ml 0,01 və bixromat kaliumu titrləmə üçün şərt olunan 0,005 və  tiosulfat 

natrium həcmi, ml. 

322 OSNaH  - natrium tiosulfat məhlulunun normallığı. 

Titrin yoxlanması 10 sutkada bir dəfədən az olmayaraq yoxlanılır. 

Tiosulfat natrium məhlulu tünd butulkada saxlanılır. 

12.2.2.4   0,005 h və yod məhlulunun hazırlanması 

Yod məhlulunun hazırlanması üçün 0,63q kristallik yod və 10q kalium 

yodidi 15ml distillə olunmuş suda həll olunur. Məhlul tutumu 1ml olan tıxac ilə 

yaxşı pərçimlənmiş ölçülü kolbaya tökülür, üzərinə nişana qədər su tökülür 

qarışdırılır və qaranlıqda saxlanılır. 

Hazırlanmış yod məhlulunun titri, yuxarıda göstərilmiş (b. 12.2.2.3) üsulu 

ilə hazırlanmış titrlənmiş natrium biosulfat məhlulu ilə müəyyən olunur. 

10ml 0,005 və yod məhlulu nişasta olmaqla 0,05 və natrium tiosulfat 

məhlulu ilə titrlənir. 

Titr 0,005 və yod məhluluna ( 
2IK ) düzəliş əmsalı düstur ilə müəyyən edilir:    

            

                                       
2IK =

2

322322322

10 I

OSNaOSNaOSNa

H

HKV 
        (23) 
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burada 
322 OSNaV -yod məhlulunun titrlənməsinə sərf olunan 0,005 və tiosulfat natrium 

məhlulunun həcmi, ml; 

322 OSNaK -0,005 və tiosulfat natrium məhluluna düzəliş əmsalı; 

2IH -yod məhlulunun normallığı; 

10-titrləmə üçün götürülən yod məhlulunun miqdarı, ml. 

12.2.2.5 Sınağa hazırlıq 

Çəkilmiş nümunə sınağa 12.1.1.3  ilə hazırlanır, dəqiq çəkilmiş nümunənin 

kütləsi 0,1 – 1,0q  götürülür. 

İşin başlanmasından qabaq soba 1300
o
C temperatura qədər qızdırılır və 

qurğunun germetikliyi yoxlanılır. Bunun üçün hopdurma qabının önündəki kran 

bağlanır və karbon qazı buraxılır. Yuyulma şüşə qabından qaz köpüklərinin 

keçməsinin dayanması qurğunun germetikliyini göstərir. 

Yod məhlulunun və tiosulfat münasibətinin müəyyənləşdirilməsi üçün K, 

əmsalı tapılır. Qurğudan 3-5 dəqiqə ərzində karbon buraxılır, hopdurma qabı 
2
/3 su 

ilə doldurulur. Büretkadan 10ml titrlənmiş yod məhlulu tökülür, 5ml 1,0%-li 

nişasta məhlulu əlavə olunur və tiosulfat natrium məhlulu ilə rəngsizləşənə qədər 

titrlənir. Yod məhlulunun və tiosulfat natrium K  qatılıq vəziyyətinin əmsalını üç 

yoxlamanın orta nəticəsinə bərabər götürülür. K  qatılıq əmsalı laboratoriya 

şəraitində hər gün sınaqdan qabaq müəyyən edilir. 

12.2.2.6 Sınaqların  keçirilməsi  

0,0002q dəqiqiqliklə çəkilmiş nümunə əvvəlcədən yandırılmış qayıqcıq 

formada çini qaba yerləşdirilir. Hopdurma qabına 250 – 300ml distillə olunmuş su 

tökülür, büretka ilə ölçülmüş yod məhlulunun həcmi, 5ml nişasta məhlulu əlavə 

olunur və karbon qazının axını ilə qarışdırılır.  

 

Kükürdün miqdarını təyın etmək üçün sxem 

 

 
 

1-karbon qazı balonu; 2 – 5%-li mis sulfatı məhlulu ilə yuyulma şüşə qabı; 3 – 5% 

- li kalium permanqanat məhlulu ilə yuyulma şüşə qabı; 4 – yandırılmış xloridli 

kalsium qəlibi; 5 – rezin tıxac; 6 – 1300
0
C qızdırma temperaturunu təmin edən silit  
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özəkli elektrik boru sobası ; uzunluğu 70 – 75mm daxili diametri 18 – 20mm olan 

yandırma üçün farfor borusu; 8 – qayıq formasında  qab № 1( uzunluğu 70, eni 9,  

hündürlüyü 7 – 5mm) və yaxud  qayıqcıq qab № 2 (uzunluğu 95, eni 12, 

hündürlüyü 10mm)  ГОСТ 9147 ilə; 9 - kran , 10 – hopdurma qabı, 11 – büretka 

yod məhlulu ilə; 12 – büretka natrium tiosulfat məhlulu ilə 

 

Cizgi  5  

 

Qeyd. Qurğunun hissələrinin hamısı rezin borucuqlarla üz–üzə birləşdirilmişdir. Rezin 

tıxacların yanmasının qarşısını almaq üçün daxili qurtaracaq səthi asbest lövhələrlə 

örtülür. 

 

Çəkilmiş numunə ilə qayıqcıq (qab) odadavamlı məftil qarmağı ilə 

qızdırılmış boruya yerləşdirilir (karbon qazı verilən tərəfdən). Boru tıxac ilə 

bağlanır və karbon qazı verilir ( bir dəqiqəyə 90 – 100 sürətlə köpük). Çəkilmiş 

nümunə 10 – 15 dəqiqə müddətində yandırılır, hopdurucu qabla məhlulun göy 

rənginin qalmasını müşahidə etməklə. Sonra hopdurucu qabdakı məhlul rəngsiz 

olana qədər natrium tiosulfatı ilə titrlənir. Titrlənmə qurtardıqdan sonra çini 

borusunu nümunənin qalığı ilə çirkləndirmədən  sobadan  çıxarılır, çini borusunu 

nümunənin qalıgı ilə çirkləndirmədən qayıqcıq (qab) sobadan çıxarılır. 

Su ilə yuyulmuş hopdurma qabına yeni su qismi yod məhlulu və kraxmal 

əlavə olunur. 

12.2.2.7  Nəticələrin araşdırılması 

Kükürdün miqdarı, faizlə SO3  aşağıdakı düsturla hesablanır 

 

                                   100
5,2)( /1 2 




m

TKVV
X

SI
            (24) 

                                 

burada V -titrləmə üçün götürülən yod məhlulunun həcmi, ml; 

1V -tiosulfat natrium məhlulunun həcmi, reaksiyaya girməyən yod məhlulunun 

titrlənməsinə sərf olunan, ml; 

K -yod məhlulunun və natrium tiosulfat yığım nisbətinin əmsalı, ml; 

5,2 -kükürdün SO3 hesablama əmsalı; 

m -nümunə çəkisinin kütləsi, q; 

SIT /2
 – titr 0,005 və kükürd üzrə yodun məhlulu, q/ml, düstura görə müəyyən edilir 

 

                                     SIT /2
 = 

322/2
1263,0

OSNaIT                 (25) 

 

burada  1263,0 -yod kütləsinin ekvivalent kükürd kütləsinə hesablanma əmsalı; 

322/2 OSNaIT -titir 0,005 yod məhlulunun natrium tiosulfat məhluluna, q/ml, düstur ilə 

müəyyən olunur 
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100010

92,126
322322

322/2 




AHK
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burada 
322 OSNaK -0,005 və tiosulfat natriuma düzəliş əmsalı; 

322 OSNaH -tiosulfat natrium məhlulunun normallığı; 

A -yod məhlulunun titrlənməsinə sərf olunmuş 0,005 və tiosulfat natriumun həcmi, 

ml; 

92,126 -1q yodun ekv; 

10 -titrlənmə üçün götürülmüş 0,005 və yod məhlulunun həcmi, ml; 

1000-tiosulfat natrium məhlulunun həcmi, ml. 

İki paralel yoxlama nəticələrinin məhlul fərqlənməsi etibarlı yəqinlik            

P =0,95-də cədvəl 3-də verilmiş göstəricilərdən artıq olmamalıdır. Əks təqdirdə 

məqbul fərqlənməyə qədər sınaqlar təkrar olunmalıdır. 

12.3  Sulfatlı kükürdün miqdarının təyin edilməsi 

12.3.1 Metodun mahiyyəti 

Üsul ölçülmüş nümunənin xlor turşusu ilə parçalanması, kükürdün sulfat 

şəklində çökməsi və axırıncının kütləsinin müəyyən edilməsinə əsaslanır. 

12.3.2  Aparatlar, reaktivlər və məhlullar. 

Analizin keçirilməsi üçün 12.2.1.2, bəndində göstərilmiş aparatlar, reaktivlər 

və məhlullar istifadə olunur, burada xlor turşusu ГОСТ 3118 ilə,  məhlul 1: 3 

istifadə olunur (bir həcm hissəsi konsentratlaşdırılmış xlor turşusu və üç həcm 

hissəsi su). 

12.3.3  Sınaqlara hazırlıq 

Ölçülmüş nümünəni sınağa 12.1.1.3 hazırlayırlar, ölçülmüş nümünənin 

həcmi 1q götürülür. 

12.3.4 Sınaqların keçirilməsi 

Çəkilmiş nümunə 100–150ml tutumlu stəkana yerləşdirilir, şüşə ilə örtürülür 

və 40–50ml xlor turşusu əlavə olunur. Qaz köpüklərinin ixracı dayandıqdan sonra 

stəkan plitkaya qoyulur və zəif qaynamada 10-15 dəqiqə saxlanılır. Metil narıncı 

indikatoru 2–3 damcı əlavə etməklə üçvalentli metal oksidlər çökdürülür, 

indikatorun rənginin narıncıdan sarıya keçməsinə və ammonyak qoxusu yaranana 

qədər ammonyak məhlulu əlavə olunub 10 dəqiqədən sonra çöküntü filtirlənir. Bir  

neçə damcı ammonyak məhlulu ələvə etməklə çöküntü isti su ilə yuyulur. 

Məhlul çəhrayı rəngə keçənə qədər filtrat xlor turşusu ilə neytrallaşdırılır və 

üzərinə 2,5 ml turşu əlavə olunur. Məhlul qaynayana qədər qızdırılır və bir dəfəyə 

10 ml barium xloridin qaynar məhlulu əlavə olunub qarışdırılır. Məhlul 5-10 

dəqiqə qaynadılır və 2 saatdan az olmayaraq saxlanılır. Çöküntü “ qöy lent” sıx 

filtirdən filtirlənir və xlorid ionların tam ixrac olunmasına qədər 10 dəfə kiçik 

payla soyuq su ilə yuyulur. 

Xlorid ionların tam ıxracı gümüş nitratın reaksiyası ilə yoxlanılır: bir neçə 

filtrat damcısı şüşəyə yerləşdirilir üzərinə bir damcı 1%-li gümüş nitratının 

məhlulu əlavə olunur. 
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       Əvvəlcədən 800-850
0
C temperaturda daimi çəkisinə qədər yandırılmış çini 

tiqelinə  filtirdə çöküntü yerləşdirilib qurudulur. Sonra 30-40 dəqiqə ərzində 800-

850
0
C temperaturda yandırılır.  

      Eksikator soyudulduqdan sonra tiqel çöküntü ilə çəkilir. Daimi kütlə alınana 

qədər yandırılma təkrarlanır. 

      Analizlə paralel “durgun sınaq” aparılır (bax 12.2.1.4 bəndinin qeydinə). 

”Durqun sınaq” ilə alınan barium sulfatı m2 nümunənin analizi ilə alınmış barium 

sulfatın kütləsindən çıxarılır. 

       12.3.5 Nəticələrin araşdırılması 

       Sulfatlı kükürdün miqdarı( 1X ) faizlə SO3 hesablanmaqla düstur (21) ilə 

çıxarılır. 

       İki paralel analiz nəticələrinin mümkün fərqlənməsi bənd 12.2.1.5 ilə qəbul 

olunur. 

        12.4 Sulfid kükürdün miqdarının təyin olunması 

Sulfidli kükürdün ( 2X ) miqdarı SO3 hesablanmaqla faizlə kükürdün ümumi 

miqdarından sulfatlı kükürdün miqdarının fərqindən düsturla  çıxarılır. 

 

                                             12 XXX                                           (27) 

 

burada   X -kükürdün ümumi miqdarı SO3 hesablanmaqla,%- lə; 

1X -sulfatlı kükürdün miqdarı SO3 hesablanmaqla, %- lə. 

 

13   XIRDALANMA  ƏLƏNMƏSĠNDƏN  ALINAN  QUMUN 

ġAXTAYADAVAMLILIĞININ  MÜƏYYƏN  OLUNMASI 

 

13.1 Üsulun mahiyyəti 

Qumun şaxtayadavamlılığı ardıcıl dondurulmada və dondan açılmada kütlə 

itkisi ilə hesablanır. 

          13.2. Aparatlar 

          Dondurulma kamerası; 

          Quruducu şkaf; 

          Tərəzi ГОСТ 29329 və yaxud ГОСТ 24104 – 88 ilə;  

          Torlu ələklər № 1,25; 0,16 ГОСТ 6613 – lə və diametri 5mm olan dairəvi 

deşiklərlə;       

          Nümunələrin dondan açılması üçün qab; 

          Sıx  parçadan ikiqat kisəciklər;  

          Tavalar.  

 

(Dəyişdirilmiş redaksıya. Dəy. № 2) 

 

13.3  Nümunənin hazırlanması 

Laboratoriya nümunəsi 1000q az olmayan kütləyə qədər ixtisarlanır, 

sınanılan materialın iriliyindən asılı olaraq iki ələkdən ələnilir: birinçisi 5mm  
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deşiyi və ikincisinin toru № 1,25 və yaxud 016 olan, bundan sonra kütləsi 400q 

olan iki çəkilmiş nümunə seçilir. 

13.4  Sınaqların aparılması 

Hər bir çəkilmiş nümunə dənələrinin saxlanılmasını təmin edən kisəciyə 

yerləşdirilir, hopdurulmaq üçün 48 saat müddətinə qabdakı suya yerləşdirilir. 

Kisələr çəkilmiş nümunələrlə sudan çıxarılır və tədricən temperaturu mənfi         

(20 5)
0
C qədər düşməsini təmin edən donma kamerasına yerləşdirilir. 

         Nümunələr kamerada müyyənləşmiş mənfi (205)
0
C temperaturda 4 saat 

saxlanılır, bundan sonra kisəciklər çəkilmiş nümunələrlə çıxarılır, temperaturu 

20
0
C olan qaba yerləşdirilib 2 saat saxlanılır. 

         Tələb olunan donma və dondan açılma dövrləri aparıldıqdan sonra çəkilmiş 

nümunələr kisəciklərdən toru № 1,25 və yaxud № 016 olan ələyə tökülür. 

Kisəciyin içərisində qalan dənələr təmiz yuyulur. Nəzarət ələyində olan çəkilmiş 

nümunə isə sabit çəkiyə qədər qurudulur. 

13.5 Nəticələrinin araşdırılması 

Çəkilmiş nümunənin kütləsi ( donÏ ) faizlə aşağıdakı düsturla hesablanır 

 

                                    donÏ  = 1001 


m

mm
                       ( 28) 

     

burada  m -sınağa qədər çəkilmiş nümunənin kütləsi, q; 

1m -toru № 1,25 və yaxud 016 olan ələkdə sınaqdan sonra nümunə dənələrin 

kütləsi, q. 

 

14   YOL TĠKĠNTĠSĠ  ÜÇÜN  QUMDA  HOPMA  ÜSULU  ĠLƏ  GĠL 

HĠSSƏCĠKLƏRĠNĠN  MĠQDARININ  TƏYĠNĠ 

  

14.1  Üsulun mahiyyəti  

Üsulun mahiyyəti 24 saat islandıqdan sonra gil hissəciklərinin həcminin 

artma səviyyəsinin müəyyən edilməsi və  həcmin artmasının orta ölçüsünə görə gil 

hissəciklərinin miqdarının hesablanmasından ibarətdir. 

         Üsul təbii qum və yol tikintisində istifadə olan dağ süxurlarının qara və əlvan 

fosfor şlaklarının əzilməsindən alınan qumlara aid edilir. 

14.2  Kömək edici avadanlıq və nəzarət alətləri 

Qızdırılma temperaturunu (105 5)
0
C təmin edən quruducu şkaf. 

Ümumi istifadə olunan laboratoriya tərəzisi 4-cü sinif dəqiqliyi ГОСТ 

24104-88 ilə; 

Deşiklərinin diametrli 5mm olan və torları №063, № 016 olan ələklər ГОСТ 

6613-88; 

Şüşə ölçülü tutumu 50 yaxud 100ml olan silindirlər ГОСТ 1770-74–2 ədəd; 

Qıf ГОСТ 1770-74–2 dənə; 

Şüşə çubuğu rezin başlıqla – 2 ədəd; 

Xlorlu kalsium texniki ГОСТ 450-77 üzrə. 

14.3 Sınaqların keçirilmə qaydası 
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Daimi çəkiyə qədər (1055)
0
C qurudulmuş çəkisi 1kq olan qumdan deşikləri 

5mm ölçülü ələkdən ələnmiş, çəkisi 200q olan çəki götürülür. Təbii qum və dağ 

süxurlarının əzilməsindən alınan qum ələntisi toru № 016 ələkdən ələnir, qara və 

əlvan metallurgiya və fosfor şlaklardan alınan qum toru № 063 olan ələkdən 

keçirilir.  Ölçüləri 016mm 016A   və 063mm aşağı olan dənələrin miqdarı təyin 

edilir. Ələkdən keçən qum bərabər paylarla qıf vasitəsi ilə iki ölçülü şüşə 

silindirlərə tökülür. Sonra hər silindirdə qum yumşaldılır,  üzərinə 30–50ml distillə 

olunmuş su tökülür. Gilin izləri silindrin divarlarında yox olana qədər rezin başlıqlı 

şüşə çubuqla mükəmməl qarışdırılır. Bundan sonra hər  bir silindrə kaoqulyant 

kimi 5ml 5%-lı xlorlu kalsium məhlulu tökülür, mükəmməl qarışdırılır və şüşə 

çubuğun üzəri ilə (ondan gili yumaq üçün) distillə edilmiş su 50 və yaxud 100ml 

göstəriciyə qədər tökülür. Qum 24 saat  az, 30 saatdan çox olmayaraq saxlandıqdan 

sonra qumun tutduğu həcm ölçülür. 

14.4.Sınaq nəticələrinin araşdırılması 

Gil hissəciklərinin şişməsindən həcmin K  hər 1ml ilkin həcmə görə artması 

ikinci onluq dəqiqliyi ilə aşağıdakı düsturla hesablanır  

                                                                

              
0

0

V

VV
K


                                (29) 

                                           

burada    0V -qumun ilkin həcmi, ml; 

V -şişmədən sonra qumun həcmi, ml. 

Şişmədə həcmin artması iki sınağın ortaarifmetik göstəricilərinə görə 

hesablanır. 

K  qiymətinə görə (cədvəl 6) gil hissəciklərinin miqdarı ölçüsü 016mm 

( 016Q ) qum dənəciklərində təbii qum üçün və dağ süxurlarının əzilmiş ələntidən 

alınan qumda və 063mm ( 063Q ) qara və əlvan metallurgiya və fosfor şlaklarından 

alınan qumda muəyyən edilir. 

         Gil hissəciklərinin miqdarı təbii qumda və dağ süxurlarının əzilməsində 

ələntidən alınan qumda qilÏ    %,  aşağıdakı düsturla görə hesablanır 

 

                                    

                                     qilÏ  =
100

016016xÃA
                             (30) 

 

burada  016A -təbii qumda və süxurlarının əzilməsində alınan ələnti qumda ölçüsü 

016mm az olan dənələrin miqdarı, %  kütlə üzrə; 

016Ã -təbii qum dənələrində və dağ süxurlarının əzilməsində alınan ələnti qumunda 

ölçüsü 0,16mm az olan gil hissəciklərinin miqdarı, % kütlə üzrə. 

Şlaklardan alınan qumda gil hissəciklərinin miqdarı aşağıdakı düsturla görə 

hesablanır 
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                                           qilÏ  =
100

063063xÃA
                  (31) 

                                                   

burada  063A -şlaklardan alınan qumda ölçüsü 063mm az olan dənələrin miqdarı,  

%-lə  kütlə üzrə; 

063Ã -şlaklardan alınan qum dənəciklərinin  ölçüsü  063mm az olmamaqla gil 

hissəciklərinin miqdarı, %-lə kütlə üzrə. 

                

Bölmə 14 (Əlavə edilib, Dəy. №2)   
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ƏLAVƏ 

Sorğu 

 

SINAQLARIN TƏTBĠQ SAHƏSĠ 

 

Sınaqların adları və istifadə sahəsi cədvəl 5-də göstərilir.          

  Cədvəl   5  

Sınağın adı 

İstifadə  sahəsi 

İstehsalçı müəssisədə 

keyfiyyətə nazarət 

 
Geoloji 

kəşfiyyat 

İstehlakçı 

müəssisədə 

daxilolma 

nazərəti Qəbuledici Ara – sıra  

1. Dənəli tərkibin 

modulunun təyini. 

2. Yumurlanmış  

gillərinin miqdarının 

təyini. 

3.Tozvari və gil 

hissəciklərinin 

miqdarının təyini. 

4.Üzvü əlavələrin 

olmasının təyini. 

5.Mineraloji – petroqrafik  

tərkibinin təyini. 

6.Həqiqi sıxlığın təyini. 

7.Tökülmə sıxlığın və 

boşluğun təyini. 

8.Nəmliyin təyini. 

9.Reaksiya qabiliyyətinin 

təyini. 

10.Sulfat və sulfid 

birləşmələrinin 

miqdarının təyini. 

11.Əzilmədən alınan 

ələnti qumunun 

şaxtayadavamlığı 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

– 

_ 

 

 

_ 

 

 

– 

  

– 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

+ 

_ 

 

 

_ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

 

+ 

 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
 

_ 

 

 
+ 
 

_ 
 

_ 

 

 

– 
 

 

– 

 

Qeyd. İşarə “ + “ sınaqların aparılmasını, işarə “ – “ sınaqların aparılmamasını göstərir. 

 
 

 

 

 

 

Cədvəl 6 
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K  həcminin artımı 

 

Gil hissəciklərinin iriliyi 016 (063)mm, 

olan dənələrdə miqdarı 

1,50 17,0 

1,45 16,43 

1,40 15,87 

1,35 15,35 

1,30 14,74 

1,25 14,17 

1,20 13,85 

1,15 13,03 

1,10 12,46 

1,05 11,90 

1,00 11,33 

0,95 10,76 

0,90 10,20 

0,85 9,63 

0,80 9,06 

0,75 8,50 

0,70 7,93 

0,65 7,36 

0,60 6,80 

0,55 6,23 

0,50 5,66 

0,45 5,09 

0,40 4,53 

0,35 3,96 

0,30 3,39 

0,25 2,83 

0,20 2,26 

0,15 1,70 

0,12 1,36 

0,10 1,13 
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               ĠSTĠNAD OLUNAN NORMATĠV-TEXNĠKĠ SƏNƏDLƏR  

                                

İstinad olunan NTS- 

in işarəsi 

Bənd və əlavənin nömrəsi 

ГОСТ 8.326-78 

ГОСТ 83-79 

ГОСТ 427-75 

ГОСТ 450-77 

ГОСТ 1277-75 

ГОСТ 1770-74 

ГОСТ 2184-77 

ГОСТ 2874-82 

ГОСТ 3118-77 

ГОСТ 3760-79 

ГОСТ 4108-72 

ГОСТ 4159-79 

ГОСТ 4204-77 

ГОСТ 4220-75 

ГОСТ 4232-74 

ГОСТ 4328-77 

ГОСТ 4461-77 

ГОСТ 5072-79 

ГОСТ 6613-86 

ГОСТ 6709-72 

ГОСТ 8269-87 

ГОСТ 8736-93 

ГОСТ 9147-80 

ГОСТ 10163-76 

ГОСТ 22524-77 

ГОСТ 23732-79 

ГОСТ 23932-90 

ГОСТ 24104-88 

 

ГОСТ 25336-82 

ГОСТ25706-83 

ГОСТ 27068-86 

ГОСТ 29329-92 

 

ТУ 6-09-1706-82 

ТУ 6-09-5169-84 

1.10 

12.2.2.2 

9.1.2 

8.1.2; 8.2.2; 12.2.1.2 

12.2.1.2 

6.2 

8.1.2; 8.2.2 

1.8 

12.2.1.2; 12.3.2 

12.2.1.2 

12.2.1.2 

12.2.2.2 

12.2.2.2 

12.2.2.2 

12.2.2.2 

6.2 

12.2.1.2 

5.1.2, 5.2.2 

1.6, 3.2, 4.2, 5.2.2, 7.2, 12.2.1.2, 13.2 

8.1.2 

2.3, 5.3.1, 5.4.1, 9.1.5, 11, 12.2.1.3 

2.11 

5.2.2, 8.2.2, 12.2.1.2 

12.2.2.2 

8.1.2 

1.8 

12.2.1.2 

3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 

8.2.2, 9.1.2, 10.2, 13.2 

8.1.2, 8.2.2, 12.2.1.2 

4.2, 7.2 

12.2.2.2 

3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 

8.2.2, 9.1.2, 10.2, 13.2 

12.2.1.2 

12.2.1.2 
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