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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

İNŞAAT  İŞLƏRİ  ÜÇÜN  QUM                                                   

Texniki şərtlər 

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                               AZS 475 – 2011 

Технические условия                                                                    (ГОСТ 8736-93) 

SAND FOR CONSTRUCTION WORK 

Specifications 

 

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

1  TƏTBİQ  SAHƏSİ 

Bu  standart  doldurucu  kimi  ağır, yüngül, xırdadənəli, boşluqlu  və  silikat   

betonların, inşaat  məhlullarının, quru  qarışıqların   hazırlanmasında, aerodrom  və  

avtomobil  yollarının  əsasının  və  örtüyünün  qurulmasında  istifadəsi  nəzərdə  

tutulan təbii  qumlara və  dənələrinin  təbii  sıxlığı  2,0-dən  2,8-q/kub.sm-ə  qədər  

olan dağ  süxurunun  xırdalanması   zamanı  ələnmədən  alınan, qumlara aiddir. 

Bu  standart  fraksiyalanmış  və xırdalanmış qumlara  aid  edilmir. Bu standart 

4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.8   bəndlərində,və 5 və 6  bölmələrində  şərh  edilmiş  

tələblər mütləq sayılır. 

 

 2  İSTİNAD OLUNAN NORMATİV-TEXNİKİ SƏNƏDLƏR   

Bu  standartda  aşağıdakı   standartlardan istifadə  edilmişdir. 

ГОСТ  8269.0- 97   Щебень  и  гравий  из  плотных  горных  пород  и  отходов  

промышленного  производства   для  строительных  работ. Методы  физико-

механических   испытаний. 

ГОСТ  8735-88  Песок   для  строительных  работ. Методы  испытаний. 

ГОСТ  30108-94  Материалы  и  изделия  строительные. Определение  

удельной  эффективной  активности   радионуклидов. 

 

(Dəyişilmiş  redaksiya.  Dəy.2) 

3  TƏYİNLƏR 

Bu  standartda  aşağıdakı  terminlər  istifadə  olunmuşdur: 

Təbii  qum-dənələrin  iriliyi  5mm-ə  qədər  olan, dağ-qaya  süxurlarının  təbii  

dağılması  nəticəsində,  qum  və  qum-çınqıl  yataqlarının  xüsusi  zənginləşdirici  

 avadanlıqdan  istifadə  etməklə  yaxud  etməməklə  emalı  zamanı  alınan  qeyri- 

üzvi  dənəvər  material. 

Xırdalanmış  qum-xüsusi  xırdalayıcı- üyüdücü  avadanlıqdan  istifadə  

etməklə,  dağ-qaya  süxurundan  və  çınqıldan  hazırlanan, iriliyi  5mm-ə  qədər  

olan  qum. 
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Fraksiyalanmış  qum-xüsusi  avadanlıqdan  istifadə  etməklə  iki  və  daha  

çox  fraksiyalara  bölünmüş  qum. 

Xırdalanma  zamanı  ələnmədən  alınan  qum-dənələrinin  iriliyi  5mm-ə  

qədər  olan, qırmadaş  istehsalında   dağ  süxurunun  xırdalanmasında  alınan  

ələnti, qara  və  əlvan  metal filizlərinin  zənginləşməsi  zamanı, qeyri-metal  

mədənlərində  və  sənayenin   başqa   sahələrində  əmələ  gələn  tullantılardan  

alınan  qeyri-üzvi  dənəvər  material. 

 

(Dəyişilmiş  redaksiya.  Dəy.№1) 
 

4  TEXNİKİ  TƏLƏBLƏR 

 

4.1 Qum  istehsalçı-müəssisədə  bu  standartın  tələblərinə  uyğun  təsdiq  

olunmuş  texnoloji  sənədlərə  əsasən hazırlanmalıdır 

4.2 Qum    keyfiyyət  göstəricisinin normalaşdırılmış qiymətinə  görə   

(dənəvər  tərkibi, tozvari  və  gil  hissəciklərinin  miqdarı)   iki  sinfə  bölünür. 

4.3  Əsas  parametrlər   və   ölçülər 

4.3.1  Qum,  dənəvər  tərkibdən  asılı  olaraq  iriliyinə  görə   qruplara   

bölünür: 

I  sinif-çox  iri, (xırdalanmış tərkibinin  ələnməsindən   alınan  qum), daha   

iri, iri, orta   və  xırda; 

II  sinif-çox  iri (xırdalanmanın  ələntisinsindən  alınan  qum), daha iri, iri, 

orta, xırda, çox  xırda, nazik, çox  nazik. 

4.3.2  Qumun  hər  qrupu  cədvəl  1-də   göstərilən  irilik   modulunun  

qiymətilə  xarakterizə  olunur.       

                                      

Cədvəl   1 

Qumun  qrupu İrilik  modulu, Mi 

Çox iri 3,5-dən  yuxarı 

Daha iri    3,0-dan 3,5-ə qədər 

İri 2,5-dan 3,0-ə qədər 

Orta 2,0-dan 2,5-ə qədər 

Xırda 1,5-dən 2,0-a qədər 

Çox xırda   1,0-dan 1,5-ə qədər 

Nazik   0,7-dən 1,0-a qədər 

Çox nazik 0,7-yə qədər 

          

4.3.3  063  №-li  torlu  ələkdə   qumun  tam  qalığı  cədvəl  2-də  göstərilən  

qiymətlərə   uyğun    olmalıdır. 
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Cədvəl  2                                                                                Kütləyə görə faizlə 

Qumun  qrupu 063  №-li  ələkdə qalan 

Çox iri 75-dən yuxarı 

Daha iri 65-dən 75-ə qədər 

İri 45-dən 65-ə qədər 

Orta 30-dan 45-ə qədər 

Xırda 10-dan 30-a qədər 

Çox xırda 10-a qədər 

Nazik Normalaşdırılmır 

Çox nazik Normalaşdırılmır 

 

Qeyd - İstehsalçı  müəssisə   ilə   istehlakçı   arasındakı   razılığa  əsasən  II  

sinif  qum üçün   063 №-li   ələkdə qalan  tam  qalığla cədvəl 2-də  göstərilən 

qiymətindən ± %-ə    kənara  çıxmalara yol verilir. 

4.3.4  İriliyi   10,5-dən  yuxarı   və  0,16mm-dən  az   olan  dənələrin  miqdarı  

cədvəl  3-də   göstərilən   qiymətləri   keçməməlidir. 

 

Cədvəl  3                                                       Kütləyə   görə  faizlə, çox  olmayaraq 

 

Qumun     sinfi    və   qrupu 

İri   dənələrin   miqdarı 

10  mm-dən  

yuxarı 

5 mm-dən  

yuxarı 

0,16  mm-dən  az 

I  sinif 

Daha iri, iri  və orta 

Xırda 

 

0,5 

0,5 

 

5 

5 

 

5 

10 

II  sinif 

Çox  iri və daha iri  

İri və orta 

Xırda və çox xırda 

Nazik və çox nazik 

 

5 

5 

0,5 

yol    

verilmir 

 

20 

15 

10 

yol  verilmir 

 

10 

15 

20 

normallaşdırılmır 

 

 

4.4  Xarakteristikalar 

4.4.1 Qumun tərkibində  tozvari  və  gil   hissəcikləri, həmçinin  yumurlanmış  

gillər  cədvəl 4-dəki  göstəricilərin   qiymətini  keçməməlidir.  

 

Cədvəl  4                                                   Kütləyə   görə  faizlə, çox   olmayaraq 

 

 

Qumun  qrupu və  

sinfi 

Tozvari  və  gil   

hissəciklərinin 

miqdarı 

Yumurlanmış  gillərin    

miqdarı 

Təbii  

qumda 

Xırdalanmış 

tərkibi  

ələnməsindən  

alınan  qum 

Təbii  

qumda 

Xırdalanmış 

tərkibin  

ələnməsindən  

alınan  qum 
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I  sinif 

Çox  iri 

Daha  iri, iri 

Orta 

Xırda 

 

- 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

5 

 

– 

 

0,25 

0,35 

 

0,35 

 

0,35 

0,50 

II   sinif 

Çox iri 

Daha iri 

İri  və orta 

Xırda  və çox  xırda 

Nazik  və çox  nazik 

 

- 

 

3 

5 

10 

 

10 

 

10 

10 

normalaşdırılmır 

 

- 

 

0,5 

0,5 

1,0 

 

2 

 

2 

2 

0,1* 

  

*  Qara  və  əlvan  metal   filizlərinin   və   sənayenin  başqa   sahələrinin    qeyri-

metal   qazıntılarının   zənginləşməsi   zamanı    alınan  qum   üçün. 

Qeyd - İstehlakçı   ilə   razılaşmaya   görə    II   sinif    çox   xırda  təbii   

qumda   tozvari   və  gil   hissəciklərinin   miqdarının,   kütləyə  görə   7%-ə    

qədər   olmasına  yol  verilir. 

4.4.2  Dağ   süxurunun   və   çınqılın   möhkəmliyindən   asılı   olaraq   

xırdalanmış tərkibin   ələnməsindən   alınan  qum  markalara   bölünür. 

Püskürülmüş  və   metamorfik  dağ   süxurlarının sıxılmada   möhkəmlik   həddi  

60  MPa-dan, çökmə  süxurlarından isə-40MPa-dan  az   olmamalıdır. 

Xırdalanmış tərkibin ələnməsindən  alınan   qumun   möhkəmliyə   görə   

markası   cədvəl  5-də   göstərilənlərə    uyğun  olmalıdır. 

 

Cədvəl   5 

Xırdalanmış tərkibin  

ələnməsindən  alınan  

qumun  möhkəmliyə görə   

markası 

Dağ süxurunun su  ilə  

doymuş  halda    

sıxılmada  möhkəmlik  

həddi MPa, az olmayaraq 

Silindrdə    xırdalanmaya  

görə   çınqılın   markası 

1400 140 - 

1200 120 - 

1000 100                 Xr   8 

800 80 Xr  12 

600 60 Xr  16 

400 40 Xr  24 

 

Qeyd - İstehlakçı  ilə   istehsalçı  arasındakı   razılığa  əsasən  çökmə  dağ  

süxurundan  alınan  II  sinif  qumun   sıxılmada  zamanı  möhkəmlik  həddi 20-40  

MPa  olduqda tədarük   edilməsinə  icazə  verilir. 

4.4.3  Beton  üçün  doldurucu  kimi  istifadə  olunması  nəzərdə  tutulan  qum  

sementin tərkibindəki qələvilərını kimyəvi  təsirinə  davamlı  olmalıdır. 

Qumun  davamlılığı  mineraloji- petroqrafik   tərkibə  və  zərərli  

komponentlərin  və  qarışıqların  miqdarına   görə  təyin  edilir. Zərərli  komponent  
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və  qarışıqlara  aid  olan  süxur  və  mineralların   siyahısı   və  onların yol verilən  

miqdarının  həddi  A  əlavəsində   verilmişdir. 

4.4.4 Tərkibində  dənələrinin təbii   sıxlığı  2,8 q /sm
3
-dən    çox   olan,   

yaxud tərkibində   zərərli   komponentlərə    aid  olan    süxur   və   mineralların    

dənələrinin yol verilən  miqdarını  keçən, və  ya  tərkibində  bir  neçə  zərərli  

komponent  saxlayan   dağ  süxurunun   xırdalanmış tərkibin   ələnməsindən  

alınan  qum konkret   inşaat  işlərinin  növü  üçün   müəyyən  olunmuş  qaydada  

tərtib  olunmuş   və  korroziya  sahəsində  xüsusiləşmiş   laboratoriya   ilə   

razılaşdırılmış   texniki   sənədlərə  görə   buraxılır. 

4.4.5 Təbii və xırdalanmış  tərkibinin ələnməsindən alınan qum qarışığının 

tədarükünə o halda verilir ki, tərkibində  qumun   miqdarı  kütləyə  görə   20%-  

dən  az  olmasın,  bu  zaman    qum  qarışığının   keyfiyyəti   xırdalanmış tərkibin  

ələnməsindən   alınan   qumun   keyfiyyətinə  aid  olan bu   standartın   tələblərini   

ödəməlidir. 

4.4.6  İstehsalçı-müəssisə   istehlakçıya  geoloji   kəşfiyyatla  müəyyən  edilən  

aşağıdakı   xarakteristikaları    bildirilməlidir: 

-  zərərli  komponentlər  və  qarışıqlara   aid edilən  süxur   və  minerallar  

göstərilməklə   mineraloji- petroqrafik   tərkib; 

-  boşluq; 

-  üzvi  qarışıqların   miqdarı; 

-  qum  dənələrinin təbii  sıxlığı. 

4.4.7  Təbii  qum   natrium- hidroksid   məhlulu   ilə  emal edilən  zaman 

ГОСТ-8735 görə  (üzvi   qarışıqlara   kolometrik   nümunə)   məhlula etalonun    

tünd və  ya   uyğun gələn  rəng   verməməlidir. 

4.4.8  Quma   radioson-gigiyenik   qiymət  verilməlidir, onun   nəticəsinə  

görə qumun  tətbiqedilmə  sahəsi   müəyyən   olunur. Qum   Aeff    təbii  

radionukleidin    xüsusi  effektiv   aktivliyinin   qiymətindən   asılı  olaraq istifadə 

olunurda; 

-  A eff    370Bk / kq    qədər   olquqda, yeni   tikilən   yaşayış   və  ictimai  

binalar; 

-  Aeff   370-dən   yuxarı   740Bk/kq   qədər   olduqda, yaşayış   və   perspektiv  

tikinti   məntəqələri    ərazilərinin sərhədləri daxilində olan yolların  tikintisində 

həmçinin   istehsalat  bina   və  qurğuların   tikintisi   zamanı; 

-  Aeff    370-dən  yuxarı  1500Bk/kq-a   qədər-yaşayış  məntəqələrindən   

kənarda  olan  yol  tikintisində. 

Zəruri olarsa, ölkə  ərazisində qüvvədə olan   milli   normalardaki təbii  

radionukleidlərin   xüsusi  effektiv  aktivliyinin    qiyməti yuxarıda  göstərilən   

norma   həddində  dəyişilə   bilər. 

 

(Dəyişilmiş   redaksiya. Dəy. №  1,2) 

 

4.4.9  Qumun tərkibində   kənar  çirkləndirici   qarışıqlar olmamalıdır. 
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5  QƏBUL  QAYDASI 

 

5.1`Qum,  istehsalçı- müəssisənin   texniki   nəzarət  xidməti  tərəfindən    

qəbul   edilməlidir. 

5.2 Qumun  keyfiyyətinin  mövcud  standartın  tələblərinə   uyğunluğunun   

yoxlanılması   üçün  qəbul-təhvil    və   dövri    sınaqlar   aparılmalıdır. 

5.3  İstehsalşı-müəssisədə    qəbul-təhvil   sınaqlar    ГОСТ    8735   görə   hər  

texnoloji   xətdən götürülən   bir   nümunənin   gündəlik   sınağı   yolu  ilə  aparılır. 

Qəbul   nəzarəti  zamanı  təyin  olunur: 

- dənəvər  tərkib; 

- tozvari   və  gil   hissəciklərin    miqdarı; 

- yumurlanmış   gillərin    miqdarı. 

5.4  Qumun   dövri   sınağında   zamanı   təyin   olunur. 

          -  kvartalda   bir   dəfə-tökülmə   sıxlığı  (ehtiyac olduqca qumun yüklənməsi   

zamanı  nəm  vəziyyətdə   tökülmə  sıxlığı  təyin   olunur), həmçinin   təbii  qumda  

üzvi  qarışıqların  (çürüntü  maddələri)   olması; 

  -  ildə  bir  dəfə   və   tədqiq  olunan  süxurun  xüsusiyyətlərinin   dəyişməsi 

zamanı-dənələrin  həqiqi  sıxlığı, zərərli  komponent  və  qarışıqlara   aid  olan  

süxur   və  mineralların   miqdarı, xırdalanmış tərkibin ələnməsindən  alınan  

qumun  möhkəmliyə   görə  markası, təbii   radionuklidlərin    xüsusi  effektiv   

aktivliyi. 

Təbii  radionuklidlərin    xüsusi  effektiv    aktivliyinin   göstəricisinin   dövri  

nəzarəti  qamma-spektrometrik   sınaqları   aparmaq   hüququ   olan və  müəyyən 

olunmuş qaydada  akkreditasiya   olunmuş  xüsusi  laboratoriyalarda  yaxud  

nəzarət   orqanının    radiosionnometrik    laboratoriyalarında   aparılır. 

Yatağın   radiasion-gigiyenik   qiymətləndirilməsinə   dair  geoloji   

kəşfiyyat məlumatları  və   qumun  sinfi   barədə konkret  rəy  olmadıqda, 

istehsalçı-müəssisə tərəfindən  ГОСТ  30108   tələblərinə uyğun olaraq  ekspress   

metodla  hazır  məhsul  anbarında,  yaxud  bilavasitə quyuda dağ  süxurunun  

tədqiq  olunan  hissələrində    radiosion-gigiyenik  qiymətləndirmə    aparılır. 

5.5  İstehsalçı-müəssisədə  keyfiyyətin  yoxlanması üçün ГОСТ   8735  

tələblərinə  uyğun qum  nümunəsinin  seçilməsi  və hazırlığı aparılır. 

5.6  Qumun tədarükü və qəbulu partiyalarla aparılır. Qumun partiyası 

dedikdə dəmiryol qatarından yaxud  bir gəmidən  bir istehlakçıya eyni  vaxtda  

göndərilmiş  materialın  miqdarı   sayılır. Avtomobil nəqliyyati ilə göndərilən 

partiya isə 1 gün ərzində bir istehlakçıya göndərilən  qumun miqdarı hesab olunur. 

5.7  İstehlakçı   qumun  keyfiyyətinin  kontrol  yoxlanması   zamanı  5.8- 

5.11  qaydalarında  göstərildiyi  kimi  nümunənin   seçimini  aparmalıdır. Dənəvər  

tərkibin, tozvari  və   gil  hissəciklərinin  miqdarının  kontrol  yoxlaması  zamanı  

nəticələr  qeyri-məqbul  olduqda, qumun  partiyası  qəbul  olunmur. 

5.8  Partiyanın  həcmindən  asılı  olaraq, hər  partiyadan  qumun  

keyfiyyətinin  kontrol  yoxlanması  üçün  seçilən  nöqtələr şəklində  nümunələrin 

sayı  az   olmamalıdır: 
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Partiyanın   həcmi                                 Nöqtələr şəklində  nümunələrin sayı   

  350m qədər                                                                10 

  350-dən   yuxarı  700m-ə  qədər                                15 

  700m-dən   yuxarı                                                      20 

Nöqtələr şəklində olan  nümunələrdən   kontrol  partiyanı   xarakterizə   edən  

birləşdirilmiş  nümunə  əmələ  gətirilib   və   nümunənin   hazırlığı    ГОСТ   8735   

görə   aparılır. 

5.9  Dəmiryol   qatarı ilə göndərilən qumun  keyfiyyətinin  kontrol  

yoxlanılması  üçün  nöqtələr şəklində nümunələr istehlakçının anbarına  

boşaldılarkən   edildikdə  istifadə   olunan  lentvari   konveyerdə hərəkət edən  qum  

axınından göturulür. Vaqon   boşaldılan  zaman  bərabər  vaxt  intervalı   ilə   beş   

nöqtələr şəklində  nümunələr götürülür. Vaqonların   sayı   5.8-ə   uyğun olaraq  

tələb olunan  nöqtələr şəklində nümunələrin tələb olunan sayı nəzərə alınmaqla   

təyin  olunur. 

Vaqonlar   istehlakçının   göstərişilə   seçilir. Əgər   partiya   bir  vaqondan  

ibarətdirsə, bu  halda   onun   boşaldılması   zamanı   beş ədət  nöqtələr şəklində   

nümunə götürülür, bunlardan   isə   birləşdirilmiş   nümunə  alınır. 

Əgər   boşaldılma   zamanı  fasiləsiz  nəqliyyatdan    istifadə   edilmirsə, 

onda nöqtələr şəklində  nümunələr  bilavasitə   vaqonlardan götürülür. Bunun  

üçün  vaqonda  qumun  səthi hamarlaşdırılır və  nümunələrin  seçilmə  

nöqtələrində  0,2-0,4m   dərinlikdə  çala  qazılır. Nümunənin göturülmə  nöqtələri  

mərkəzdə  və vaqonun dörd  küncündə  yerləşməlidir, bu  zaman  vaqonun   

bortundan   nümunələrin götürülmə   nöqtələrinə  qədər  məsafə   0,5m-dən   az  

olmamalıdır. Çaladan  nümunə çalanın  divarı  boyunca çalovla aşağıdan  yuxarı  

qarışdırmaqla götürülür. 

5.10  Su  nəqliyyatı,  ilə  gətirilən   qumun   keyfiyyətinin    kontrol   

yoxlanması  üçün    nöqtələr şəklində nümunələr gəmilərin   boşaldılması   zaman    

götürülməlidir. Boşaldılmada    lentvari  konveyerdən  istifadə   edildikdə, nöqtələr 

şəklində  nümunələr   bərabər   vaxt   intervalı   ilə   konveyerdə hərəkət edən   

qum   axınından götürülür. Gəminin  qreyfer   kranları   ilə  boşaldılması   zamanı     

nümunələr  bərabər  vaxt  intervalı  ilə  bilavasitə  gəmidə yaradılan çaladan  deyil, 

boşaldıgca yeni  əmələ  gələn  qumun  səthindən götürülür. 

Gəmilərdən   boşaldılan   və    hidromexaniki  üsulla yuyulmaya  qumun  

keyfiyyətinin   kontrol   yoxlaması   üçün    ГОСТ   8735    2.9   bəndinə  uyğun    

nöqtələr  nümunələr  götürülür. 

5.11  Avtomobil   nəqliyyatı ilə daşınan qumun   keyfiyyətinin   kontrol  

yoxlanması   üçün   nöqtələr şəklində nümunələr  avtomobillərin   boşaldılması   

zamanı  götürülür. 

Qumun   boşaldılması   zamanı  lentvari   konveyerdən   istifadə   edildikdə, 

nöqtələr şəklində  nümunələr   konveyerdə hərərkət edən qum   axınından  

götürülür. Hər  boşaldılan  avtomobildən  bir  nümunə  götürülür. Avtomobillərin  

sayı  5.8  bəndinə  uyğun olaraq  nöqtələr şəklində  nümunələrin   tələb  olunan  

sayı  nəzərə  alınmaqla     təyin   edilir. İstehlakçının  göstərişinə  görə  

avtomobillər   seçilir. 
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Əgər  avtomobil  boşaldılanda   konveyer   nəqlindən  istifadə   edilmırsə, 

onda  nümunələr  bilavasitə   avtomobildən  götürülür. Bunun  üçün  avtomobildə  

qumun   səthi  hamarlaşdırılır, kuzovun   mərkəzundə  0,2-0,4m  dərinlikdə   çala  

qazılır. Çaladan  qum  nümunəsi  çalanın   divarı    boyu  aşağıdan    yuxarıya  

doğru  qarışdırmaqla   çalovla  götürülür. 

5.12  Tədarük   edilən  qumun  miqdarı  həcmə   yaxud   kütləyə   görə  təyin  

edilir.Qumun    çəkilməsi   vaqonda, gəmidə  yaxud   avtomobildə   aparılır. 

Avtomobil  və  vaqonlarda  göndərilən  qum   avtomobil  tərəzisində  çəkilir. 

Gəmi ilə göndərilən   qumun  kütləsi    gəminin  suda oturmasına  görə  təyin  

edilir.  

Qumun   miqdarı, onun göndərildiyi  zaman  olduğu nəmlikdə  vəziyyətdə    

təyin  edilən   tökülmə  sıxlığının   qiymətinə  görə   kütlə  vahidindən  həcm  

vahidinə keçməklə hesablanır.  Tədarükə   görə  hesab olan  müqavilədə   tərəflərin  

razılığına    əsasən  qəbul  edilən  qumun  nəmliyi     göstərilir. 

5.13  İstehsalçı-müəssisə    tədarük  olunan  qumun  hər  partiyasını  onun  

keyfiyyəti  barədə  müəyyən  olunmuş  formada  olan  sənədlə   bərabər  

göndərməlidir, həmin sənəddə göstərilməlidir: 

-  istehsalçı-müəssisənin  adı  və  ünvanı; 

-  sənədin  nömrəsi  və  verilmə  tarixi; 

-  partiyanın   nömrəsi  və  qumun  miqdarı; 

-  vaqonun  nömrəsi  və  gəminin  nömrəsi, qaimələrin  nömrəsi; 

-  sinif, irilik  modulu, 063 №-li  ələkdə  tam  qalıq; 

- tozvari və gil  hissəciklərinin  miqdarı, həmçinin yumurlanmış gillərin  

miqdarı; 

-  qumda  5.4-ə  uyğun  olaraq  təbii  radionukledlərin   xüsusi  effektiv  

aktivliyi; 

-  zərərli  qarışıqların  və  komponentlərin  miqdarı; 

-  mövcud  standartın   işarə   edilməsi. 

 

6  YOXLAMA   ÜSULLARI 

 

6.1  Qumun  sınağı   ГОСТ   8735   görə   aparılır. 

6.2  Qumda  təbii  radionuklidlərin   xüsusi   effektiv 

Aktivliyi  ГОСТ   30108  görə     təyin  edilir. 

 

7  NƏQLETMƏ   VƏ   SAXLANILMA 

 

7.1  Qum   nəqliyyatın  uyğun   növü   ilə   yükün   daşınmasına   dair  olan   

təsdiq  olunmuş   müəyyən  qaydalara   əsasən  açıq  surətdə  dəmiryol  qatarları   

və    gəmi, həmçinin  avtomobillə    nəql  edilir   və   qum   çirklənməkdən   

qorunmaqla  istehsalçının və istehlakçının  anbarlarında   saxlanılır. 

Dəmiryol   qatarı   ilə   qumun   daşınması   zamanı   yüklərin  vurulması  və  

bərkidilməsinə   dair    Nəqliyyat   nazirliyinin   təsdiq   etdiyi  Texniki   şərtlərin 

tələblərinin   yerinə  yetirilməsi   təmin  edilməlidir. 
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7.2  Qış  mövsümündə   qumun   yüklənməsi   və   saxlanılması    zamanı   

qumun  bir- birinə  donub  yapışmasına    qarşı   tədbirlər görülməlidir  (xüsusi  

məhlulla  işlənilmə, kürəklə   çevirmə). 

 

ƏLAVƏ   A 

( mütləq) 

 

Zərərli  qarışıqların    miqdarı 

 

Beton   və   məhlullar   üçün  doldurucu   şəklində   istifadə   olunan   qumda  

zərərli   komponent   və   qarışıqlara  aid   olan   süxur  və  mineralların   buraxılan  

miqdarı  aşağıdakı   göstəriciləri   keçməməlidir: 

-  qələvidə   həll  olan  silisium-dioksidin    müxtəlif növləri amorf  

(xalsedon, opal,  silisium  və  b.)-50 mmol / l-dən  çox  olmayaraq; 

-  kükürd, sulfidlər, piritdən   başqa ( markazit, pirrotin   və  b.)    və   

sulfatlar     (qips, anhidrit   və  b.)    SO( 3)-ilə ifadə etməklə   hesablandıqda-1,0 

%-  dən  çox   olmayaraq;  pirit  SO (3)-ə  hesablandıqda-kütləyə  görə   4%-dən   

çox  olmayaraq; 

-  slyuda-kütləyə  görə   2%-0dən  çox  olmayaraq; 

-  tərkibində   həll  olan  xloridlər  saxlayan    halogen   birləşmələr ( qalit, 

silvin  və  b.)  xlor   ionu ilə ifadə etməklə   hesablandıqda-kütləyə   görə   0,15 %-

dən   çox   olmayaraq; 

-  kömür-kütləyə   görə   1%-dən   çox   olmayaraq; 

-  üzvi   qarışıqlar ( çürüntü   turşusu)-az miqdarda natrium-hidroksid  

məhluluna  (ГОСТ    8267 görə kolorimetrik   nümunə)   etalon   rəngində yaxud   

bu  rəngdən daha tünd  rəng  verən . 

Bu  tələbə   cavab  verməyən   qumdan   betonda   yaxud   məhlulda   istifadə  

etdikdə  sınaq   zamanı  uzunömürlülük   xarakteristikasına  dair  müsbət  nəticələr  

alınarsa yalnız o zaman onun  tətbiqinə   yol  verilir. 

Seolitin, qrafitin, yanar şistlərin   buraxılan  miqdarı   qumun  betonun  

yaxud  məhlulun  uzunömürlülüyünə  təsirinin   öyrənilmə   tədqiqatları  əsasında  

müəyyən  edilir. 

 

 

ƏLAVƏ  B  Ləğv  edilmişdir 

(Dəyişilmiş  redaksiya, Dəy.2) 
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