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Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 
 

1  ÜMUMĠ MÜDDƏALAR 

 

1.1  Betonun  möhkəmliyi  ГОСТ 10180-78-ə  görə  beton  

nümunələrinin  möhkəmliyi  ilə  möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikası  arasında  

əvvəlcədən  təsbit  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  əsasən  müəyyən  edilir. 

1.2  İstifadə  edilən  metoddan  asılı  olaraq  möhkəmliyin  dolayı  

xarakteristikaları  aşağıdakılardır: 

 betonun  səthindən  vurucunun  sıçrama  qiyməti (və  ya  ona  sıxılmış  

iynənin); 

 zərbə  impulsunun  parametri  (zərbə  enerjisi) 

 betonda  izin  ölçüləri  (diametri, dərinliyi  və  i.)  və  ya  indentorun  

zərbəsindən  yaxud  da  identorun  betonun  səthinə  basılmasından  

betonda  və  standart  nümunədə  izlərin  diametrlərinin  nisbəti; 

gərginliyin  qiyməti – betonun  yerli  dağıdılması  üçün  ona  

yapışdırılmış metal  diskin  qopardılma  qüvvəsinin  betonun  

qopardılma  səthinin  diskin  müstəvisinə  proyeksiyasının  sahəsinə  

bölünməsinə  bərabərdir; 
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 konstruksiyanın  tilində  beton  hissəsinin  yerli  sındırılması üçün  

lazım  olan  qüvvənin  qiyməti; 

 betondan  anker  qurğusunun  dartıb çıxarılması  zamanı  yerli  

dağıtma  qüvvəsinin  qiyməti; 

1.3  Dağıtmadan  nəzarət  edərək  mexaniki  üsul  ГОСТ 18105-86-ya  

görə  yoxlanılan,  bütün  növ  normalaşdırılmış  möhkəmliklərə  betonun  

möhkəmliyinin  təyini  üçün  eləcədə,  konstruksiyaların  müayinəsi  və  çıxdaş  

edillməsi  zamanı  betonun  möhkəmliyinin  təyini  üçün tətbiq edilir.   

Sınaqlar üsulu bu standartın 3-cü bölməsinin tələblərinə uyğun olaraq, 

dağıdılmadan nəzarət etməyə konkret cihazlara rəhbərlik tərəfindən tövsiyyə 

olunan möhkəmliyin həddi qiyməti nəzərə alınmaqla seçilməlidir. 

1.4 Sınaqlar betonun  müsbət  temperaturunda  keçirilir.  

Konstuksiyaların  müayinəsi  zamanı  mənfi  10°C-dən  aşağı olmayan  

temperaturda  möhkəmliyin  təyininə  yol  verilir,  bir  şərtlə  ki,  donma  anına  

kimi  konstruksiya  bir  tərəfdən  az  olmayan  müddətdə  temperaturu  müsbət  

və  nisbi  rütubəti  75%-dən  artıq  olmayan  mühitdə  olsun. 

 1.5  Bu  standartda  göstərilmiş  üsulların  tətbiqi  ilə  betonun  faktiki  

möhkəmliyindən  alınmış  qiymətlərinin  tələblərə qoyulmuş  müvafiqliyinin  

qiymətləndirilməsi    ГОСТ 18105-86-ya  görə  keçirilir. 

 

2  CĠHAZLAR VƏ ALƏTLƏR  

 

2.1 Betonun  möhkəmliyi   ГОСТ 8326-78-ə  görə  metroloji  

attestasiyadan  keçmiş  və  cədvəl 2-də  göstərilmiş  tələblərə  cavab  verən, 

dolayı  xarakteristikaların  müəyyən edilməsi üçün  nəzərdə  tutulmuş  cihazlar  

vasitəsilə  müəyyən  edilir. 

Cihazların  tipləri  və  onların  texniki  xarakteristikaları  əlavə 1-də  

göstərilmişdir. 

2.2  Plastik  deformasiya  üsulu ilə  sınaq  üçün  istifadə  edilən  izlərin  

diametrini  və  ya  dərinliyini  ölçmək  üçün  alət  ( ГОСТ 427-yə  görə  bucaq  

miqyası,    ГОСТ  166-ya    görə    ştangenpərgar   və   b.)    ± 0.1 mm-dən   çox   

olmayan  xəta  ilə,  izlərin  dərinliyini  ölçmək  üçün  alət  isə (  ГОСТ 577-68-ə  

görə  saat  tipli  indikator  və b.)  ±0.01mm-dən  çox  olmayan  xəta  ilə  

ölçməni  təmin  etməlidir. 



Cədvəl 2

 

Cihazların  xarakteristikalarının  adları 

                          Üsulla  sınaq  üçün  cihazın  xarakteristikası                 

elastiki  

sıçrama 

zərbə  

impulsu   

plastik 

deformasiya 

qopardılma tilin  

sındırılması 

sındırıb  

qopardılma 

Vurucunun, iynənin  və  identorun  bərkliyi, 

HRCэ,  az  olmayaraq 

51 51 51 - - - 

Vurucu  və  identorun  təmas  hissəsinin  kələ-

kötürlüyü, mkm, çox  olmayaraq 

10 10 10 - - - 

Vurucunun  və  identorun  diametri, mm,  az  

olmayaraq 

10 10 10 - - - 

Diskvari  identorun  qalınlığı, mm az olmayaraq - - 10 - - - 

Konusvari  identorun  bucağı - - 30-60
 

- - - 

İzin  diametri, identorun  diametrindən  %-lə  - - 20-70 - - - 

Yükün  qoyulmasında  perpendikulyarlıq  

buraxılışı, 100 mm hündürlükdə ,mm 

4 4 4 4 - 4 

Zərbə  enerjisi,  Coul,  az  olmayaraq 0.7 0.02 0.7 - - - 

Yükün  artırılma   sürəti,  kN/san - - ≤1.5* 0.5-1.5 0.5-1.5 1.5-3.0 

Yükün  ölçülmə  xətası,  ölçülən   yükdən  %-lə,  

çox  olmayaraq 

- - 5* 5 5 5 
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2.3  Sındırıb  qopartma  üsulu  üçün  əlavə 2-də  göstərilən  anker  

qurğularından  istifadə  edilməlidir. 

Eləcədə  başqa  anker  qurğularından  istifadə  edilməsinə  yol  verilir,  

hansılarınkı  tıxanma  dərinliyi  sınaqdan  keçirilən  konstruksiya betonunun  iri  

doldurucusunun  maksimal  ölçüsündən  kiçik  olmamalıdır. 

2.4  Tilin  sındırılması  üsulu  üçün  əlavə 3-də  göstərilən  cihazlardan  

istifadə  edilməlidir. 

2.5  Qopartma  üsulu  üçün  diametri  40 mm-dən az  olmayan, qalınlığı  6 

mm-dən  az  olmayan  və  0.1 diametrdən  az  olmayan,  yapışdırılan  səthin  kələ-

kötürlük parametri  ГОСТ 2789-a  görə  Ra 20 mkm-dən  az  olmayan  polad  

disklərdən  istifadə  edilməlidir.  Diskin  yapışdırılması  üçün  yapışqan  elə  

möhkəmlik  təmin  etməlidir  ki,  dağılma  betonda  baş  versin.  Əlavə 4-də  

göstərilən  yapışqanlardan  istifadə  edilməsinə  yol  verilir. 

 

3   SINAQLARA HAZIRLIQ 

 

3.1  Konstruksiyalarda  betonun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  

əvvəlcədən  betonun  möhkəmliyi  ilə  möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikası  

arasında  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  edirlər (qrafik, cədvəl  və  ya  düstur  

şəklində). 

Əlavə  2-yə  uygun  olaraq  anker  qurğuları  tətbiq  edildiyi  halda, 

sındırmaqla  qopartmaq  üsulu  ilə  sınaq  üçün  və  əlavə  3-ə  uyğun olaraq  

cihazlar  tətbiq  edildiyi  halda  tilin  sındırılması  üsulu  ilə  sınaq  üçün  5  və  6  

əlavələrinə  uyğun  olaraq  göstərilmiş  dərəcələrinə  asılılığından  istifadə  

edilməsinə  yol  verilir. 

3.2  Elastiki  sıçrama, zərbə  impulsu, plastik  deformasiya  və  qopartma  

üsulları  üçün  dərəcələnmə  asılılıqlarını  1.3 bəndində  göstərilən  hər  bir  

möhkəmlik  növü  üçün  konkret  olaraq  müəyyən  edirlər,  sındırıb  qopartma  və  

tilin  sındırılması  üsulları  üçün  möhkəmliyin  növündən  asılı  olmayaraq  vahid  

dərəcələnmə  asılılığının  müəyyən  edilməsinə  yol  verilir. 

3.3  İri  doldurucunun  növü, beton  istehsalının  texnologiyası  

dəyişdirildikdə,  qatqılar  əlavə  edildikdə, sıçrama,  zərbə  impulsu  və  plastik  

deformasiya  üsulları  üçün  isə həmçinin  sementin  növü  dəyişdirildikdə,  

betonun nominal tərkibində miqdari dəyişikliklər sementin sərfi üzrə ±20%-dən 

çox,  iri  doldurucu  üzrə  ±10%-dən  çox  olduqda  dərəcələnmə  asılılığını 

yenidən  müəyyən  edirlər. 

3.4   Dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etmək  üçün  ГОСТ 10180-78-ə görə    

15  seriyadan  az  olmayan  nümunə-kublardan  və  ya  30-dan  az  olmayan  tək-

tək  nümunə-kublardan  istifadə  edirlər. Sındırıb-qopartma  üsulu  üçün  

dərəcələnmə  asılılığını təyin  etdikdə  hər  bir  seriyaya  əlavə  olaraq  3-dən  az  

olmayan  nümunə-kublar  daxil  edilir. 

Nümunələri  ГОСТ 10180-78-ə  görə olaraq  müxtəlif  növbələrdə  5 gündən 

az olmayan müddətdə  eyni  tərkibli  betondan, eyni  bir  texnologiya  ilə  və  o  
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 istilik-nəmlik  emalı  rejimində  və  ya  o  bərkimə  şəraitində  hazırlanır ki, 

hansılarda  yoxlanılan  konstruksiyalar da hazırlanmışdır.   

Tərkibinə görə ± 0.4  hüdudlarında  su-sement nisbəti üzrə layihədəkindən 

fərqlənən  beton  qarışığından  uyğun olaraq  işarəsi  hər birindən  5  seriya  

nümunə  hazırlanması  tövsiyə edilir. 

3.5  Dərəcələnmə  asılılığı  üçün  nümunələrin  ölçülərini   ГОСТ 10180-78-

ə  görə  beton  qatışığında  doldurucunun  ən  böyük  iriliyinə  uyğun  olaraq  

seçmək  lazımdır,  lakin  aşağıdakılardan   az  olmayaraq: 

100×100×100 mm – sıçrama,  zərbə  impulsu, plastik  deformasiya  üsulları  

üçün  dağıdılmadan  üsullarla  və  ГОСТ 10180-78-ə görə,  sındırıb  qopartma  

ГОСТ 10180-78-ə görə; 

200×200×200 mm – üsulu  üçün  konstruksiyanın  tilinin  qopardılması  və  

sındırılması  üsulları  üçün. 

Sındırıb  qopartma  üsulu  ilə  sınaqdan  keçirilən əlavə  nümunə-kubların  

tillərinin  ölçüləri  anker  qurğusunun  qoyulma  dərinliyinin  altı  mislindən  az  

olmamalıdır. 

İstehsalatda  betonun  strukturunun  dəyişməsinə  səbəb  olan  sıxlaşdırma    

üsulları  tətbiq  edildiyi  halda  dərəcələnmə  asılılığının  quraşdırılması   üçün  

nümunələrin  hazırlanma  ölçüləri  və  üsulları  yığma  konstruksiyalar  üçün  

standartlarda  və  ya  texniki  şərtlərdə,  monolit konstruksiyaların  işçi  

cizgilərində  və  ya  qoyulmuş  qaydalara  əsasən  təsdiqlənmiş  metodikalarda  

göstərilməlidir. 

3.6  Dərəcələnmə  asılılığının   müəyyən  edilməsində  istifadə  edilən  

nümunələrin  yaşı,  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya   üsulu  üçün   

konstruksiyaların  sınağına  qoyulmuş  müddətdən  fərqlənməməlidir: 

40%-dən  çox  olmayaraq–təbii (şəraitdə)  bərkimiş  betonun  möhkəmliyinə  

nəzarət  etdikdə; 

iki  dəfədən  çox  olmayaraq–istilik  emalından sonra  betonun  

möhkəmliyinə  nəzarət etdikdə; 

Dolayı  xarakteristikanı  təyin  etdikdə  ayrı-ayrı  nümunələrin  betonunun  

temperaturu  nümunələrin  ±10°C orta  temperaturundan  çox  fərqlənməməlidir, 

konstruksiyanın  temperaturundan  fərq  isə  ±10°C-dən  çox  olmamalıdır. 

Betonun  buraxılma,  ötürülmə,  dartılma  və  qəlibdən  çıxarılma  

möhkəmliyini  yoxlamaq  üçün  dərəcələnmə  asılılıqlarını  qurduqda,  

dərəcələnmə  asılılığını  qaynar  nümunələrin  dağıdılmadan  sınaqlarına  yol  

verilir    və  ГОСТ 10180-78-ə görə  elə  həmin  nümunələrin   normal  

temperaturda  sıxılmaya  sınaqlarının  nəticələrinə  əsasən  müəyyən  edilsin. 

Dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etmək  üçün  istifadə  edilən  nümunələrin  

nisbi  nəmliyi, sınanan  konstruksiyanın  nəmliyindən  ±2%-dən  çox  

fərqlənməməlidir. 

3.7  Elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu, plastik  deformasiya,  qopartma  və  

tilin  sındırılması  üsulları  üçün  dərəcələnmə  asılılığını  nümunə-kubların  

əvvəlcə  dağıdılmadan,  sonra  isə   ГОСТ 10180-78-ə  görə    sınaqlarının  

nəticələri  əsasında  müəyyən  edilir. 
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   Sındırıb-qopartma  üsulu  ilə  dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etdikdə,  dolayı  

xarakteristikanı  əlavə  olaraq  düzəldilmiş  nümunə-kublarda  təyin  edirlir, ГОСТ 

10180-78-ə  görə  isə   əsas  seriyanın  nümunələri sınanılır. 

3.8   Dolayı  xarakteristikaları  təyin  etmək  üçün  sınaqlar  nümunələrin  

yan  səthlərində  aparılır (betonlama  istiqamətində).  

Hər  bir  nümunədə  ölçmələrin  sayı  sıçrama  və  zərbə  ilə plastik  

deformasiya  üsullarında  beşdən  az, zərbə  yerləri  arasındakı  məsafə  isə  30 

mm-dən  az  olmamalıdır.  Zərbə  impulsu  üsulunda  ölçmələrin  sayı  ondan  az,  

zərbə  yerləri  arasında  məsafə  isə  15 mm-dən  az  olmamalıdır.  Batırma  ilə  

plastik  deformasiya  üsulunda  bir  üzdə  ikidən  az,  sınaq  yerləri  arasında  

məsafə  isə  izin  iki  diametrindən  az  olmamalıdır. 

Sındırma  üsulu  ilə  dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etdikdə  hər  yan  tildə  

bir  sınaq  aparılır. 

Sındırıb  qopartma  üsulu  üçün  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  etdikdə  

hər  yan  üzdə  bir  sınaq  aparılır.   

3.9   Sıçrama, zərbə  impulsu, zərbə  ilə  plastik  deformasiya  üsulları  ilə  

sınaq  apardıqda  nümunələr  presdə  (30 ± 5) kN  qüvvə  ilə  sıxılmalıdır. 

3.10   Betonun  möhkəmliyinin  tək  bir  qiyməti  kimi   ГОСТ 10180–78-ə 

görə  betonun  seriyada  möhkəmliyinin qiymətini  və  ya  bir  nümunə  betonunun  

möhkəmliyinin  qiyməti  qəbul  edilir  (əgər  dərəcələnmə  asılılığı  tək-tək  

nümunələrin  sınağının  nəticələrinə  əsasən  təyin  edilirsə).  

Qopartma  üsulu  ilə  sınaqdan  keçirilmiş  nümunələr,  presdə  elə  

yerləşdirilir ki,  presin  dayaq  lövhələrinə  qopardılma  aparılan  səthlər  bir-birinə 

yanaşmasın;  ГОСТ 10180-78-ə görə  sınaqların  nəticələri  5%  artırılır. 

3.11  Dərəcələnmə  asılılığını müəyyən  etdikdə  möhkəmliyin  dolayı  

göstəricisinin  tək  qiyməti  kimi,  möhkəmliyin  tək  qiymətinin  müəyyən  

edilməsində  istifadə  edilən  nümunələr  seriyasında  (və  ya  nümunədə)  bu  

kəmiyyətin  orta  hesabi  qiyməti  götürülür. 

3.12   Dərəcələnmə  asılılığı  nümunələr  seriyasından  istifadə  edildikdə  

möhkəmliyin  R  orta  qiymətinin  12%-ni,  ayrı-ayrı  nümunələrdən  istifadə  

edildikdə  15%-ni  keçməyən  orta  kvadratik  (qalıq)  kənaraçıxmalar ST  malik  

olmalıdır. 

Dərəcələnmə  asılılığının  təyin  edilməsi  metodikası  və  misalı  əlavə 7-də  

verilmişdir.  

3.13   Bu  dərəcələnmə  asılılığı  əlavə 8-ə  uyğun  olaraq  tərtib  edilir. 

3.14   Dərəcələnmə  asılılığını  3.2 – 3.12  bəndlərinin  tələblərinə  uyğun  

olaraq  təyin  etmək  imkanı  olmadıqda  5  və  6  əlavələrində  verilmiş  

dərəcələnmə  asılılıqlarından  istifadə  edərək  sındırıb  qopartma  və  ya  tilin  

sındırılması  üsullarını  tətbiq  etmək  lazımdır. 

Konstruksiyaları  müayinə  etdikdə  sınanılan  betondan  fərqlənən 

(tərkibinə, yaşına, bərkimə  şəraitinə, nəmliyinə  görə)  beton  üçün  müəyyən  

edilmiş  dərəcələnmə  asılılığından  istifadə  edərək  onu  əlavə 9-da  verilmiş  

metodikaya  uyğun  olaraq  dəyişdirməklə  elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  ya  

plastik  deformasiya  üsullarını  tətbiq  etməyə  yol  verilir.  
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3.15   Müayinələr  apardıqda  əlavə  10-a uyğun olaraq  konstruksiyadan  

ayrılmış  beton  nümunələrdə  elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  plastik  

deformasiya  üsulları  ilə  sınaqlara  yol  verilir. 

 

4   SINAQLAR 

 

4.1   Sınaqları  konstruksiyanın  sahəsi  100-dən  600 sm
2
-dək  olan  

hissəsində  aparırlar. 

4.2   Konstruksiyanın  yoxlanılan  hissəsində  betonun  möhkəmliyini  bölmə  

3-ün  tələblərinə uyğun  olaraq  müəyyən  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  əsasən  

müəyyən  edirlər  o  şərtlə  ki,  dolayı  göstəricinin  ölçülmüş  qiymətləri  

dərəcələnmə  asılılığını  qurduqda  sınanılan  nümunələrdə  dolayı  göstəricilərin  

ən  kiçik  və  ən  böyük  qiymətləri  hüdudlarında  olsun. 

4.3  Konstruksiyaları  sınaqdan  keçirdikdə  yoxlanılan  hissələrin  sayı  və  

yerləşməsi ГОСТ 18105-86–nın  tələblərinə  uyğun  olmalıdır  və  ya  yığma  

konstruksiyalar  üçün  standartlarda  və  (və  ya) texniki  şərtlərdə  və  ya  monolit  

konstruksiyaların  işçi  cizgilərində  və  (və  ya)  yoxlama  texnoloji  kartlarında  

göstərilməlidir. 

Müayinə  edilən  konstruksiyaların  möhkəmliyini  təyin  etdikdə hissələrin  

sayı  və  yerləşməsi  müayinənin  aparılma  proqramı  üzrə  götürülməlidir. 

4.4   Bir  hissədə  sınaqların  sayı, hissədə  sınaq  yerləri  arasında  və  

konstruksiyanın  kənarından  olan  məsafə, sınama  hissəsində  konstruksiyanın  

qalınlığı  cədvəl  3-də  göstərilən  qiymətlərdən  kiçik  olmamalıdır.    

 

     Cədvəl  3 

 

   Üsullar   

Hissədə  

sınaqların  

sayı 

Sınaq yerləri 

arasında 

məsafə,  mm 

Konstruksiyanın 

kənarından 

sınaq yerinədək 

məsafə, mm 

Konstruksiyanın 

qalınlığı, mm 

Elastiki 

sıçrama 

5 30 50 100 

Zərbə 

impulsu 

10 15 50 50 

Plastiki 

deformasiya 

5 30 50 70 

Tilin 

sındırılması 

2 200 - 170 

Qopartma 1 Diskin2 

diametri 

50 50 

Sındırıb 

qopartma 

1 5 qopartma 

dərinliyi 

150 Ankerin 

qoyulma 

dərinliyinin iki 

misli 
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4.5  Sıçrama, zərbə  impulsu, plastik  deformasiya  üsulları  ilə  sınaqlarda  

konstruksiya  betonunun  səthinin  kələkötürlüyü, dərəcələnmə  asılılığını  təyin  

etdikdə  sınanılan  kubların  səthinin  kələkötürlüyünə  uyğun  olmalıdır.  Zəruri  

hallarda  konstruksiyanın  səthinin  təmizlənib  hamarlanmasına  yol  verilir. 

Batırma  ilə  plastik  deformasiya  üsulu  ilə  istifadə  etdikdə, əgər  sıfır  

sayma  başlanğıcı  ilkin  yüklə  təsirdən  sonra  qeydə  alınırsa, konstruksiya  

betonunun  səthinin  kələkötürlüyünə  tələblər  irəli  sürülmür. 

4.6      Elastik  sıçrama  üsulu. 

4.6.1  Elastik  sıçrama  üsulu  ilə  sınaqda  sınağın  aparıldığı  yerdən  

armaturadək  məsafə  50 mm-dən  az  olmamalıdır.   

4.6.2   Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır: 

 cihaz  elə  yerləşdirilir  ki, cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun olaraq, 

qüvvə  sınanan  səthə  perpendikulyar  olsun; 

 konstruksiyanı  sınadıqda  cihazın  horizontala  görə  vəziyyətini  elə  

götürmək  tövsiyyə  edilir  ki, necəki, dərəcələnmə asılılığını  müəyyən  

etmək   üçün   nümunələr   sınaqdan   keçirilmişdir;   başqa  vəziyyətdə,  

cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  olaraq, cihazın  göstərişinə  düzəliş  

etmək  lazımdır; 

 cihazın  istismarı  üzrə  təlimata uyğun  olaraq  dolayı  xarakteristikanın  

qiyməti  qeyd  edilir; 

 konstruksiyanın  sınanan  hissəsındə  dolayı  xarakteristikanın  orta  

qiymətini  hesablayırlar. 

4.7   Plastik  deformasiya  üsulu. 

4.7.1  Plastiki  deformasiya  üsulu  ilə  sınaqda,  sınağın  aparıldığı  yerdən  

armaturadək  məsafə  50 mm – dən  az  olmamalıdır. 

4.7.2   Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır: 

 cihaz  elə  yerləşdirilir  ki,  cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun olaraq,  

qüvvə  sınanan  səthə  perpendikulyar  olsun; 

 sferik  identorla  sınaqda,  izlərin  diametrinin  ölçülməsini  asanlaşdırmaq  

üçün, sınaqları  surət  kağızı  və  ağ  kağızın  üstündən  aparmaq olar (bu  

halda  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  etmək  üçün  nümunələr  belə  

kağızlardan  istifadə  edilərək  sınanılır); 

 cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  olaraq  dolayı  xarakteristikanın  

qiyməti qeyd  edilir; 

 konstruksiyanın  hissəsində  dolayı  xarakteristikanın  orta  qiyməti  

hesablanır. 

4.8    Zərbə  impulsu  üsulu. 

4.8.1   Zərbə  impulsu  üsulu ilə  sınaqlarda  sınağın  aparıldığı  yerdən  

armaturadək  məsafə  50 mm-dən  az  olmamalıdır.    

4.8.2   Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır: 



AZS  477 – 2011  

 12 

 

 cihaz  elə  yerləşdirilir  ki,  cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  

olaraq, qüvvə  sınanan  səthə  perpendikulyar  olsun; 

 konstruksiyanı  sınadıqda  cihazın  horizontala  görə  vəziyyətini  elə  

götürmək  tövsiyə  edilir  ki, necəki  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  

etmək  üçün  nümunələr  sınaqdan  keçirilmişdir; başqa  vəziyyətdə,  

cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  müvafiq  olaraq  cihazın  göstərişinə  

düzəliş  etmək  lazımdır;     

 cihazın  istismarı  üzrə  təlimata uyğun  olaraq  dolayı  xarakteristikasının   

qiymətini  qeyd  edirlər; 

 konstruksiyanın  sınanan  hissəsində  dolayı  xarakteristikanın  orta  

qiymətini  hesablayırlar. 

4.9  Qopartma  üsulu. 

4.9.1  Qopartma  üsulu  ilə  sınaqda, sınanan  hissələr  istismar  yükləri  və  

ya  əvvəlcədən  gərginləşdirilmiş  armaturun  hərtərəfli  sıxma  qüvvəsi  ilə  

yaradılan  ən  kiçik  gərginliklər  zonasında  yerləşməlidir. 

4.9.2   Sınağı  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparırlar:  

 diskin  yapışdırılacağı  yerdə  betonun  üst  qatını  0,5-1mm  dərinliyədək  

götürürlər  və  səthi  tozdan  təmizləyirlər; 

 diski  betona  elə  yapışdırırlar  ki,  betonun  səthində  yapışqan  qatı  

diskin  hüdudlarından  kənara  çıxmasın; 

 cihaz  disklə  birləşdirilir; 

 yük  ( 1±0.3) kN/san  sürətlə  səlis  artırılır; 

 cihazın  qüvvəölçücüsünün  göstərişi  qeyd  edilir; 

 qopartma  səthinin  diskin  müstəvisinə  proeksiyasının  sahəsi  ±0.5 sm
3
  

xəta  ilə  ölçülür; 

 qopartma  zamanı  betonda  şərti  gərginliyin  qiyməti  müəyyən  edilir; 

 əgər  betonu  qopartdıqda  armatur  açılıbsa  və  ya  qopartma  səthinin  

proeksiyasının  sahəsi  diskin  sahəsinin  80%-dən  az  olubsa  sınağın  

nəticələri  nəzərə  alınmır. 

4.10   Sındırıb  qopartma  üsulu. 

4.10.1   Sındırıb  qopartma  üsulu  ilə  sınaqda,  sınanan  hissələr  istismar  

yükləri  və  ya  əvvəlcədən  gərginləşdirilmiş  armaturun  hərtərəfli  sıxma  qüvvəsi  

ilə  yaradılan  ən  kiçik  gərginliklər  zonasında  yerləşməlidir. 

4.10.2  Sınaqlar  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır: 

 əgər  anker  qurğusu  betonlamadan  əvvəl  quraşdırılmayıbsa, betonda  

şpur  deşirlər  və  ya  vururlar,  hansınınki  ölçüsünü  cihazın  istismarı  

üzrə  təlimata  uyğun  olaraq, anker  qurğusu  tipindən  asılı  olaraq 

seçilir; 
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 şupurda  anker  qurğusunu  cihazın  istismarı  üzrə  təlimatda  nəzərdə  

tutulmuş  dərinlikdə,  anker  qurğusunun  tipindən  asılı  olaraq  

bərkidirlər; 

 cihaz  anker  qurğusu  ilə  birləşdirilir; 

 yük  1,5 – 3,0 kN/san  sürətlə  artırılır; 

 cihazın  qüvvəölçücüsünün  göstərişini  və  qopartma  dərinliyi  1mm-dən  

az  olmayan  dəqiqliklə  qeyd  edilir; 

 əgər  betonun  qopardılmış  hissəsinin  anker  qurğusundan  dağılma  

sərhədlərinə  qədər  konstruksiyanın  səthindəki  ən  böyük  və  ən  kiçik  

ölçüləri  iki  dəfədən  çox  fərqlənərsə  və  eləcədə  qopartma  dərinliyi  

anker  qurğularının  bərkidilmə  dərinliyindən  5%-dən  çox  fərqlənərsə  

onda  sınağın  nəticələrini  yalnız  betonun  möhkəmliyinin  təxmini  

qiymətləndirilməsi  üçün  nəzərə  almaq  olar. 

4.11  Tilin  sındırılması  üsulu. 

4.11.1  Tilin  sındırılması  üsulu  ilə  sınaqda, sınaq  hissəsində  çatlar, 

betonun  okolları, hündürlüyü ( dərinliyi )  5mm-dən  çox  yığıntılar  və  ya  

qovuqlar  olmasın. Sınanan  hissələr  istismar  yükləri  və  ya  əvvəlcədən  

gərginləşdirilmiş  armaturun  hərtərəfli  sıxma  qüvvəsi  ilə  yaradılan  ən  kiçik  

gərginliklər  zonasında  yerləşməlidir. 

4.11.2  Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır: 

 cihaz  konstruksiya  üzərində  bərkidilir, (1±0,3) kN/san-dən  çox  

olmayan  sürətlə  yük  təsiri  yaradılır; 

 cihazın  qüvvəölçücüsünün  göstərişi  qeyd  edilir; 

 sındırmanın  faktiki  dərinliyi  ölçülür; 

 sındırma  qüvvəsinin  orta  qiyməti  müəyyən  edilir. 

Əgər  betonun  sındırılmasında  armatur  açılıbsa  və  faktiki  sındırma  

dərinliyi  verilmişdən  ( əlavə 3-ə bax )  2 mm-dən  çox  fərqlənibsə  sınağın  

nəticələri  nəzərə  alınmır. 

 

5   NƏTĠCƏLƏRĠN TƏRTĠBATI 

 

Betonun  sınaq  nəticələri  jurnala qeyd  edilir, hansındakı  göstərilməlidir: 

 konstruksiyanın  adı,  partiyanın  sıra  sayı; 

 yoxlanılan  möhkəmliyin  növü  və  onun  tələb  olunan  qiyməti; 

 betonun  növü; 

 dağıtmayan  metodun  adı, cihazın  tipi  və  onun  zavod  sıra  sayı; 

 möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikasının  orta  qiyməti  və  betonun  

möhkəmliyinin uyğun  qiyməti; 

 düzəliş  əmsallarının  istifadə  edilməsi  barədə  məlumatlar; 
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 betonun  möhkəmliyinin  qiymətləndirilməsinin  nəticələri; 

 sınaq  tarixi, sınağı  aparan  şəxsin  soyadı  və  imzası. 

 

                       

ƏLAVƏ  1 

Arayış  üçün 

 

CĠHAZLARIN  TĠPĠ 

Cədvəl 4 

Sıçrama  üsulu  ilə sınaq  üçün  cihazların  texniki  xarakteristikası   

Cihazların 

tipi 

 

Zərbə 

enerjisi, 

Coul 

Ölçüləri, mm Kütləsi, 

kq 

İstifadə edilməsinin 

xüsusiyyətləri 
diametri uzunluğu 

KM* 2,2 54 390 

455(dəstəklə) 

1,75 Plastik deformasiya 

üsulu ilə sınaqlar üçün 

dəyişdirilən identor 

vardır 

 

  * Cizgiləri  НИИЖБ*-nin  КТБ-sı  yayır. 

 

    Cədvəl 5 

Zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya üsulları  ilə  sınaq  üçün  

 cihazların  texniki  xarakteristikaları 

Cihazın  tipi Zərbə 

enerjisi, 

 

Ölçüləri, mm Kütləsi, 

kq diametri uzunluğu 

BCM* 0.1 25 200 0.5 

ПМ-2** - 40 100 1.0 

Ц-22 

Киеворгстроя*** 

0.8-8.0 54 320 1.0 

A-1**
 

2.0-4.0 33 270 0.9 

Kaşkarov  Çəkici
 

İxtiyari - 300 0.9 

  

   Cədvəl 6 

Batırma  zamanı  plastik  deformasiya  üsulu  ilə  sınaq  üçün   

cihazların  texniki  xarakteristikası 

Tipi İdentorun  

növü 

Batırma  

qüvvəsi, kN 

Cihazın 

kütləsi, 

kq 

İdentorun 

diametri,mm 

ПБ Kürə 1-5 5.0 10 
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   Cədvəl 7 

Sındırmaqla  qopartma,  tilin  sındırılması,  sındırıb  qopartma  

üsulları  ilə  sınaq  üçün  cihazların  texniki  xarakteristikası 

Cihazın  adı Anker qurğusunun 

tipi 

Qopartma  

qüvvəsi, kN 

Kütləsi, kq 

ГПНВ-5* I, II 50 8.0 

ГПНС-4* III 40 5.0 

ГПНС-5* I, II 50 5.0 

ПИБ** I, II 45 4.0 

УРС-2** - - 6.3 

  

 

ƏLAVƏ 2 

Tövsiyə olunan 

 

ANKER  QURĞULARININ  TĠPĠ  

     

                                    I Tip           II Tip              III Tip 

 

 
 

 

1-işçi  ox;  2- açılma  konuslu  işçi  ox;  3-tam  açılma  konuslu  işçi  ox;  4-istinad 

oxu;  5-riflənmiş  seqment  yanaqları. 

 

Cizgi 1 

                                                                                                                                

       I  tip  anker  qurğusunu  konstruksiya  üzərində  betonlama  zamanı  qoyurlar; 

II  və  III  tip  anker  qurğularını  konstruksiyada  əvvəlcədən  hazırlanmış  

şupurlarda,  cədvəl 8-də  verilmiş  tıxanma  dərinliyi  yerləşdirilir. 
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   Cədvəl 8 

Anker  qurğusunun  tipi Tıxanma  dərinliyi, mm 

işçi  h tam  h
/ 

I 35; 48 37; 50 

II 30; 48 37; 55 

III 35 42 

 

ƏLAVƏ 3 

Tövsiyə  olunan 

TĠLĠN  SINDIRILMASI  ÜSULU  ĠLƏ  SINAQ  ÜÇÜN  CĠHAZ 

 

     1.  Sınaqları  aparmaq  üçün  şəkil 2-də  verilmiş  УРС  qurğusundan,  və  

qüvvəölçücülü  qüvvəyaradıcı  cihazdan  istifadə  edilir. 

     2.  УРС  qurğusu  aşağıdakı  parametrlərə  malik  olmalıdır: 

 sındırılma  dərinliyi a, (20±2) mm;  bərabər  olan; 

 sındırılma  eni  b,  (30±0.5) mm;  bərabər  olan; 

 yükün  təsir  istiqaməti  və  konstruksiyanın  yüklənən  səthinə  normal  

arasındakı  bucaq  β, (18±1)°-yə  bərabər  olan; 

3.  Qüvvəyaradıcı  və  qüvvəölçücü  kimi  ГПНС-4  cihazından  istifadə  etmək  

tövsiyə  edilir. 

 

Tilin  sındırılması  üsulu  ilə  sınaq  üçün  cihaz  

 

 
          

     1-sınanılan  konstruksiya;  2- sındırılan  beton;  3-УПС  qurğusu; 4- ГПНС–4  

cihazı. 

 

Cizgi 2 
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ƏLAVƏ  4 

Arayış  üçün 

 

DĠSKLƏRĠN  YAPIġDIRILMASI  ÜÇÜN YAPIġQAN  

 

     Disklərin  yapışdırılması  üçün  epoksid  qətranları  əsasında  yapışqanlar  

tövsiyə  olunur. 

     1.  ЭД20  qətranlı  yapışqanın  tərkibi: 

 ЭД20  qətranı  ( ГОСТ 10587-84 ) – 100  çəki  qismi; 

 polietilenpoliamin-bərkidici  ( ГОСТ 5854-78 )  - 20 çəki  qismi; 

 sement-doldurucu  ( ГОСТ 10178-85 ) – 40 çəki  qismi; 

    Qətran  və  bərkidici  3 dəq.  ərzində  şpatellə  qarışdırılır.  Sonra  doldurucu 

əlavə  edib  bircins  tərkib  alana  qədər  yenidən  qarışdırılır.  Yapışqanı  30 dəq.  

müddətində  istifadə  etmək  lazımdır. 

     2.  ЭД16  qətranlı  yapışqanın  tərkibi: 

 ЭД16  qətranı  (ГОСТ 10587-84 ) - 100  çəki  qismi; 

 polietilenpoliamin-bərkidici  ( ГОСТ 5854-78 )  -20 çəki  qismi; 

 sement-doldurucu  ( ГОСТ 10178-85 ) – 40 çəki  qismi; 

 dibutilftalat – plastikləşdirici  ( ГОСТ 8728-77 ) -20  çəki  qismi. 

    Yapışqan   aşağıdakı  kimi  hazırlanır.  Əvvəlcə  qətran  plastikləşdirilir.  Bu  

məqsədlə onu   su buxar qazanında 80°C  temperaturda  qızdırılır,  dibutilftalat  

əlavə  edib  yaxşıca  qarışdırılır.  Qətran  plastik  olur  və  bu  şəkildə  uzun  

müddət  saxlanıla  bilər. 

    Yapışqanı  hazırlamaq  üçün  plastikləşdirilmiş  qətranı  3 dəq.  bərkidici  ilə 

qarışdırılır,  sonra  isə  doldurucu  əlavə  edib  yenidən  bircins  kütlə  alana  qədər  

qarışdırılır.  Yapışqanı  30 dəq.  müddətində  istifadə  edirlər. 

 

 

ƏLAVƏ 5 

Tövsiyə  olunan 

 

SINDIRMAQLA  QOPARTMA  ÜSULU  ÜÇÜN  DƏRƏCƏLƏNMƏ  

ASILILIĞI 

 

     Əlavə  2-də  göstərilən  anker  qurğularından  istifadə  etdikdə  betonun  

möhkəmliyi  R ,  MPa,  dərəcələnmə  asılılığına  görə düsturu  ilə  hesablana  bilər  

 

                 PmmR 21                               (1) 

 

burada     1m - qopartma  zonasında  iri  doldurucunun  maksimal  ölçüsünü  nəzərə  

alan  və  irilik  50mm-dən  az  olduqda  1 və  irilik  50mm  və  daha  çox  olduqda  

1,1  götürülən  əmsaldır. 
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2m - qopartma  qüvvəsindən,  kN , betonun  möhkəmliyinə, MPa, keçmək  üçün  

mütənasiblik  əmsalıdır. 

P - anker  qurğusunu  qopartma  qüvvəsi, kN. 

     Möhkəmliyi  10MPa  və  daha  çox  olan  ağır  betonu  və  möhkəmliyi  5-dən  

40 MPa-dək  olan  keramzitbetonu  sınaqdan  keçirdikdə  mütənasiblik  əmsalı  m2  

cədvəl 9-dan  götürülür.  

 

Cədvəl  9 

Betonun 

bərkimə 

şəraiti 

Anker 

qurğusunun 

tipi 

Betonun 

ehtimal 

olunan 

möhkəmliyi, 

MPa 

Anker 

qurğusunun 

tıxanma 

dərinliyi, 

mm 

Beton üçün m2 

əmsalının qiyməti 

Ağır 

beton  

Yüngül 

beton 

 

 

Təbii 

I ≤50 

>50 

48 

35 

1.1 

2.4 

1.2 

- 

II ≤50 

>50 

48 

30 

0.9 

2.5 

1.0 

- 

III ≤50 35 1.5 - 

 

 

İstilik emalı 

I ≤50 

>50 

48 

35 

1.3 

2.6 

1.2 

- 

II ≤50 

>50 

48 

30 

1.1 

2.7 

1.0 

- 

        III ≤50 35 1.8 - 

 

                            

ƏLAVƏ  6 

Tövsiyə  olunan 

 

TĠLĠN  SINDIRILMASI  ÜSULU  ÜÇÜN   

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞI 

 

     Əlavə 3-də  göstərilmiş  yüklənmə  parametrlərində  qranit  və  əhəngdaşı  

qırmadaşlı  betonun   möhkəmliyi  R ,  MPa  dərəcələnmə  asılılığına  əsasən  

düsturu  ilə  hesablana  bilər  

 

                230058,0 PPmR                  (2) 

 

burada m  – iri  doldurucunun  maksimal  ölçüsünü   nəzərə  alan  və  doldurucunun  

iriliyi  20mm-dən  az  olduqda  1-ə  bərabər  götürülən  əmsaldır;  doldurucunun  

iriliyi  20-dən  30 –dək  olduqda  əmsal  1.05  və  30-dan  40mm-dək  olduqda  1,1  

götürülür. 

P  – qopartma  qüvvəsidir,  kN. 
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ƏLAVƏ 7 

Arayış  üçün 

 

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIQLARININ  MÜƏYYƏN  EDĠLMƏSĠ  VƏ  

ONLARIN  XƏTASININ  QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ  METODĠKASI 

 

1.  “Dolayı  xarakteristika – möhkəmlik”  asılılığının  tənliyini düsturu  ilə  

xətti  qəbul  edirlər 

 

                HaaRH 10                            (3) 

 

burada     HR  – betonun  möhkəmliyi, MPa ; 

H – dolayı  xarakteristikadır. 

0a  və  1a   əmsallarını  aşağıdakı  düsturlarla  hesablayırlar 

 

             HaRa Ф 10                               (4) 

                                                                                                        

                                  














N

i

N

i

фiфi

HH

RRHH

a

1

2

1

1

1

)(

))((

                      (5) 

 

 

          Bu  əmsalların  müəyyən  edilməsi  üçün  zəruri  olan  və  nümunələrin   

ГОСТ 10180-78-ə  görə  sınağı  ilə  müəyyən  edilmiş  möhkəmliyinin   və  

dolayı  xarakteristikasının    orta  qiymətlərini  aşağıdakı  düsturlarla  

hesablayırlar 

 

         
N

R

R

N

i

iф

ф


 1                               (6) 

 

         
N

H

H

N

i

i
 1                                 (7) 

 

burada  iфR  və  iН   -  möhkəmliyin  və  dolayı  xarakteristikanın    ГОСТ 10180-78  

görə  ayrı – ayrı  seriyalar  üçün  müvafiq  qiymətləridir ; 

N – dərəcələnmə  asılılığını  qurmaq  üçün  istifadə  edilmiş  seriyaların  (və  ya  

ayrı - ayrı nümunələrin)  sayıdır. 

          2.    (3)  düsturu  ilə  dərəcələnmə  asılılığını  qurduqdan  sonra,  sınaqların 

şərtini  təmin  etməyən  ayrı-ayrı  nəticələrini  çıxdaş  etməklə  onu  düzəldirlər; 
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T

iфiн

S

RR 
≤ 2                            (8) 

 

burada  TS ,  aşağıdakı  düsturla  müəyyən  edilən  orta  kvadratik  

kənaraçıxmalardır. 

 

   
2

)(
1

2









N

RR

S

N

i

iHiф

T                        (9) 

 

burada  iHR  – i -ci  seriya nümunələrdə  betonun  möhkəmliyidir,  hansıki  

dərəcələnmə  asılılığına  görə aşağıdakı düsturla  təyin  edilir. 

 

      iiiH HaaR  0                              (10) 

 

     Çıxdaşdan  sonra  dərəcələnmə  asılılığını  qalıq  sınaq  nəticələri  əsasında  (3 – 

5) düsturları  ilə  yenidən  təyin  edilir. 

     Təyin  edilmiş  asılılıqla  betonun  möhkəmliyinin təyin  edilməsindəki  xətalar  

(9)  düsturu  ilə  qiymətləndirilir. 

 

         
ф

T

R

S
×100 ≥ 12 %   və  ya   ≥15 % ( 3.12 b.bax)         (11) 

 

bu  halda  yoxlamanın  aparılmasına  və  alınmış  asılılıqla  möhkəmliyin  

qiymətləndirilməsinə  yol  verilmir.  

     3.   Dərəcələnmə  asılılığının  yoxlanılması  2  ayda  bir  dəfədən  az  olmayaraq  

aparılır. 

    Bundan  ötrü  bu  standartın  3  bölməsinə  uyğun  olaraq  6  seriyadan  az  

olmayan  nümunələr  hazırlanır.  Nümunələrin  hər  seriyası  üçün  dolayı  

xarakteristikanın  iH   tək  bir  qiymətini  və  presdə  sınaqların   (ГОСТ 10180-78 

görə)  nəticələri iфR   əsasında betonun  möhkəmliyi  təyin  edilir. 

     Təyin  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  uyğun  olaraq  əldə  edilmiş  dolayı  

xarakteristikalara  görə  betonun  möhkəmliyi  təyin  edilir.  Dolayı  

xarakteristikaların   orta  qiyməti aşağıdakı düsturla hesablanır 

 

  
n

H

H

n

i

i
 1                              (12) 

  

burada  n -dərəcələnmə  asılılığını  yoxlamaq  üçün  sınaqdan  keçirilmiş  

seriyaların  sayıdır.   

    Daha  sonra  sınanmış  nümunələr  seriyasını  iki  qrupa  bölünür. 
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     Birinci  qrupa  dolayı  xarakteristikanın  tək-tək  qiymətlərinin  onların  orta  

qiymətindən    çox  olmayan  nümunələr  seriyasına  aid  edilir. 

 

    HH i                                (13) 

 

     İkinci  qrupa  qalan  bütün  seriyalar,  başqa  sözlə   

 

    HH i                                (14) 

 

olanlar  aid  edilir. 

     Dərəcələnmə  asılılığının  sonrakı  tətbiqinə  aşağıdakı  şərtlər  eyni  vaxtda  

yerinə  yetirildikdə  yol  verilir. 

     1)  iHiф RR    fərqi  sınaqdan  keçirilmiş  altı  nümunələr  seriyasından  beşində 

eyni  işarəyə  malik  olmur. 

  Cədvəl  10 

 

 

Seriya-

nın  

sıra  

sayı 

 

Bölgülər, 

   H   

Betonun möhkəmlik həddi, MPa  

 

 

 

Qeyd 
sıxılma 

nəticələrinə   

görə  Riф 

dərəcələnmə  

asılılığına  görə  

RiH 

çıxdaşa 

qədər   

çıxdaşdan  

sonra 

çıxdaşa 

qədər   

çıxdaşdan  

sonra 

1 17,7 18,7 22,75 22,72 1,72 1,91  

2 18,6 26,7 25,90 25,96 0,34 0,35  

3 17,8 24.0 23,10 23,08 0,38 0,44  

4 18,1 23,6 24,15 24,16 0,23 0,27  

5 16,0 16,0 16,80 16,60 0,34 0,29  

6 19,2 27,6 28,00 28,12 0,17 0,25  

7 17,8 25,3 23,10 23,08 0,93 1,06  

8 19,6 32,2 29,40 29,56 1,19 1,26  

9 18,8 26,5 26,60 26,68 0,04 0,09  

10 17,8 22,2 23,10 23,08 0,38 0,42  

11 16,4 18,4 18,20 18,04 0,08 0,17  

12 19,2 31,8 28,00 28,12 1,61 1,75  

13 18,5 23,5 25,55 25,60 0,87 1,00  

14 19,1 24,4 27,65 27,76 1,38 1,60  

15 17,6 20,4 22,40 22,36 0,85 0,93  

16 19,2 31,3 28,00 28,12 1,40 1,51  

17 18,4 24,9 25,20 25,24 0,13 0,17  

18 18,8 26,2 26,60 26.68 0,17 0,23  

19 17,2 25,8 21,00 - 2,03 -  

20 17,3 21.0 21,35 21,28 0,15 0,13  
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     2)  Sınaqdan  keçirilmiş  seriyalarda  betonun  möhkəmliyinin   

  

1

)(
1

2









n

RR

S

n

i

iНiф

П               (15) 

 

düsturla   təyin  edilmiş  orta  kvadratik  kənaraçıxmaları  ( ПS ),  istifadə  edilən  

dərəcələnmə  asılılığının  orta  kvadratik  kənaraçıxmalarından  bir  yarım  dəfədən  

çox  olmamalıdır.  

 

 ПS <1.5 ТS               (16) 

            

( iHiф RR  )  fərqinin  qiymətləri  birinci  və  ikinci  qrup  nümunələr  seriyası  üçün  

eyni  işarəyə  malik  olmamalıdırlar.  Şərtlərdən  biri  belə  yerinə  yetirilmədikdə,  

dərəcələnmə  asılılığını  yenidən  müəyyən  edirlər. 

     Misal. Möhkəmliyi  B20  lahiyə  sinifi  betonun  möhkəmliyini  KM  cihazı  

vasitəsilə  sıçrama  üsulu ilə  yoxlayırlar.  Sıçramanın  qiyməti  ilə  betonun  

möhkəmliyi  arasında  asılılığı  müəyyən  etmək  üçün  5 gün  ərzində  ölçüləri  

100×100×100 mm (N=20)  olan  20 seriya  nümunə-kublar  sınaqdan  

keçirilmişdir. Hər  bir  seriya  üzrə  orta  nəticələr  cədvəl 10-da  verilmişdir. 

     Möhkəmliyin  orta  qiyməti  фR   və  sıçrama     qiymətini  (6)  və  (7)  

düsturları  ilə  hesablayırıq: 

                                                                                                                                          

MPaRф 5,24
20

21...7,267,18



 ; 

2,18
20

3,17...6,187,17



H  

     1a   və  0a   əmsallarının  qiymətlərini  (5)  və  (4)  düsturları  ilə  hesablanır: 

   

                        





...)2,186,18()2,187,17(

...)5,247,26)(2,186,18()5,247,18)(2,187,17(
221a  

                                             5,3
)2,183,17(

)5,2421)(2,183,17(
2





 ; 

 
                                              2,392,185,35,240 a  

     Beləliklə,  dərəcələnmə  asılılığını    

 
2,395,3  HRH  

tənliyi  ilə  təsvir  edirik. 

     Dərəcələnmə  asılılığı  ilə  möhkəmliyin  hesablanmış  iHR   qiymətləri  cədvəl 

10-da  verilmişdir. (9)  düsturu  ilə  təyin edilmiş  qalıq  orta  kvadratik  

kənaraçıxmalar.  
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                MPaST 36,2
220

)35,2121(...)9,257,26()75,227,18( 222





  

 

olur. 

Nümunələr   seriyasındakı   faktiki   möhkəmliyi   iфR ,   dərəcələnmə    

asılılığına  (cədvəl 10-a bax)  görə  müəyyən  edilmiş  möhkəmliklə  iHR   müqayisə  

etdikdə  görürük  ki,  (8)  düsturunun  şərtləri  19-cu  seriya  üçün  yerinə  

yetirilmir,  hansıkı  çıxdaş  edilməlidir. 

Yerdə  qalan  19 seriya  üzrə  ФR ,  H   və  0a   və  1a   əmsallarının  yeni  

qiymətlərini  hesablayırlar:  

                    ФR = 24,5 MPa ;  H = 18,2  ;  1a = 3,6  ;  0a  = - 41 

Yenədə  iHR   qiymətini  müəyyən  edək  və  orta  kvadratik  kənaraçıxmaları  

hesablayaq  TS  = 2,1 MPa.  

Bütün  nümunə  seriyaları  üzrə  düzəldilmiş  dərəcələnmə  asılılığı  üçün  

(8)  düsturunun  tələbləri  indi  təmin  edilir. (cədvəl 10-a  bax).  Beləliklə,  bundan  

sonra  düzəliş  tələb  olunmur  və  axtarılan  dərəcələnmə  asılılığı  düsturu  ilə  

təsvir  edilir 

 
416,3  HRH  

 

Alınmış  asılılığın  xətasını  (11)  düsturu  ilə  təyin  edək.  Bir  haldakı 

%12%57,8%100
5,24

1,2
 , onda  müəyyən  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  görə  

betonun  möhkəmliyinin  təyin  edilməsi  bu  standart  üzrə  aparıla  bilər. 

                                                                                                                                          

ƏLAVƏ 8 

Tövsiyə  olunan 

 

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞINI  FORMALAġDIRMA  

 JURNALINDA  GÖSTƏRĠLƏN  MƏLUMATLAR 

 

1  Müəssisənin  adı, hansı  üçün  ki dərəcələnmə  asılılığı  müəyyən  

edilmişdir. 

2   Dağıdılmayan  üsulun  adı,  cihazın  tipi  və  onun  zavod  sıra  sayı. 

3  Betonun  tərkibi,  sementin  və  betonun  növü,  doldurucunun  maksimal  

iriliyi,  betonun  sinfi,  bərkimə  şəraiti. 

4  tS -nin  qiyməti  və  ôt RS /   nisbəti. 

5  Betonun  möhkəmliyinin  minimal  və  maksimal  qiymətləri,  hansılarıki  

bu  asılılıqla  müəyyən  etmək  olar. 

6  Dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etmiş  icraçının və  bölmə  rəhbərinin  

imzaları. 

 



AZS  477 – 2011  

 24 

 

ƏLAVƏ 9 

Tövsiyə  olunan 

 

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞININ  DƏQĠQLƏġDĠRĠLMƏ  METODĠKASI 

 

Sınanılan  betondan  fərqlənən  beton  üçün  dərəcələnmə  asılılığından  

istifadə  etməklə  müəyyən  edilmiş  betonun  möhkəmliyinin  qiymətini cK   

əmsalına  vururlar,  hansınınki  qiyməti  aşağıdakı  düsturla  təyin edilir.   

 

                                            cK =




n

y

n

i

R

R

1

1                              (17) 

 

burada   iR -beton  hissəsində  betonun  sındırıb  qopartma,  tilin  sındırılması  və  

ya    kernlərin   ГОСТ 10180-78-ə  görə  sınanması  üsulları  ilə  təyin   edilmiş  

möhkəmliyi; 

yR -eynilə, elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  ya  plastik  deformasiya üsulları  

ilə; 

n -hissələrin  sayı,  üçdən  az  olmayaraq  götürülən ; 

Beton  möhkəmliyinin  qiyməti   dərəcələnmə   asılılığına   görə   orta   

qiymətdən   ± 30 %-dən  çox  fərqlənməməlidir. 

cK   əmsalından  istifadə  etməklə  betonun  möhkəmliyinin  müəyyən  

edilmiş  qiyməti  yalnız  o  halda  istifadə  edilə  bilər  ki,  əgər  bu  əmsalı  nəzərə  

almaqla  betonun  möhkəmliyinin  qiyməti,  dərəcələnmə  asılılığı  ilə  təyin  edilə  

bilən  möhkəmlik  qiymətlərindən  kənara  çıxmır.   

                                                                                                                                           

ƏLAVƏ 10 

Tövsiyə olunan 

 

KONSTRUKSĠYALARDAN  GÖTÜRÜLMÜġ  NÜMUNƏLƏRDƏ   

BETONUN  SINAQ  METODĠKASI  
 

Betonun  nümunələrdə  sınaqdan  keçirilməsi  konstruksiyanın  çətin  əlçatan  

zonalarında  və  mənfi  temperaturlarda  olan  konstruksiyalarda  betonun  

möhkəmliyini  müəyyən  etmək  üçün  tövsiyə  edilir.  

Konusun  statik  batırılmasında  metodika  təkcə  konstruksiyanın  səthində  

yox, eləcədə  qopuğun  daxili  səthində  betonun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  

tətbiq  edilə  bilər. 

Betonun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  konstruksiyanın  yoxlanılan  

hissəsindən  nümunələr  qopardırlar.  Nümunənin  minimal  həcmi: 

1000 sm
3
-elastik  sıçrama  metodu  üçün; 
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500 sm
3
-dinamik  yük  təsiri  altında  zərbə  impulsu  və  plastik  

deformasiya üsulları  üçün;   

50 sm
3
  - statik  yük  təsiri  altında  plastiki  deformasiya  üsulu  üçün. 

Nümunəni  məhlula  monolitləşdirirlər,  hansınınkı,  sınaq  gününə  

möhkəmliyi  nümunə  betonunun  möhkəmliyinin  yarısından  az  olmamalıdır 

(sınaq  vaxtı  nümunənin  dağılmasının  qarşısını  almaq  üçün).  Nümunələrin  

məhlula  monolitləşdirilməsində   ГОСТ 10180-78-ə  görə  üzrə  beton  sınaq  

nümunələrinin  hazırlanması  üçün  standart  qəliblərdən  istifadə  etmək  

münasibdir.  Qəlibin  açılmasından  sonra  nümunələrin  yerləşməsi  şəkil 3-də  

göstərilmişdir.  Bu  halda,  konusu  qopuğun  səthlərinə  batırmaqla  plastik  

deformasiya  üsulu  ilə  sınaqda  nümunələrin  bir  qismini  sındırıb  konusu  

batırmaqla  sınaq  aparmaq,  nümunə - əkizlərin  digər  hissəsini  isə  sıxılmaya  

sınamaq  lazımdır. 

 
 

1- beton  nümunə ; 2- nümunənin  sınaq  üçün  ən  münasib  tərəfi;  3-

nümunənin bərkidildiyi məhlul.  

 

Cizgi 3 

                                                                                                                                          

ĠSTĠNAD  EDĠLƏN  NORMATĠV -  TEXNĠKĠ  SƏNƏDLƏR ( NТS ) 

 

İstinad edilən NTS –in işarələnməsi Bəndin, bəndaltının,  əlavənin  sıra  sayı 

ГОСТ 8.326 – 8 2,1 

ГОСТ 166 – 80 2,2 

ГОСТ 427 – 75 2,2 

ГОСТ 577 – 68 2,2 

ГОСТ 2789 – 73 2,5 

ГОСТ 5854 – 78 Əlavə 4 

ГОСТ 8728 – 77E Əlavə 4 

ГОСТ 10178 – 85 Əlavə 4 

ГОСТ 10180 – 78 1.1 ,3.4 – 3.7 , əlavə 7,9,10 

ГОСТ 10587 – 84 Əlavə 4 

ГОСТ 18105 – 86 1.3, 1.5, 4.3 

ТУ 6-09-5396 – 88 Əlavə 4 
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