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M ü q ə d d i m ə 

       1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə 

Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  

Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən ĠġLƏNĠLĠB VƏ 

TƏQDĠM EDĠLĠB. 

2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 

2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə TƏSDĠQ EDĠLĠB. 

3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  Əmri ilə 

QÜVVƏYƏ MĠNĠB. 

4.    Bu standart ГОСТ 9479-98  “Блоки из горных пород для производства 

облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. 

Технические условия” Dövlətlərarası  standartın Azərbaycan dilinə autentik 

tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır. 

 

5.    ĠLK DƏFƏ TƏTBĠQ EDĠLĠR. 

                                  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Azərbaycan Respublikası StandartlaĢdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəĢr kimi 

bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və 

yayılması qadağandır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

ÜZLÜK, ĠNġAAT-MEMARLIQ, MEMORĠAL 

VƏ DĠGƏR MƏMULATLARIN ĠSTEHSALI  

ÜÇÜN DAĞ SÜXURLARDAN ĠBARƏT BLOKLAR 

Texniki şərtlər  

БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ,                               AZS 478 – 2011 

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫХ,                             (ГОСТ 9479-98) 

МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ 

Технические условия                        

ROCK  BLOKS USED FOR MANUFACTURE OF FACING,  

ARCHITECTURAL AND  BUILDINQ, MEMORIAL AND  

OTHER PRODUCTS  

Specifications 

 

       Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

 

1 TƏTBĠQ SAHƏSĠ 

Bu standart, üzlük tavaların, inşaat-memarlıq məmulatlarının, yol kənarına 

düzülən (bort) daşların küçələrə döşənən dörd künclü (brusçatka) daşların,bərpa 

işləri üçün tədarükçi memorial məmulatların hazırlanması üçün nəzərdə tutulan dağ 

süxurları kütləsindən hazırlanan bloklara aiddir. 

      Standart, təbii daşdan ibarət divar bloklarına aid deyil. 

     4, 6, 7 bölmələrdə və 5.3-5.8, 5.10 maddələrdə şərh olunan tələblər məcburidir. 

 

2 ĠSTĠNAD EDĠLƏN NORMATĠVLƏR 

      Bu standart aşağıdakı normativ sənədlərə edilmiş istinadlardan istifadə olunub: 

      ГОСТ 427-75 Линейки измерительные метталлические. Технические 

условия 

      ГОСТ 3749-77Угольники поверочные 90
о
. Технические условия 

      ГОСТ 4416-94 Мрамор для сварочных материалов. Технические условия 

      ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

      ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия  

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

строительных работ. Технические условия 

      ГОСТ 10978-83 Стекло неорганическое и стеклористаллические материаль. 

Методы определения температурного коэффициента линейного расширения. 

Технические условия 

         ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая).   Технические 

условия 
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      ГОСТ 22856-89  Щебень и песок декоративные из природного камня.    

Технические условия 

      ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня.  

Технические условия 

      ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

      ГОСТ 30629-99 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. 

Методы испытаний  

 

3 TƏYĠNLƏR 
 

 Damarcıq - süxurlarda olan çatın sementləyici ya da inyeksiyaedici mineral 

maddələrlə dolması nəticəsində əmələ gəlmiş zoloqlı və ya budağa bənzər əlavələr. 

 Zolaq-daşların səthində eyni rəngli minerallardan ibarət damarın mövcud 

olmasından ya da bu mineralların toplanmasından irəli gələn düz xəttli ya da 

dalğavari formada naxış elementi. 

Kaverna-ölçüsü 1,0 mm-dən artıq olan, dairəvi ya da düzgün forması 

olmayan boşluq. 

Ləkə-daşın səthində mineralların toplanmasından, flora və ya faunanın 

qazıntı halında olan qalıqlarından ya da süxurların kimyəvi proseslərin qarşılıqlı 

təsirindən rənglənməsi nəticəsində əmələ gələn dairəvi ya da izometrik formada 

olub, ümumi fonda gözlə seçilən və ölçüləri 5,0 mm-dən çox olan sahə. 

Törəmə minerallar-metomorfik proseslər nəticəsində əmələgəlmiş 

minerallar. 
 

4 ƏSAS PARAMETRLƏR VƏ ÖLÇÜLƏR 

 

4.1 Bloklar üst səthlərinin görünüşünə görə mişarlanmışlara (M) və 

sındırılmışlara (S) bölünürlər. Mişarlanmış o bloklar hesab olunur ki, onların dördən 

az olmayan üzləri mişarla kəsilmiş olsun. Sındırılmış blokların üç və üçdən artıq 

üzvü sındırılma yolu ilə alınmış olur. 

4.2 Bloklar uzunluğu-0,4-dən artıq-3,5 m-ə qədər; eni və hündürlüyü 0,2-dən 

2,0 m-ə qədər ölçülərdə düzbucaqlı paralelepiped, ya da ona yaxın formada 

olmalıdır. Burada müxtəlif qruplardan olan həcmi, cədvəl 1-də göstərilənlərə uyğun 

olmalıdır. 
 

Cədvəl 1 

Göstəricinin 

adı 

Blokun qrupu 

I II III IV 

Blokun 

həcmi, 

 m
3
 

5,0-dən 

artıq` 

3,0-dan artıq 

daxil olmaqla 

5,0-ə qədər 

0,7-dən artıq 

daxil olmaqla 

3,0-a qədər 

0,1-dən artıq 

daxil olmaqla 

0,7-ə qədər 

Qeyd-blokun ölçü parametrində uzunluğu, onun ən böyük üfüqi ölçüsü 

hesab olunur (təbii laylı bloklar üçün uzunluq, laylanma tərəfə 

istiqamətlənməlidir),eni-kiçik üfüqi ölçü, hündürlüyü isə kiçik vertikal ölçü hesab 

olunur. 
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İstehlakçı ilə razılaşma əsasında göstərilənlərdən daha böyük ölçülərdərdən 

daha böyük ölçülərdə blokların istehsalına yol verilir. 

4.3 Düzgün həndəsi formaya malik olmasından və üz səthlərinin 

keyfiyyətindən asılı olaraq bloklar, 1-ci və 2-ci növə bölünürlər. 

1-ci və 2-ci növ bloklarda, onların həndəsi formalarından buraxıla bilən 

kənara çıxması çıxıntıların hündürlüyü və batıqların dərinliyi, cədvəl 2-də 

göstərilənlərə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 2 
 

Göstəicisinin adı 

Mənası 

Mişarlanmış 

bloklar qrupu 

I-IV 

Sındırılmış 

bloklar qrupu 

I-III 

IV 

IV 

1-ci növ 2-ci növ 1-ci 

növ 

2-ci 

növ 

Qonşu üzlərin 

perpendikulyarlıqdan 

kənara çıxması, 1 m 

üzlə mm-lə,çox 

olmayaraq 

 

Çıxıntıların  

hündürlüyü  və  

batıqların dərinliyi, 

mm,çox  olmayaraq: 

alt üzü üçün qalan  

 

sındırılmış  üzlər 

üçün qalan  

 

mişarlanmış üzlər 

üçün 

 

6

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 

 

1

00 

 

 

6

0 

 

8

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0 

 

1

50 

 

 

8

0 

 

1

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

00 

 

2

00 

 

 

- 

 

2

00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

50 

 

3

00 

 

 

- 

 

Normalaşdırılmır 

 

 

 

 

 

 

 

 

Həmçinin 

 

-“- 

 

 

-“- 

 

            4.4 1-ci növ bloklarda, bütövlüyü  pozan çatların   kaverna və ləkələrin 

diametri 100 mm-dən artıq olmasına yol verilmir. 

2 –ci növ bloklarda iki qarşılıqlı üzlərə yayılmış  hər birinin  eni 0,5 mm-dən 

çox, uzunluğu  kiçik ölçüsünün  1/3- dən  çox olmayan, gözlə görünən  və sayı 

ikidən artıq olmayan çatın;  

eni 5mm-dən  şox olmayan, uzunluğu 100mm-dən çox olan təzadlı 

damarcıqların və diametri 100mm-dən çox olan kaverna və ləkənin olmasına yol 

verilir. 
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1-ci və 2-ci növ bloklarda çatların törəmə minerallarla  dolmasından əmələ 

gələn, emal olunanda ovxalanmayan, dekorativliyi və fiziki xassisələri  

pisləşdirməyən  damarcıq və zolaqların  mövcud olmasına yol verilir. 

4.5  Blokların  şərti  işarələrinə blokun həcminə görə qrupunun  qeydiyyatı, 

üz səthlərinin görünüşü, dağ süxurunun cilalanma qabiliyyəti (cilalanan – Oci  və ya  

pardaqlanmayan- Oci ), blokların növü,  petroqrafik  adi, rəngi  süxurun  strukturu  

və mövcud  standartın  işarəsi  aiddir. 

Məsələn: cilalan  xırda dənəli çəhrayı rəngli, sındırılmaqla  çıxarılan və həcmi 

4m
3
-olan 1-ci növ qranitdən ibarət blokun şərti işarəsi. 

Blok II Oci  1-qranit çəhrayı, xırda dənəli ГОСТ 9479-98. 
 

5 TEXNĠKĠ TƏLƏBLƏR 
 

5.1  Bloklar, hazırki standartın tələblərinə uyğun olaraq istehsalçı –

müəssisənin  təsdiq etdiyi texnoloji reqlament üzrə  hazırlanmalıdır. 

5.2 Blokaların istehsalı üçün istifadə olunacaq ilkin dağ süxuru, fiziki- 

mexaniki, radiasiya və dekorativlik xüsusiyyətlərinə və eləcə də  geoloji kəşfiyyat 

vaxtı müəyyən olunmuş petroqrafik  xarakteristikasına görə qiymətləndirlir. Dağ 

süxurlarından  ibarət bloklar isə, tavaların xüsusi  çıxımı ilə müəyyyən olunan  

texnoloji göstəricisinə görə qiymətləndirilir. 

5.3 İlkin  dağ süxurunun orta sıxlığı, suhopturma  qabiliyyətin sıxılmada 

möhkəmlik həddi, su liə doymuş halda sıxılmada möhkəmlik həddinin azalması və 

zərbə təsirinə müqaviməti cədvəl 3–də  göstərilənlərə uyğun olmalıdır. 
 

Cədvəl 3 

Dağ süxurunun adı 

Mənası 

Orta 

sıxlıq, 

kq/m
3
, az 

olmayaraq 

Suhopma 

%, çox 

olmaya-

raq 

Quru halda 

sıxılmada 

möhkəmlik 

həddi, MPa 

(kq/sm
2
), az 

olmayaraq 

Su ilə doy-

muş halda 

sıxılmada 

möhkəmlik 

həddinin 

azalması, %, 

çox 

olmayaraq 

Zərbə 

təsirinə 

müqavim

ət, sm, az 

olmaya-

raq 

Möhkəm süxurlar 

Qranit, qranodiorit, 

diorit, sienit, 

qranosienit, kvarslı, 

porfir, kvarsit 

2500 0,75 100 (1000) 25 

 

50 

Orta möhkəmliyi olan süxurlar 

Labradorit, diabaz, 

porfirit, qneys, 

serpentinit, qabro, 

qabbroanartozit, 

qabbrodiabaz, sıx 

2500 0,75 80 (800) 30 40 
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 Qeyd: 1. Dağ süxürlarından  ibarət  üzlük məmulatlarla  bina və qurğuların daxili 

divarlarının üzlənməsi  üçün, elecədə  xarici üzlənmə  üçün  tikintinin  iqlim 

şəraitini nəzərə almaqla  məmulatların uzun ömürlüyü  texniki – iqtisadi  cəhətdən 

əsaslandırıldıqda, fiziki xassələri, göstərilənlərdən  az olan  blokların hazırlanmasına 

yol verilir. 

2. İstehlakçının tələbi üzrə istehsalçı, keyfiyyət haqqında sənətdə qeyd 

edilməsi üçün bu göstəriciləri təyin etməlidir.  
 

5.4  Dağ süxurlarının şaxtayadavamlığı üzrə bloklar F15; F25; F35; F50; 

F100; F150; F200 markalara ayrılır. 

Suhopma qabiliyyəti 0,25% və bundan az olan puskürülmüş dağ süxurlandan 

ibarət bloklara,şaxtayadavamlığa dair tələblər qoyulmur. 

Dağ süxurunun şaxtaya davamlılığı üzrə markası, tədarükə dair bağlanmış 

müqavilədə göstərilir. Onun tətbiq sahəsi, tikinti-iqlim zonasından, bina və 

qurğuların xidmət müddətindən, istismar şəraitindən (otaqların nəmlik rejimindən və 

tikinti aparılan ərazinin nəmliyindən), eləcə də fəaliyyətdə olan inşaat 

normalarından və bloklardan alınan məmulatların tətbiq sahələrindən asılı olaraq 

müəyyənləşdirilir.  

           5.5 Bina və qurğuların, memorial  və  memar – inşaat  məmulatların  xaricdən  

üzlənməsi üçün  tədbiq olunan  məmulatların hazırlandığı  dağ süxurları  ətraf 

mühitin  təsirinə  dayanıqlığı olmalıdır. 

bazalt, teşenit, 

dolerit, kvarslı qum 

daşı 

Andezit, datsit, 

traxit, liparit 
Normalaşdırılmır 70 (700) 30 30 

Mərmər 

Mərmərləşmiş 

əhəngdaşı, 

pardaqlanan dolomit, 

konqolomerat, 

brekçiya 

2600 0,75 50 (500) 30 30 

Aşağı möhkəmliyi olan süxurlar 

Məsaməli bazalt, 

felzitli, tuf, qumdaşı 
Normalaşdırılmır 40 (400) 30 20 

Sıx əhəngdaşı, 

cilalanmayan sıx 

dolomit, travertin 

Həmçinin 25 (250) 35 20 

Məsaməli əhəngdaşı 

və dolomit, balıqqu-

laqlı əhəngdaşı, 

vulkanik tuf 

(felzitlidən başqa) 

Həmçinin 10 (100) 35 
Normalaş

dırılmır 

Gips daşı, anhidrit 
Həmçinin 15 (150) 35 

Həmçi-

nin 
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Dağ süxurunun ətraf mühitin təsirinə dayanıqlığı, onun mineraloji-

petroqrafiki tərkibi üzrə eləcə də turşuya və duza davamlığına dair aparılan 

sınaqların nəticələrinə əsasən təyin edilir. 

          5.5.1  Karbonat dağ süxurları o vaxt turşuya davamlı hesab olunur ki, 10 dövr 

sınaqdan sonra süxur nümunələrinin çəkilərinin  itkisi 1,0 % -dən artıq olmasın. 

          5.5.2  Püskürdülmüş dağ süxurları o vaxt turşuya davamlı hesab olunur ki, 10 

dövr sınaqdan sonra süxur nümunələrinin çəkilərinin  itkisi 5 % -dən artıq olmasın. 

          5.6 İctimai, inzibati, istehsalat binalarının, metropolitenlərin və  vağzalların  

döşəmə və pilləkənlərinin örtülməsi üçün  məmulatların, eləcə də memorial 

qurğuların  döşənməsi üçün tavaların  istehsal olunduğu dağ süxurları, mexaniki və 

zərbə  təsirlərinə davamlı olmalıdırlar. 

Dağ süxurlarından ibarət blokların yeyilməsi (sürtülməsi)  və zərbənin 

təsirinə müqaviməti, mexaniki təsirin  intensivliyindən aslı olaraq cədvəl 4-də 

göstərilənlərə uyğun olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl 4 

 

5.7 Təbii radionuklidlərin  effektif  aktivliyinin yekun xüsusi  göstəricisinin  

qiymətindən –Aeff aslı olaraq dağ süxurlarından ibarət  bloklar  müxtəlif sahələrdə 

istifadə olunurlar: 

Aeff 370 Bk/kq-a qədər olduqda – ictimayi, inzibati binalarının xaricdən 

üzlənməsində məmulatların, memorial  qurğuların,  meydançaların, piyada 

keçidlərin, xarici pilləkənləri döşənilməsi üçün  elementlərin istehsalında. 

Aeff 370-dən 740 Bk/kq-a qədər olduqda – istehsalat  binalarının  xaricdən 

üzlənməsində məmulatların, memorial  qurğuların,  meydançaların, piyada 

keçidlərin, xarici pilləkənləri döşənilməsi üçün  elementlərin istehsalında. 

Mexaniki təsirin 

intensivliyi 

Sürtülmə, çox olmayaraq Zərbə təsirinə müqavimət, 

sm,  

az olmayaraq 
q/sm

2
 mm 

Çox və olduqca çox 0,5 1,9 50 

Orta 1,0 3,8 30 

Zəif 2,0 7,6 20 

Qeyd - məsaməli əhəngdaşlarından, dolomitlərdən, balıqqulaqlı-

əhəngdaşlarından, vulkanik tuflardan, gips daşı və anhidriddən döşəmə, pilləkən 

üçün məmulat-ların və döşənilmə elementlərinin hazırlanmasına yol verilmir 
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Lazım gələrsə, ölkə ərazisində fəaliyyətdə olan milli normalarda  təbii 

radionuklidlərin effektiv aktivliyinin yekun xüsusi qiyməti yuxarıda göstərilən 

normalar həddində dəyişilə bilər. 

5.8  Dağ süxurlarının  dekorativlik  xüsiyyətələri, onların rəngli,  strukturası 

və  teksturası- naxışı  ilə səciyələnirlər. Dekorativlik göstəricisi –Ad hər əlamət üzrə 

azaldıcı əmsalla  düzəldilmiş (korektə edilmiş) bal qiymətlərinin cəmi kimi  

kvalimetrik üsulla təyin edilir. 

Dekorativliyin-Ad yekun qiymətindən asılı olaraq dağ süxurları siniflərə 

bölünür. 

I ( yüksək dekorativlilər)-Ad 32 baldan artıq, 

II (dekorativlilər) –Ad  23-dən yüksək, daxili olmaqla 32 bala qədər; 

III ( az dekorativlilər)-Ad 15-dən yüksək, daxil olmaqla 23 bala qədər; 

IV (dekorativliyi olmayanlar) Ad  15-dan az  

Dekorativliyi  I və II sinif  olan  dağ süxurlarından  ibarət  bloklar, bütün növ 

üzlük  inşaat – memarlıq və  başqa məmulatların  istehsalı üçün istifadə olunur. 

Dekorativliyi III sinif olan dağ süxurlarından ibarət  blokların  yerli materiallar kimi 

istehsalın, bu rayonda başqa üzlük  daş yataqları olmadıqda, ərazi  -memarlıq 

orqanlarının   razıılığı ilə yol verilir. Dekorativliyi  IV sinif olan  dağ süxurlarından 

ibarət  blokların  hazırlanmasına,  sifarişçinin  razılığı ilə ancaq yerli divar  və yol 

materiallarının eləcə də müxtəlif cür xalq təlabatı mallarının istehsalatı üçün yol 

verilir. 

5.9 Bloklardan tavaların  xüsusi çıxımına görə təyin olunan texnoloji göstərici  

qiymətindən asılı olaraq,  dağ süxurlarından ibarət  bloklar I və II kateqoriyalara 

ayrılır. 

I və II kateqoriyalı bloklardan  mişarlanmış, haşiyələnmiş tavaların xüsusu 

çıxımının qiyməti A əlavəsində verilir. 

5.10 Geoloji kəşfiyyatla müəyyənləşmiş  və blokların istehsalı üçün istifadə 

olunan dağ süxurunun  petroqrafik  xarakterikstikasına aşağıdakılar əlavə 

olunmalıdır: 

-süxurun adı; 

-əmələ gəlməsi(genetik qrupu); 

-süxur əmələ gətirən mineralların tərkibi; 

-üzlük  materialların uzunmüddətliyinə və dekorativliyinə mənfi  təsir edən  

süxur və mineral əlavələrin olması  barədə məlumat sulfidlər (pirit, pirrotin, 

xalkoprit,  sfalerit, qalenit), sulfatlar (barit, selestin, gips anhidrit), aşınmaya 

davamlı olmayan dəmir və başqa törəmə  mineralların hidrooksidləri. 

Göstərilən əlavələrə malik dağ süxurlarından xarici divarların üzlənməsində, 

bina və qurğuların döşəməsində istifadə etmək məqsədilə tavaların hazırlanması 

üçün nəzərdə tutulan blokların istehsalına, ancaq xüsusi tədqiqatların əsasında yol 

verilir: 

- tekstur və struktur əlamətlərinin təsiri; 

- mikroçatların qiymətləndirilməsi; 

- aşınma izlərinin olub-olmaması, təkrar dəyişiklilər barədə məlumat; 

- sərtliyin çox yüksək olması nəticəsində (məsələn,əhəngdaşında silisium 

dənələrindən ibarət əlavələrin olması), möhkəmliyi az olan süxurların emal 
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çətinləşdirən və eləcə də süxurun emalı vaxtı ovxalanan yumşaq süxur və 

minerallardan ibarət olan əlavələr haqqında məlumat. 

5.11 Xammaldan kompleks istifadə etmək üçün blokların istehsalında əmələ 

gəlmiş tullantılar ГОСТ 24099 üzrə təbii daşın əsasında dekorativ çınqılın və 

qumun, ГОСТ 8267 üzrə inşaat çınqılının, ГОСТ 14050 üzrə əhəng tozunun, ГОСТ 

4416 üzrə qaynaq materialları üçün mərmərlərin istehsalında və başqa məqsədlər 

üçün istifadə olunur. 

5.12  Markalama 

5.12.1 Markalama hər blokun iki qonşu üzlərinə, daşın qalınlığına hopmayan 

və yuyulmayan boya ilə çəkilir. 

5.12.2 Markalamaya aşağıdakı göstəricilər əlavə olunur; 

     - blokun indeksi (yatağın adını birinci hərfi və blokun nömrəsi); 

     - blokun xətti ölçüsü, m; 

     - blokun brutto kütləsi (blokun tava ilə birlikdə çəkilişi); 

     - blokun şərti işarəsi. 

IV qrup bloklarda boya ilə indeksi (yatağın adının birinci hərfi və blokun sıra 

nömrəsi) və blokun həcmi göstərilir. 

Lazım olan hallarda, texnoloji göstəricilərinə görə eləcə də blokun təyinatı və 

kateqoriyasını göstərən əlavə markalamaya yol verilir. 

 

 

 

 

 

6 QƏBUL QAYDALARI 

 

6.1 Bloklar, istehsal olunduqları müəssisənin texniki nəzarəti tərəfindən qəbul 

olunmalıdır. 

6.2  Blokların qəbulu, partiyalarla həyata keçirilir. Partiya, eyni karxanada, 

eyni növ müxtəlifliyi olan dağ süxurlarından ibarət olub eyni vaxtda istehlakçıya 

eyni dəmir yol qatarı ya da gəmi ilə yola salınan bloklar hesab olunur. 

Avtomobil nəqiliyyatı ilə yola salınmada gün ərzində bir istehlakçıya 

göndərilən bloklar partiya hesab olunur. 

Blokların qəbulu bir bir həyata keçirilir. 

6.3 Göndərilən blokların həcmi, ona uyğun gələn düzbucaqlı paralelopiped  

ölçüləri üzrə təyin edilir. 

6.4 Nəql etdirmək üçün blokun qabarit ölçüləri, təsir olunan düzbucaqlı  

paralelopiped üzrə təyin edilir. 

Blokların kütəsi, dəmiryolu və avtomobil tərəzilərində çəkilməklə təyin edilir, 

binalar olmadıqda isə-süxurun  orta sıxlığını, təsir olunan  və içərisinə sızılmış 

düzbucaqlı  paralelopipedin  həcmləri arasında orta hesabi qiymətinə bərabər olan 

blokun şərti həcminə vurmaqla təyin edilir. 

6.5 Dağ süxurlarından alınan üzlük tavaların yararlıgı yataqların geoloji  

kəşfiyyatı zamanı və həmçinin istehsalçı  müəsissənin ilk dəfə işlətdiyi (qəbul 
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etdiyi) dağ süxurlarından alınan tavaların xüsusi çıxımının göstəricisinə görə 

qiymətləndirilir.  

Qəbul –təhvil sınaqlarında  aşağıdakı  göstəricilər təyin edilir: 

-ölçüləri və həcmi; 

- formasının düzgünlüyü  və buraxıla bilən kənara çıxma; 

-çatların olması. 

İldə bir dəfədən az olmayaraq vaxtaşırı sınaqla aşağıdakılar təyin edilir: 

-yarımildə  dağ süxurunun sıxılmada möhkəmliyi, su ilə doydurumuş halda 

süxurun  sıxılmada möhkəmliyinin azalıması,  suhopdurması, orta sıxlığı; 

-İldə şaxtayadavamlığı, təbii radionuklidlərin  effektiv aktivliyinin xüsusi 

yekunu,  yeyilməklik, zərbə təsirinə müqaviməti, püskürülmüş süxurların  duza  və  

kabonat süxurlarının  isə  turşuya davamlığı.  

Möhkəmlik, şaxtayadavamlılıq, suhopdurma və təbii   radionuklidlərin  

effektif aktivliyinin,   xususi yekunu kimi  göstəricilər dağ süxurunun  bir növdən 

başqa növə çıxarılmağı keçdikdə aparılır.  

İlkin  dağ süxurunun petroqrafik xarakteristikası və onun dekorativliyi, 

çililanma qabiliyyəti, sıxılmada möhkəmliyi, su ilə hopdurulmuş halda 

möhkəmliyinin azalması, yeyilməsi, suhopdurma, orta sıxlığı, eləcədə də 

püsgürülmüş süxurların duza, karbonat süxurlarının isə turşuya davamlığı, müəyyən 

edilir. 

İsehlakçının tələbi üzrə  dağ süxurunun, eləcədə xətti genişləndirilmənin  

temperatur əmsalı Knoop üzrə Sərtliyi, əyilmədə  gərilmə köməkliyi, həqiqi sıxlığı 

və məsaməliyi təyin edir. 

6.6 İstehlakçı  hazırki standartla  müəyyən edilmiş keyfiyyətə nəzarət 

qaydalarını və sınaq üsullarını  tətbiq etməklə, blokar üzərində kontrol yoxlama 

aparmağa  ixtyarı var, burada,  bloklardan tavaların xüsusi çıxımına görə texnoloji 

nəzarət isə, istehsalçı-müəsissənin nümayəndəsinin iştirakı ilə aparılır. 

Sınağın aparılması üçün  bloklar, təsadüfi  seçmə yolu ilə ayrılır. Əgər 

blokların texnoloji sınağından alınan nəticələr A  əlavəsində göstərilənlərdən az 

alınarsa onda bu partiyadan götürülmüş daha bir blok təkrar bir sınaqdan keçirilir. 

Əgər ikinci dəfə aparılan sınaqların nəticələri qeyri kafi alınarsa, onda partiya 

braklaşdırılır və ya da  blokun texniki-iqtisadi cəhətdə  məqsədə uyğun istifadəsi 

haqqında birgə qərar qəbul edilir. 

6.7 Göndərilən blokların hər partiyası, keyfiyyət haqqında aşağıdakılar qeyd 

olunan sənədlə müşayət olunmalıdır. 

-blokun şərti işarəsi; 

-istehsalçı müəssisənin adı və  ünvanı; 

-sənədin nömrəsi və verilmə tarixi;   

-bolkların həcmi və kütləsi; 

-partiyanın nömrəsi və yatağın adı; 

-5.3 - 5.6 maddələr üzrə blokların fiziki- mexaniki göstəriciləri; 

-blokların hazırlandığı  dağ süxurlarının radiasion qiyməti; 

-hazırki standartın işarəsi, elecədə istehlakçının  tələb etdiyi göstəricilər. 

 

7 SINAQ ÜSULLARI 
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 7.1 Blokların ölçülərinə, həndəsi formasının düzgünlüyünə və  səthlərinin 

keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün aşağıdakı  ölçü alətləri  tətbiq edilir: ГОСТ 3749 

üzrə 90
0
 –li  yoxlama bucağı; ГОСТ 8026 üzrə yoxlama xətkeşi; ГОСТ 467 üzrə 

ölçü metal xətkeş; ГОСТ 7502 üzrə  ölçü metal ruletka.  

     7.2 Blokların uzunluğu, eni və hündürlüyü,  xətası 20mm-ə qədər olan 

uzunluğu 1,0 m-dən az olmayan metal xətkeşlə  və ya metal ruletka ilə təyin edilir. 

     Blokun həcmi, daxil edilmiş düzbucaqlı  paralellopipedin  ölçüləri üzrə 

hesabalanır. 

    Hesablamaların nəticələri vergüldən sonra ikinci işarəyə qədər 

yuvarlaqlaşdırılır. 

    Perpendikulyardan kənara çıxma bloku qonşu üzlərinə günyə (bucaq) qoyub, 

əmələ gəlmiş işiq zolağının kəmiyyətini  xətkeşlə  ölçərək təyin edilir. 

    7.3 Bloklarda çatların olması, onun üzlərini vizual  müşahidə etməklə təyin 

edilir. 

    Çatların uzunluğu metal xətkeşlə, eni on dəfə  böyüdən  lupa və mikrometrik 

şkala ilə ölçülür. 

    7.4  Blokların hazırlandığı  dağ  süxuralrının  sınağı  ГОСТ 30629 üzrə 

aparılır. 

    7.5  Xətti  genişlənmənin temperatur əmsalı 0 – dan  80
0
 C-yə qədər  

temperatur diapazonunda ГОСТ 10978 üzrə təyin edilir. 

    7.6 Blokların hazırlandığı  dağ süxurlarının  təbii  radionuklidlərin effektif 

akivliyinin xüsusi yekunu ГОСТ 30108 üzrə təyin edilir. 

 

 

8 NƏQL EDĠLMƏ VƏ SAXLAMA 

 

8.1 Bloklar tarazsız nəql edilir. Blokların yükələnməsi və boşaldılması 

mexanikləşdirilmiş  üsulla  yerinə yetirilməlidir. Blokların  yüklənməsində və  

boşaldılmasında  onların  tipinin, künclərinin üzünün zədələnmədən və  

çirklənmədən mühafizə edən tədbirlər görülməlidir. 

8.2  Blokların avtomobil,  dəmiryolu  və su nəqliyyatı  ilə  nəql  etdirilməsi,  

istifadə olunan   nəqliyyat növünə  aid  fəaliyyətdə olan  normativ sənədlərin  

tələblərinə uyğun həyata keçirilməlidir. 

8.3 Bloklar, istehsalçıda  və  istehlakçıda  suyun axıb getməsini təmin edən 

möhkəm  əsaslı  açıq meydançalarda ya da  ağac altlıqlar  üzərində  çardaq altında 

saxlanılmalıdır. 

Püsgürülmüş süxurlardan ibarət blokların, düzləndirilmiş meydançalarda 

altlıqlardan (poddonlardan) istifadə etmədən də, yığılmasına yol verilir. 

Şaxtaya davamlığı aşağı olan bloklar, ilin qış fəslində temperaturun və 

atmosfer çöküntülərinin kəskin dəyişməsindən mühafizə edilə bilən şəraitdə 

saxlanmalıdır. 

8.4  Aşağı və orta möhkəmliyə malik süxurlardan ibarət bloklar bir yaruslu 

ştabellərlə, möhkəm süxurlardan ibarət bloklar – onların arasına mütləq ağac tirlər 

qoymaqla, üçdən artıq olmayan ayrı-ayrı yaruslarda saxlanmalıdır.  
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ƏLAVƏ A 

(arayış) 

Texnoloji göstəricisi 

 

Cədvəl A.1  
 

Dağ süxurunun adı 

300x300x20mm ölçülü mişarlanmış 

haşiyələnmiş tavaların xüsusi çıxımı 

m
2
/m

3
, 

az olmayaraq 

I kateqoriya II kateqoriya 

Qranit, qranodiorit, diorit, sienit, diabaz, 

porfirit 
25 16 

Qabbro, labradorit, qneys, liparit, traxit, 

kvarsit. 

Kvarsitli qumdaşı 

20 12 

Ağ, boz-ağ və  boz mərmər 22 16 

Rəngli və  qara mərmər və mərmərləşmiş 

əhəngdaşı, dolomit, konqlomerat, 

brekçiya, qumdaşı, felzitli tuf 

15 10 

Vulkanik tuf, travertin, əhəngdaşı, 

balıqqulaqlı əhəngdaşı   
18 15 

Gips daşı  12 8 
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УДК 691.2-412:006.354            ОКС  91.100.20           Ж 16             ОКСТУ 5714 

 

Əsas sözlər: dağ süxurlarından ibarət bloklar, üzlük tavalar, inşaat-memarlıq 

məmulatları, yol kənarına düzülən daşlar, memorial məmulatlar 
 

 


