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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

BETON QARIġIQLARI 

Sınaq üsulları 

СМЕСИ БЕТОННЫЕ                                                                  AZS 529 – 2011 

Методы испытаний                                                                 (ГОСТ 10181-2000) 

CONCRETE MIXTURES 

Testing methods 

 

     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 
 

1  TƏTBĠQ  SAHƏSĠ  

Bu  standart  ağır, xırdadənəli,  yüngül  betonların  hazırlanması  üçün  olan  

beton  qarışıqlarına  aiddir  və  nümunənin  seçilmə  qaydasını,  rahat yayılmasını, 

orta  sıxlığı, məsaməliyi, laylara  ayrılmanı, temperatur   və  beton  qarışığının  

xassələrinin  saxlanmasının  təyini   üsullarını  müəyyən  edir. 

Standart  iriməsaməli   betonların  hazırlanması  üçün olan  qarışıqlara  aid  

edilmir. 

 

2  ĠSTĠNAD  OLUNAN  NORMATĠV   SƏNƏDLƏR 

Bu   standartda   aşağıdakı  istinad olunan normativ  sənədlərdən  istifadə  

edilmişdir: 

ГОСТ  310.2-76  Цементы. Методы  определения  тонкости  помола 

ГОСТ   427-75    Линейки  измерительные  металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 1770-74 Посуда  мерная  лабораторная  стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие  технические  условия 

ГОСТ  2789-73   Шероховатость   поверхности. Параметры  и 

характеристики 

ГОСТ  7473-94   Смеси  бетонные. Технические  условия 

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  9533-81    Кельмы, лопатки   и  отрезовки. Технические  условия 
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ГОСТ  9758-86    Заполнители  пористые  неорганические  для  

строительных  работ. Методы  испытаний 

ГОСТ  10180-90   Бетоны. Методы  определения  прочности  по  

контрольным  образцам 

ГОСТ  13646-68   Термометры  стеклянные ртутные  для  точных 

измерений. Технические  условия 

ГОСТ  22685-89   Формы  для  изготовления  контрольных  образцов          

бетона. Технические   условия 

ГОСТ  23932-90   Посуда  и  оборудование  лабораторные  стеклянные. 

Общие  технические  условия 

ГОСТ  24104-88   Весы  лабораторные  общего  назначения   и  

образцовые. Общие  технические  условия 

ГОСТ  27006-86   Бетоны. Правила  подбора  состава 

 

3  NÜMUNƏLƏRĠN  SEÇĠLMƏ  QAYDASI  VƏ  SINAQLARIN 

APARILMASI 

 

3.1   İstehsalat  nəzarəti   zamanı  sınaq  üçün  beton  qarışığı  nüminələri 

aşağıdakı kimi seçilməlidir: 

-   yığma  və  monolit  məmulatlar  və  konstruksiyaların  istehsalı  zamanı 

beton  qarışığının  döşəmə  yerində; 

-   beton  qarışığı  əmtəə  kimi  buraxılan  zaman-nəqliyyat  tutumuna  

yüklənən  zaman   onun  hazırlandığı  yerdə. 

3.2  Beton  qarışığı  nümunəsi sınaq  üçün   bilavasltə   betonlama  

başlanmazdan  qabaq  qatqının  ortasından   yaxud  qarışığın  bir  hissəsindən  

götürülür.  Beton  qarışığı  fasiləsiz  verildikdə  (lentvari transporter, beton  

nasosu)   nümunə  10 dəq-dən  çox  olmamaqla   müxtəlif  vaxt anlarında üç dəfə    

götürülür. 

3.3   Seçilən  nümunənin  həcmi   beton  qarışığının  yoxlanılan  bütün  

keyfiyyət  göstəricilərinin  azı  2-ni  təmin  etməlidir. 

3.4   Sınaqdan   əvvəl  seçilən  nümunə  bir  daha  qarışdırılır. 

          Havaçəkən, qazəmələgətirən və köpük əmələgətirən  əlavələrə malik olan,  

həmçinin qızdırılmış  beton  qarışıqları  sınaqdan  qabaq  qarışdırılmır. 

3.5  Betonun  yoxlama  nümunələrinin  hazırlanması  və  beton  qarışığının  

sınağı  nümunə  seçiləndən  10 dəq  sonra  başlanmalıdır. 

3.6  Nümunənin  seçildiyi  andan  sınağın  qurtardığı  ana  qədər beton 

qarışığının  temperaturu   5
0
C-dən  çox  dəyişməməlidir. 

3.7  Nümunə  seçiləndən  sınaq  müddətinə  qədər  beton  qarışığı  

nümunəsinin  saxlanma  şəraiti  nəmlənməni  yaxud  nəmin  itkisini   istisna  

olunmalıdır. 

3.8   Beton  qarışığının  keyfiyyət  göstəricilərinin  nəticəsi olaraq 

aşağıdakılar jurnala  qeyd  edilməlidir: 

  -   qarışığı   hazırlayan  istehsalçı-müəssisənin  adı; 

  -   beton  qarışığının   ГОСТ  7473  görə  adı; 

  -   təyin  edilmiş  keyfiyyət  göstəricisinin  adı; 



AZS 529 – 2011  

 6 

  -   sınağın  tarixi və vaxtı; 

  -   nümunənin  seçilmə  yeri; 

  -   beton  qarışığının  temperaturu; 

  -  beton    qarışığının   ayrı-ayrı   keyfiyyət   göstəricilərinin   təyininin  

nəticələri  və  hər  göstəriciyə   görə  orta hesabi   nəticələr. 

 

4  BETON  QARIġIĞININ  RAHAT YAYILMASININ  TƏYĠNĠ 

 

Beton  qarışığının  rahat yayılması yaxud  sərtliyin  göstəricisilə  

qiymətləndirilir.  

4.1  Beton   qarışığının  yayılmasının  təyini 

Beton  qarışığının  yayılması  beton  qarışığından  hazırlanmış  konusun   

çökməsi  (KÇ)  yaxud  yayılması  (KY)  ilə  qiymətləndirilir. 

Konusun  yayılması  Y4-Y5  markalı  beton  qarışığının  rahat yayılmasını  

xarakterizə  edir. 

4.1.1  Yoxlama  vasitələri  və  əlavə  avadanlıqlar 

          Beton  qarışığının  plastikliyinin  təyini  üçün  tətbiq  edilir: 

-   normal  yaxud  böyüdülmüş   konus (şəkil  1); 

-   polad  xətkeş   ГОСТ  427 görə; 

-   doldurma  qıfı; 

-   KБ   tipli  kəmçə  ГОСТ   9533 görə; 

-   saniyəölçən; 

-   sukeçirməyən  materialdan  700x700mm-dən  az  olmayan  ölçüdə  hamar  

vərəq  (metal, plastmass  və  b.); 

-  ucları girdəvari olan, uzunluğu  600mm, diametri  16mm  olan  düz    

metal  mil. 

4.1.1.1  Konus,  qalınlığı  1,5mm-dən  az  olmayan  poladdan  vərəq  

hazırlanır. Konusun   daxili  tərəfinin  səthinin  kələ-kötürlüyü  ZR -40mkm-dan 

çox  olmamalıdır   ГОСТ   2789. 

 
1-dəstək; 2-korpus; 3-dayanıqlıq; 4-qaynaq  tikiş. 

Şəkil 1-Yayılmağının  təyini  üçün  konus 
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4.1.2  Sınağın hazırlanması  və    keçirilməsi  qaydası 

4.1.2.1  Beton   qarışığının  yayılmağının   təyini  üçün doldurucu  dənəsinin  

iriliyinin  ən  böyük  ölçüsü   40mm-ə qədər  (40mm  daxil  olmaqla)    olan  

qarışıqda   normal  konus, dənənin  ölçüsü  40mm-dən  çox  olduqda  isə  

böyüdülmüş  konus  tətbiq  olunur. İstifadə   olunan  konusun  ölçüsü  cədvəl  1-ə  

görə  qəbul  edilir. 

 

 Cədvəl   1 

             

                  Konusun  adı 

             Konusun   daxili  ölçüləri, mm 

        d            D        H 

Normal 100 2 200 2 300 2 

Böyüdülmüş 1502 300 2 450 2 

Skramtayev  üsulu  ilə  sərtliyin  

təyini   üçün  konus 
100 2 194 2 300 2 

Qeyd-Skramtayev  üsuluna  görə  sərtliyin  təyini  üçün  konus  dayanıqlıqsız   

hazırlanır. 

 

4.1.2.2  Konusun   və  sınağa  uyğunlaşdırılmış  alətlərin  hazırlanması  

zamanı  beton  qarışığı  ilə  toxunan  bütün  səthlər  təmizlənməli və 

nəmlənməlıdir. 

4.1.2.3  Konus  hamar  vərəq  üzərində  quraşdırılır  və  o, Y1, Y2  və  Y3   

markalı  beton  qarışığı  ilə  qıf  vasitəsilə   eyni  hündürlükdə  üç  qat  doldurulur. 

Eyni hündürlüyükdə  olan  hər  qat  metal  millə  süngülənməklə  sıxlaşdırılır: 

normal  konusda-25 dəfə,  böyüdülmüş-56 dəfə. 

П4 və П5 markalı beton qarışığı konusa bir dəfəyə doldurulur və 10 dəfə 

süngülənməklə  sıxlaşdırılır.  

Konus  doldurulma  və  süngülənmə    zamanı  vərəqə  sıx  sıxılmalıdır. 

4.1.2.4  Beton  qarışığı  sıxlaşdırıldıqdan  sonra  qıf  çıxarılır, qarışığın  

artığı  konusun  üst  tərəfi  ilə  bərabər  kəmçə  ilə  kəsilir  və  beton  qarışığının  

səthi  hamarlanır. Konusu  doldurma  başlayandan  onun  çıxarılmasına  qədər  

olan  vaxt  3 dəq-ni  keçməməlidir. 

4.1.2.5  Konus  qəliblənmiş  beton  qarışığından  mütləq  şaquli  istiqamətdə  

asta-asta  çıxarılır   və  yanına  qoyulur. Konusun  qaldırılması  üçün  vaxt  5- 7 san  

olmalıdır. 

4.1.2.6  Beton  qarışığının   konusunun  çökməsi  hamar  milin  üstünə   

qoymaqla  və  milin  alt  səthindən  beton  qarışığının  üstünə  qədər  olan  

məsafəni  0,5sm-dən  çox  olmayan  xəta  ilə  ölçməklə  təyin  edilir. 

Əgər konusun  forması  götürüldükdən  sonra beton  qarışığı  dağılırsa, 

ölçmə  aparılmır   və  sınaq  beton  qarışığının  yeni  nümunəsində  təkrar   edilir. 

Böyüdülmüş   konusda  təyin  olunan    beton  qarışığının  konusunun  

çökməsi  bu  çökmə  0,67  əmsalına  vurulmaqla  normal  konusun  çökməsinə  

gətirilir. 
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4.1.2.7   Beton  qarışığının  konusunun  çökməsi    bir-birindən aşağıda  

göstəriləndən  çox  fərqlənməyən     bir  nümunənin  orta hesabi  nəticəsi kimi 

1,0sm-ə  qədər  yuvarlaqlaşdırılmaqla   hesablanır       

KÇ   9sm  olduqda  1sm-ə  qədər 

KÇ = 10-15sm  olduqda  2sm-ə  qədər 

KÇ   16sm   olduqda  3sm-ə   qədər 

Nəticələr  çox  fərqləndikdə, bu  təyin  yeni  nümunədə  təkrar  edilir. 

4.1.2.8  Beton  qarışığının  konusunun  yayılması  (KY)    4.1.2.5-ə  əsasən  

normal  konusun  çökməsinə  əsasən  yayılmasının  təyini  zamanı  beton  

qarışığının  yayılmasından  əmələ  gələn   yastı    kürənin  aşağı  diametrinə  (sm)  

görə  qiymətləndirilir. 

 4.1.9  Beton  qarışığı  konusunun  yayılması   iki  qarşılıqlı  perpendikulyar  

istiqamətdə,  yayılmış   yastı  kürənin   diametrinin    0,5sm-dən  çox  olmayan  

xəta  ilə  metal  xətkeşlə  ölçməklə  təyin  edilir. 

4.1.3      Sınaq  nəticələrinin  işlənmə  qaydaları 

4.1.3.1   Beton  qarışığının  konusunun  çökmə  və  yayılması  iki  dəfə  təyin  

edilir. Sınağın  ümumi  müddəti   konusun  beton  qarışığı  ilə  doldurulduğu  

andan   konusun  çökməsinin  ölçüldüyü  ana  qədər  10 dəq-ni  keçməməlidir. 

4.1.3.2   Beton  qarışığının  konusunun  yayılması   bir-brindən  3 sm-dən  

çox  fərqlənməyən  bir  nümunənin   konus  yayılmasının  iki  təyininin  

nəticələrinin  orta hesabi  qiyməti  kimi 1,0sm-ə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla  

hesablanır. Nəticələr  çox  fərqləndikdə, təyin  yeni  nümunədə  təkrar  olunur. 

4.2    Beton  qarışığının  sərtliyinin  təyini 

Beton   qarışığının  sərtliyi bu  qarışığın  vibrasiyası  zamanı  sıxlaşması  

üçün  lazım  olan   saniyələrlə  xarakterizə  olunur. 

4.2.1    Beton  qarışığının  rahat yayılmasına  görə  markasından   asılı  

olaraq ГОСТ   7473  əsasən  sərtliyin  təyini  üçün   aşağıdakı  üsullar  tətbiq  

edilir: 

 -   Vebe   tipli  qurğuda  ( şəkil  2)–S1-S4  və   ÇS1-ÇS3  markalı  qarışıq; 

 -    Krasnonun  üsuluna  görə ( şəkil  3)–S1-S4    markalı  qarışıq; 

 -    Skramtayev  üsuluna  görə–S1-S4   markalı. 

4.2.2    Sınaq  vasitələri 

           Beton  qarışığının  sərtliyinin  təyini  üçün aşağıdakılar  tətbiq   edilir: 

           -   Vebe    tipli  qurğu   (şəkil  2); 

           -    Krasnonun  cihazı  (şəkil  3)   və  metal  forma  ГОСТ  22685 görə; 

           -   Skramtayev  üsulu  üçün  konus (ölçüləri  cədvəl  1-də)   və   ФK 200  

tipli  metal  forma   ГОСТ   22685 görə; 

           -   laboratoriya   vibrosahəsi; 

           -   saniyəölçən; 

            -   diametri  16mm, uzunluğu   600mm  olan  yumurlanmış  sonluqlu  düz    

hamar   metal mil; 

           -   doldurma  qıfı; 

           -   KБ   tipli  kəmçə  ГОСТ   9533 görə. 
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4.2.2.1  Vebe  tipli  qurğunun  silindr 1, konus 2   və  qıf 4  poladdan  vərəq  

hazırlanır. 

         Halqa  və  konus  hamar  daxili  səthə  malik  olmalıdır, kələ-kötürlüyün  

dərəcəsi  ZR   ГОСТ   2789  görə  40mkm-dan  çox  olmamalıdır. Disk 8, ştanqa 10  

və  şayba 9  poladdan  hazırlanmalıdır. 

Qurğunun  disk, ştanq  və  şaybasının  ümumi  kütləsi  S1-S4  markalı  sərt  

qarışıqların  sınağı  zamanı-(275050)q, ÇS1-ÇS3  markalı  çox  sərt   qarışığın  

sınağı  zamanı  (1300050)q  olmalıdır. 

4.2.2.2  Üzərində   beton  qarışığı  olan  cihaz  yerləşdirilmiş    laboratoriya  

vibrosahəsinin    tezliyi  (2900100)v  və amplitudu  (0,50,005)mm olan   şaquli  

istiqamətli  titrəməni  təmin  etməlidir. 

Sınaq  zamanı Vibrosahə  və  qurğuda  onları vibrosahənin  və  qurğunu  

səthinə  bərkidilməsini  təmin  edən  qurğu  olmalıdır. 

4.2.2.3   Krasnonun  cihazı  səthinin  kələ-kötürlüyü  ГОСТ   2789  görə  

40mkm-dan  çox  olmayan  poladdan  hazırlanır. Cihazın  diskinin  qalınlığı   və  

deşiklərinin  diametrində  kənara  çıxma  0,1mm, başqa  ölçülərdə  isə  0,2mm-i  

keçməməlidir. Cihazın  ümumi  kütləsi  (43515)q olmalıdır. 

 

 
1-əsasda   flanslı  silindr; 2-konus; 3-dəstəkli  halqa- tutacaq; 4-doldurma  qıfı; 

5-ştatıv; 6-istiqamətləndirici  vtulka; 7-fiksiyalaşmış   vtulka; 8-altı dənə deşikli 

disk; 9-polad  şayba;  10-ştanqa. 

Şəkil  2-Vebe tipli qurğu 
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Şəkil  3-Krasnonun cihazı 

 

4.2.3  Vebe  tipli  qurğuda  beton  qarışığının  sərtliyinin  təyini 

4.2.3.1 Qurğunu  yığırlar  və   vibromeydançada  bərkidirlər. 

4.2.3.2 Qurğunun  konusunun  beton  qarışığı  ilə  doldurulması, qarışığın   

sıxlaşdırılması   və  konusdan  qəliblənmiş  qarışığın  çıxarılması  Y1-Y3  markalı  

qarışıqlara  aid  olan  4.1.2-ə  uyğun  həyata  keçirilir. 

4.2.3.3 Ştativ 5-in  fırlanması  ilə  8 diski   (şəkil 2)  qəliblənmiş  beton  

qarışığı olan  konusun  üzərinə  yerləşdirilir  və  qarışığın   səthinə  toxunana  qədər 

asta-asta  aşağı  salınır. 

Sonra  eyni   vaxtda  vibromeydança   ilə  saniyəölçən  işə  salınır   və  beton  

qarışığının  sıxlaşması  və  hamarlanmasına  nəzarət  edilir. Qarışıq  8  diskinin  

istənilən  iki  deşiyindən   sement  xəmirinin  çıxması  başlayana  qədər  vibrasiya  

olunur. Bu  anda  saniyəölçən  və  vibrator  söndürülür. Saniyə  ilə  ölçülən  vaxt  

beton  qarışığının  sərtliyini  xarakterizə  edir. 

4.2.4  Krasnonun  üsuluna  görə  beton  qarışığının  sərtliyinin  təyini 

4.2.4.1  Beton  qarışığının  sərtliyinin   təyini   zamanı   Krasnonun  cihazına  

aşağıdakı formalar  yerləşdirilir: 

             ФK-100   ən  böyük   iri  dənələr   olduqda   20mm  

             ФK-150  “–––––––––––––––––––––––––“  40mm   

             ФK-200  “–––––––––––––––––––––––––“  70mm     

Diametri  kub  formasının  tilinin   ölşüsünə   uyğun  olan    FS   silindrik  

formanın  tətbiqi  mümkündür.  
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4.2.4.2   Vibrosahəyə  quraşdırılmış    forma  sıxlaşdırılmadan   qarışıqla  

axıra  qədər  doldurulur. Qarışığın  artığı  kəmçə  ilə  formanın  üst  qırağı  ilə  

bərabər  kəsilir. 

4.2.4.3  Beton  qarışığına   Krasnonun  cihazı  ayaqları  aşağı, diski  qarışığın  

səthinə  toxunana  qədər  salınır. 

4.2.4.4  Vibrosahə  və  saniyəölçən  eyni   vaxtda  işə  salınır   və   qarışıq  

cihazın   diskinin   istənilən  iki  deşiyindən   sement  xəmiri  çıxana  qədər  

vibrasiya  olunur. Bu  anda  saniyəölçən  və  vibromeydança   söndürülür. Alınan  

vaxt  (saniyə  ilə)  beton  qarışığının  sərtliyini  xarakterizə  edir.    

Vebe  tipli  qurğuya  keçid  əmsalı  1-ə  bərabərdir. 

4.2.5   Skramtayev  üsuluna  görə  beton  qarışığının sərtliyinin təyini 

4.2.5.1  Beton  qarışığının  sərtliyi  FK-200  formasında  təyin  edilməlidir. 

4.2.5.2  Sərtliyin  təyini  üçün  vibromeydançaya  bərkidilmiş  forma  

Skramtayev  konusuna  yerləşdirilir  və   o, 4.1.2.3-də  göstərilən  qaydada  beton  

qarışığı  ilə  doldurulur. Sonra  konus  ehtiyatla  çıxarılır   və  eyni  zamanda  

vibromeydança   ilə  saniyəölçən  işə  salınır. Beton  qarışığının  səthi şaquli 

vəziyyət olana  qədər  vibrasiya  aparılır. 

Formada  beton  qarışığının  səthinin  hamarlandırılması  üçün  lazım  olan  

vaxt  (san)  sərtliyi  xarakterizə  edir. 

Skramtayev  üsulundan  Vebe   tipli  qurğuda  sərtliyin  təyini  üsuluna  

keçid  əmsalı  0,7-yə  bərabər  qəbul  edilir. 

4.2.6  Sınağın   nəticələrinin  işlənilmə  qaydası  

  

4.2.6.2  Beton  qarışığının  sərtliyi  1 san-yə  qədər  yuvarlaqlaşdırmaqla  

ölçülür,  bir-birindən    20%-dən  çox  fərqlənməyən  bir  nümunənin  sərtliyinin  

iki  təyini  nəticələrinin  orta hesabi  qiyməti  kimi  götürülür. 

Nəticələr  arasındakı  fərq  böyük  olduqda, təyin  yeni  nümunədə  təkrar 

edilir. 

4.2.6.3   Beton   qarışığının  qablaşdırılması, həmçinin  başqa  xassələrin  

təyini    dəqiqliyi  və  həssaslığına  görə A əlavəsinin   tələblərinə    çavab verən 

istənilən  cihazla  aparılmasına  yol  verilir. 

Qeyd - Əlavədə  beton  qarışığının  qablaşdırılmasının  təyini   üçün  nəzərdə 

tutulan   başqa  cihazların  standartlaşdırılmışla   müqayisəsi    cihazın  dəqiqlik  və  

həssaslığı barədə olan   misalda baxılmışdır. 

 

5 BETON  QARIġIĞININ  ORTA  SIXLIĞININ  TƏYĠNĠ 

 

Beton  qarışığının  orta  sıxlığı  sıxlaşdırılmış  beton  qarışığının kütləsinin  

onun  həcminə  olan nisbətilə  xarakterizə  olunur.  

5.1  Sınaq  vasitələri 

Beton  qarışığının  orta  sıxlığını  təyin  etmək  üçün aşağıdakılar tətbiq  

edilir: 

 

-  Betonun  kontrol  nümunələrinin  hazırlanması  üçün  forma  ГОСТ  

22685 görə; 
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-  laboratoriya   tərəzisi   ГОСТ   24104 görə; 

-  laboratoriya   vibromeydançası; 

-  KБ   tipli  kəmçə   ГОСТ  9533 görə; 

-  polad  xətkeş   ГОСТ   427 görə; 

-  cədvəl  2-yə görə doldurucunun    ən  böyük  dənələrinin   iriliyindən  asılı  

olaraq  ölçüləri  qəbul  edilən  metal  silindrik   qablar 

 

 Cədvəl   2 

Doldurucunun ən böyük  

dənələrinin  iriliyi,  mm 

Qabın  

tutumu, sm
3 

Qabın  daxili  ölçüləri,  mm 

diametr hündürlüyü 

20 1000 108 108 

40 5000 185 185 

70 10 000 234 234 

Qeyd-Məsaməli  doldurucuda  olan B5 və aşağı  sinifli  betonların  hazırlanması  

üçün  nəzərdə  tutulan  beton  qarışığının  sıxlığı doldurucunun  ən  böyük  

dənələrinin  iriliyindən  asılı  olmayaraq   5000sm
3
  tutumlu  qabda  yaxud   ФK-

150  formasında  təyin  edilir. 

 

5.2   Sınağın  aparılması   

5.2.1 Sınaqdan  qabaq   ölçü  qabı  1q-a  qədər  xəta  ilə  çəkilir. 

5.2.2  Beton   qarışığı  qaba  yerləşdirilir  və   qarışığın  rahat yayılmasından    

asılı  olaraq   ГОСТ  10180   uyğun  sıxlaşdırılır. 

5.2.3  Sıxlaşdırıldıqdan  sonra  qarışığın  artığı  polad  xətkeşlə  kəsilir  və  

səthi  ölçülü  qabın üst  qırağı ilə mükəmməl  hamarlandırılır. Sonra  beton  qarışığı  

olan qab 1q-a  qədər  xəta  ilə  çəkilir. 

5.2.4  Beton  qarışığının  orta  sıxlığı, kq/m
3
, düsturla  hesablanır   

 

                                      
V

mm
qar

1
 100                     (1)  

                                                                                                                      

haradakı  m -beton  qarışığı  olan  ölçü  qabının  kütləsi, q; 

1m -qarışıqsız  ölçü  qabının  kütləsi, q; 

V -ölçü qabının  tutumu, sm
3
. 

5.2.5  Beton   qarışığının  orta  sıxlığı  qarışığın  hər  nümunəsi  üçün  iki  

dəfə  təyin  olunur, öz   aralarında orta  qiymətlə  5%-dən  çox  fərqlənməyən bir  

nümunənin  iki  təyininin   nəticələrinin  orta hesabi göstəricisi  10kq/m
3
-ə  qədər  

yuvarlaqlaşdırılmaqla  hesablanır. Nəticələr  arasında  fərq  böyük  olduqda, beton  

qarışığının  yeni  nümunəsində  təyinlər  təkrar  edilir. 
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6  BETON  QARIġIĞINDA  MƏSAMƏLĠLĠYĠNĠN  TƏYĠNĠ 

 

Beton  qarışığının  məsaməliliyi  aşağıdakı  göstəricilərlə   qiymətləndirilir: 

sıxlaşmış  beton  qarışığında  olan  havanın    yaxud  qazın  həcmi   və  dənələrarası  

boşluqların  həcmi. 

Daxilə  sorulmuş  havanın  həcmi   sıx  və  məsaməli  doldurucusu  olan  

betonda ,  dənələrarası  boşluğun  həcmi  -  məsaməli  doldurucusu  olan  betonda  

təyin  edilir. 

Daxilə sorulmuş   havanın  həcmi   təcrübi   yaxud  hesablama  yolu  ilə  

təyin  edilir. 

Sıx  doldurucusu  olan  qarışığa  daxil  olmuş  havanın  həcmi  kompression  

(həcmölçmə  yaxud  buxarölçmə)   yaxud  həcmi  üsulla, məsaməli   doldurucuda-

yalnız  həcmi  üsulla  təyin  olunur. 

6.1  Sınaq  vasitələri  

Daxilə  sorulmuş  havanın  həcmini  təyin  etmək  üçün  beton  qarışığına  

tətbiq  edilir: 

-  həcmölçmə   (şəkil  4); 

-  buxarölçmə   (şəkil  5); 

-  laboratoriya  tərəzisi  ГОСТ   24104 görə; 

-  laboratoriya  vibromeydançası; 

-  tava; 

-  KБ  tipli   kəmçə  ГОСТ  9533 görə; 

-   ölçülü şüşə qab  ГОСТ  1770 görə; 

-  uzunluğu  600mm  və  diametri   16mm  olan  metal  mil. 

6.1.1  Həcmölçənin  silindrik qabının  tutumu  doldurucunun ən böyük 

dənələrinin  iriliyindən  asılı  olaraq   cədvəl  3-ə  görə  müəyyən  edilir. 

 

Cədvəl  3 

Doldurucunun  ən  böyük  dənələrinin  iriliyi ,  mm   20   40 

Qabın    minimum  tutumu, sm
3 

5000 10 000 

 

Qabın  hündürlüyünün  diametrinə olan nisbəti  1-dən  2-yə  qədər  

olmalıdır. 

Yüklənən  puanson 5   hündürlüyü  20mm  və  xarici  diametri  qabın  daxili  

diametrindən 3mm-dən  az  və dibində  gözlüklərinin ölçüsü    1,2mm  olan  

setkadan   və  onu  qabdan  çıxarmaq  üçün    məftil  ilgəkdən  ibarət  olan    metal  

halqa  şəklində  hazırlanmalıdır. 

1 nazik metal  lövhənin eni  15mm, qalınlığı 5mm, məhdudlaşdırıcılar  

arasındakı  məsafə  xarici  diametrinə   bərabər  olmalıdır. 3 əqrəbinin  uzunluğu  

22mm  olan   iti  uclu  konusabənzər  formalı  olmalıdır. 

6.1.2 Həcmölçənin  dərəcələnməsi  

Həcmölçənin  dərəcələnməsi  onun  qabının  həcminin  müəyyən  

olunmasından  ibarətdir  (sabit   həcmölçən). 
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6.1.2.1  Boş  silindrik  qaba  yüklənən  puanson  yerləşdirilir, qaba  əqrəbli  

nazik metal lövhə   qoyulur  və  su  o  vaxta  qədər   tökülür  ki,onun  səthi  əqrəbin  

ucuna  toxunsun , bu  isə  əqrəbin  ucunun  suda  əksilə  toxunma  anını  qeyd  edir. 

Həcmölçənin  sabiti  oV  düstura  görə  hesablanır   

 

                                     
su

su
o

m
V


                                (2) 

 

haradakı   sum -1q-a  qədər  xəta  ilə  təyin  olunan  tökülən  suyun  kütləsi, q; 

su -1,0q/sm
3
-ə–bərabər  qəbul  edilən  suyun  sıxlığı. 

6.1.3  Buxarölçənin  dərəcələnməsi 

Buxarölçənin  dərəcələnməsi  cihazın  bölgüsünün  qiyməti  və  kasanın   

tutumunun  ölçülməsindən  ibarətdir. 

6.1.3.1  Buxarölçənin  kasa  və  qapağının  200kPa  təzyiq  verildikdə   

cihazın  həcminin  dəyişməsinə  imkan  verməyən  sərt  konstruksiyası  olmalıdır. 

Qapaq  və  kasanın  birləşməsi  cihazın  kipləşdirilməsini   təmin  edən  sıxlaşmanı 

verməlidir. Qapağın  daxili  səthinin  əsası ilə  müstəvi  arasındakı bucaq  30
0
-dən  

az  olmamalıdır, kasa  yastı  dibə  malikdir.  

Kasanın  diametrinin   onun  hündürlüyünə  olan  nisbəti  10,25  təşkil  

etməlidir. 

 

 
 

1-nazik metal lövhə; 2-məhdudlaşdırıcılar; 3-əqrəb; 4-ilgək; 5-yüklənən  puanson;   

6-silindrik  qab. 

 

Şəkil 4   Həcmölçən 
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1-kasa; 2-üstəlik  bolt; 3-qapaq; 4-suölçən  boru; 5-manometr; 6-giriş  ventili; 7-əl  

nasosu; 8-axıdan  ventil. 

 

Şəkil 5   Buxarölçən 

 

Kasanın    tutumu  doldurucunun  ən  böyük  dənələrinin   iriliyindən  asılı  

olaraq   cədvəl  4-ə  görə  qəbul  edilir.  

                                                                                       

Cədvəl   4 

Doldurucunun  ən  böyük  dənələrinin  iriliyi, mm  20   40 

Kasanın  minimum   tutumu , sm
3
 2000 8000 

 

Suölçən  borunun  tutumu   kasanın  tutumunun  (61)%-ni  təşkil  etməlidir. 

Suölçən  borunun  şkalasının   uzunluğu  100 mm-dən, bölgülərin  sayı  100-

dən  az    olmamalıdır. 

Boş   cihazda  (10020)kPa  təzyiq   1 dəq  ərzində   5kPa-dan  aşağı 

olmamalıdır. Monometrin  şkalasının  yuxarı  həddi  200kPa  olmalıdır. 

Cihazın  kasa  və  qapağının  materialı  sementin  qələvilərinin  təsirinə  

davamlı  olmalıdır. 

6.1.3.2 Buxarölçənin  aşağıdakı  əlavə  avadanlığı  vardır: cihaza  suyu  

tökmək  üçün  qıf; tutumu  3000sm
3
-dən  az  olmayan  su  üçün  qab; 5x20x500mm  

ölçülü nazik polad  lövhə. 

6.1.3.3  Kasanın  tutumunu  müəyyən  etmək  üçün  onun  flansına   solidol  

yaxud  başqa  yağın  nazik  qatı  çəkilir, kasa  şüşə  ilə  örtülür, hamısı  birgə  1q-a  

qədər  xəta  ilə  çəkilir. Sonra  şüşə  götürülür, qabarıq  menisk  əmələ gələnə  

qədər  kasaya  su  tökülür   və  yenidən  şüşə  ilə  örtülür. Suyun  artığı   töküləndən  

sonra   kasa  əski  ilə  silinir, kasa  şüşə   və  su  ilə  1q-a  qədər  xəta  ilə  çəkilir. 
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Kasanın  tutumu  kV , sm
3
,   1sm

3
   qədər  yuvarlaqlaşdırmaqla  düstura  görə   

hesablanır  

 

                                 
su

k

mm
V


12                                 (3) 

                       

haradakı   2m -şüşə  və  su  ilə  kasanın  kütləsi, q;  

1m -şüşə  ilə  kasanın susuz  kütləsi, q; 

su -1,0q/sm
3
-ə  bərabər  qəbul  edilən  suyun  kütləsi. 

Cihazın   şkalasının  bölgüsünün  qiymətini  təyin   etmək  üçün  

buxarölçənin  kasasına  su  tökülür, qapaqla  örtülür, üstəlik    boltlar  dartılır, 

axıdan  ventil bağlanır  və  qıf  vasitəsilə   şkalanın  yuxarı  bölgüsündən  (sıfır)  bir  

qədər  yuxarı  su  tökülür. Axıdan  ventili  açıb  sıfır  bölgüsündə  suyun  səviyyəsi   

müəyyənləşdirilir. Sonra  1q xəta  ilə     qabaqcadan  çəkilən    stəkan  qoyulur, 

axıdan  ventil  açılır, və  suölçən  borunun  şkalasının  nişanının  30-60%-nə  qədər  

su  axıdılır. Su  ilə stəkan  1q-a  qədər xəta  ilə  çəkilir.  

C   cihazının  şkalasının  bölgüsünün   qiyməti  düstura  görə  hesablanır  

 

                             10034 





sukVE

mm
C


                           (4)                                          

                

haradakı 34 ,mm -stəkanın  su ilə  və  susuz  kütləsi, q; 

E -axıdılan  suyun  həcminə  uyğun  suölçən   borunun  bölgülərinin sayı; 

kV -kasanın  tutumu, sm
3
. 

6.2  Daxil olmuş havanın həcminin təyininin həcm üsulu 

6.2.1  Beton  qarışığından, qarm ,  kütləsi q-la ölçülən  nümunə  seçilir, 

düstura   görə  hesablanır  

 

                                  qarqarqar Vm                             (5) 

 

haradakı   qar -beton  qarışığının  sıxlığı, q/sm
3
; 

qarV - 0,3 kV  bərabər  qəbul  edilən  sıxlaşmış  vəziyyətdə  qarışığın  həcmi sm
3
;  

kV -kasanın  tutumu, sm
3
. 

6.2.2   Beton  qarışığının  nümunəsi  həcmölçənin  qabına  yerləşdirilir  və  

ГОСТ  10180   görə  sıxlaşdırılır. 

6.2.3   Beton  qarışığı  nümunəsi  olan  həcmölçənə  sınaq  olunan  qarışığın  

həcmindən  1,5–2 dəfədən  çox  həcmdə  suyun  çəkilmiş  (1q-a qədər  xəta  ilə)   

miqdarı  tökülür. 

2-3 dəq  ərzində su  ilə  beton  qarışığı  metal  millə  mükəmməl  qarışdırılır. 

Qarışdırıldıqdan  sonra  qabda  əmələ  gələn  köpük    yığılır  və  qabaqcadan  

çəkilmiş  tutumu  100-200ml  olan  şüşə  stəkana  yerləşdirilir. 
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6.2.4  Qarışdırma  və  köpüyün  yığılması  2- 3 dəq  fasilə  ilə  iki  dəfədən  

az  olmayaraq  təkrar  edilir, bundan  sonra  köpüyün  cəm  kütləsi  təyin  edilir. 

6.2.5   Məsaməli  doldurucusu  olan  beton  qarışığının  sınağı  zamanı  

köpük  hər  götürüldükdən  sonra  qaba  doldurucu   dənələrinin   üzə   çıxmasının  

qarşısını  almaq  üçün  yüklənən  puanson  salınır. 

6.2.6   Axırıncı  köpük  götürüldükdən  sonra  qaba  yüklənən  puanson   

salınır, qaba  əqrəbli   nazik lövhə  elə  qoyulur  ki, məhdudlaşdırıcılar qabın  

divarları  ilə  toxunsun.Sonra  qaba  su  tədricən  6.2.3-ə  əsasən  kiçik  axınla  

əlavə  edilir. Bundan  sonra  çəki  ilə  qaba  tökülən  bütün  suyun  cəm  kütləsi  1q 

xəta  ilə  təyin  olunur. 

6.2.7  Məsaməli   doldurucusu  olan  beton  qarışığının  sınağı    

qurtardıqdan  sonra  puanson  qaldırılır, sınağı aparılan  qarışıqdan    doldurucunun   

20-50  iri  dənələri  seçilir, nəm  parça  ilə   silinir, 1q-a  qədər  xəta  ilə  çəkilir, 

sabit  çəkiyə  qədər  qurudulur  və  iri  doldurucunun  suhopdurması DW , %    beton  

qarışığının  hazırlanmasına  başlandığı  andan  sınaq    qurtarana  qədər   düstura  

görə  hesablanır 

 

                                             100
2

21 



D

DD
WD                        (6) 

 

haradakı  1D -iri  doldurucu  nümunəsinin  su  ilə  doymuş  halda  kütləsi, q; 

2D -həmən , quru  halda, q. 

6.2.8  Beton  qarışığının  məsaməliliyi  Vm, %, 0,1%-ə  qədər  

yuvarlaqlaşdırmaqla   düstura  görə  hesablanır   

              

             100
1000100

9,0






qar

qar
D

suo

su

su

qar

m
V

V
DnW

V
m

V

V


        (7) 

 

haradakı qarV -sınağı aparılan beton qarışığının sıxlaşdırılmış vəziyyətdə həcmi, 

sm
3
;   

sum -  axan  suyun cəmi miqdarı, q; 

su -suyun  sıxlığı, 1,0q/sm
3
; 

oV -həcmölçənin 6.1.2-ə görə   təyin  edilən  sabiti, sm
3
; 

km -götürülən   köpüyün  kütləsi,q; 

DW -qarışığın  hazırlandığı  andan  sınaq  qurtarana  qədər  olan müddətdə  iri  

məsaməli  doldurucunun  suhopdurması, kütlə, %; 

n -məsaməli  çınqıl  üçün-0,4  və  məsaməli  qırmadaş  üçün-0,75-ə  bərabər olan  

əmsal; 

 

D -nominal  tərkibli  beton  qarışığında  iri  məsaməli  doldurucunun  miqdarı, 

kq/m
3
; 
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Sıx  doldurucusu  olan  beton  qarışığı  üçün  DWn,  və  D   kəmiyyətləri  sıfra  

bərabər  götürülür. 

6.3  Daxil olmuş havanın həcminin təyininin kompression üsulu 

6.3.1  Beton   qarışığı  buxarölçənin  kasasına  qoyulur  və  ГОСТ  10180   

görə  sıxlaşdırılır. Sıxlaşdırıldıqdan   sonra  beton  qarışığının  artığı  polad  

xətkeşlə  kəsilir. Sonra  flans  beton  qarışığından   mükəmməl  təmizlənir  kasanın  

üzərinə  cihazın  qapağı  yerləşdirilir, o, boltlarla  sıxılır. Bu  zaman   axıdan  ventil   

bağlı  olmalıdır. 

6.3.2   Cihaza   su  qıf  vasitəsilə   şkalanın  nişanına   (50  30)%-ə  qədər  

tökülür. Sonra  cihaz  şaquli vəziyyətdə   təqribən  30
0
  bucaq  altında  əyilir   və 

kasanın  dibi  dayaq    nöqtəsi  kimi istifadə    etdikdə, cihazın  yuxarı  sonluğu  ilə  

10  tam  dairə  cızılır, eyni  zamanda  havanın    qabarcıqlarını  çıxarmaq  üçün  

konusşəkilli   qapağa  əllə  tıqqıldadılır. Sonra  cihaz  şaquli  vəziyyətə  qaytarılır, 

və  su  qıf  vasitəsilə  şkalanın  sıfır  bölgüsümdən  yuxarı  səviyyəyə  qədər  

tökülür. 

Əgər  suyun  üzərində  köpük  əmələ  gələrsə,   o, qıf  vasitəsilə 1-dən  3ml-ə  

qədər  spirtin  ( etil, metil   yaxud  b.)   tökülməsi  yolu  ilə  aradan  qaldırılmalıdır.    

Axıdan  ventili  açıb, suyun  səviyyəsini  cihazın  şkalasının  sıfır  bölgüsünə  

gətirirlər. 

6.3.3     Giriş  və  axıdan  ventilləri  bağlanır  və  nasosla  cihazda  təzyiq     

(1105)kPa-a  qədər  qaldırılır. Kasanın  divarlarını  əl ilə  tıqqıldadırlar  və    

təzyiq   100kPa   qədər  düşdükdə, suyun    cihazın  şkalasına  görə  1H  səviyyəsi   

qeyd  olunur.  

   6.3.4  Giriş  ventilini  açıb, artıq   təzyiqi   kasanın  divarlarına  1 dəq  

müddətində  əl ilə  tıqqıldatmaqla   sıfra  qədər  azaldırlar   və  sonra  suyun  2H      

səviyyəsini     qeyd   edilir. 

  6.3.5   Beton  qarışığının  məsaməliliyi   suV , %, düstura   görə  hesablanır 

 

                                     100)(2 21  HHCVsu              (8)  

                                               

haradakı C -cihazın  6.1.3.6  görə  təyin  olunan    şkalanın  bölgüsünün qiyməti; 

21, HH -6.3.3  və   6.3.4   qeyd  olunan  suyun  səviyyəsi. 

6.3.6  Beton  qarışığının  məsaməliliyi    0,1%-ə   qədər  yüvarlaqlaşdırmaqla   

hesablanır. Bu  isə   beton  qarışığının  bir  seçilmiş   nümunəsinin   bir –birindən   

orta  göstəricisi  20%-dən  çox  fərqlənməyən  iki  təyininin  nəticələrinin  orta 

hesabi  göstəricisi  kimi  götürülür. Nəticələr  bir-birindən  çox  fərqləndikdə, beton  

qarışığının  yeni  nümunəsində  təkrar  edilir. 

6.4  Daxil olmuş havanın həcminin təyininin hesablama üsulu   

Sıxlaşdırılmış    beton  qarışığının   məsaməliliyi mV ,%,  0,1%-ə  qədər                                                           

yuvarlaqlaşdırmaqla  hesablanır 
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         mV =
10

)(1000 1SuSu
n

DQS

DQS




               (9) 

 

haradakı  SuSuDQS ,,,, -uyğun  olaraq   sement,quru  qum  və  qırmadaşın     

 (çınqıl), su  və  əlavələrin  məhlulunun  ГОСТ  27006    1-4 düsturuna  görə  

hesablanan   1m
3
  sıxlaşdırılmış  beton  qarışığının  faktiki  kütləsi, kq; 

S -ГОСТ  310.2 görə  təyin  edilən   yaxud  portlandsement  və  onun    müxtəlif   

növləri  üçün  3.1-ə  və   posaportlandsement  üçün  3,0-a bərabər   qəbul  edilən 

sementin  həqiqi  sıxlığı, q/sm 
3
; 

DQ  , -sıx  doldurucu  üçün ГОСТ  8735  və  ГОСТ  8269.0-a  görə, məsaməli  

doldurucu  üçün   isə  ГОСТ  9758-ə  görə  sement  xəmirində  təyin   edilən. qum  

və  qırmadaşın (çinqıl)  orta  sıxlığı  q/sm
3
;  

n -məcburi  hərəkətli  qarışdırıcıda   beton  qarışığındakı  iri  doldurucunun  qismən  

xırdalanması  nəticəsində  dənələrinin  orta  sıxlığının  artmasını  nəzərə  alan  

əmsal; möhkəmliyə  görə  P75  və  daha   çox  markalı  doldurucular  üçün – 1,05; 

P75  və  daha  az   markalı    məsaməli    doldurucular  üçün – 1,1. 

6.5  Beton qarışığında dənələrarası boşluqların həcminin təyini    

Beton    qarışığının  natamam  sıxlaşması  yaxud  həllolan  hissənin  kifayət  

qədər  olmamasından  (iri  doldurucuda  dənələrarası  boşluqların  həcmi  ilə  

müqayisədə) əmələ  gələn  dənələrarası  boşluqların  həcmi  təcrübi  yolla  təyin  

edilir.   

6.5.1   Dənələrarası  boşluqların  həcmi  aşağıda  göstərilən  ardıcıllıqla  

təyin  olunur. 

6.5.2   5.2-ə  görə   orta  sıxlığın  təyinindən  sonra, sıxlaşmış  beton  qarışığı  

silindrik  qabdan  (ya  da  forma)  tavaya  keçirilir, yumrular  əzilir, üzərinə 2000q 

sement  və   600-800q  su  əlavə  etməklə  mükəımməl  qarışdırılır. Bündan  sonra  

sıxlaşmış   vəziyyətdə  alınan  qarışığın  5.2  b. uyğun  orta  sıxlığı  təyin  olunur. 

6.5.3   Sıxlaşmış    beton  qarışığının  dənələrarası  boşluqların  həcmi  bV  %,  

düstura   görə  hesablanır   

                         

                       bV   =  ( 1  
1

2

V

VV sx ) 100                     (10) 

 

haradakı   1V -5.2-ə  görə  orta  sıxlığı  təyin  olunan  beton  qarışığının   ölçü  qabı  

yaxud  formasının  tutumuna  bərabər  həcmi, sm
3
; 

2V -sement  və  su  əlavə  edildikdən  sonra  sıxlaşmış   beton  qarışığının  həcmi, 

sm
3
, düstur  ilə  hesablanır 

   

                                      
qar

susqar mmm
V




2                 (11) 
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sxV -əlavə  olunan  sement  xəmirinin  həcmi   düstur  ilə  təyin  olunur 

 

                                          su

s

s
xs m

m
V 


.                    (12) 

 

haradakı  qarm -sınaqı aparılan  beton  qarışığının  kütləsi (sement  və  su  əlavə   

edildikdən sonra) q;                       

sm -əlavə  edilən  sementin  kütləsi, q; 

sum -əlavə  edilən  suyun  kütləsi,q; 

qar -sement  və  su  əlavə  ediləndən  sonra  sıxlaşmış  beton  qarışığının  orta  

sıxlığı, q/sm
3
. 

s -6.4-ə görə  qəbul  edilən  sementin   sıxlığı, q/sm
3
. 

6.5.4   Sıxlaşmış    beton  qarışığında  dənələrarası  boşluğun  həcmi bir  

seçilmiş  nümunənin    bir-birindən  orta  qiymətlə  20%  fərqlənən  iki  təyini  

nəticələrinin  orta hesabi  qiyməti  kimi  0,1%-ə  qədər  yuvarlaqlaşdırmaqla  

hesablanır. Nəticələrdə  böyük  fərq  olduqda, təyinlər  yeni  nümunədə  təkrar  

olunur. 

 

7  BETON   QARIġIĞININ  LAYLARA  AYRILMASININ  TƏYĠNĠ 

 

Beton  qarışığının    laylara  ayrılması    məhlulayrılma  və  suayırmanın 

göstəriciləri ilə  qiymətləndirilir.  

7.1  Sınaq  vasitələri 

Beton  qarışığının  laylara  ayrılmasının  təyini  üçün  tətbiq  edilir: 

-   betonun  kontrol  nümunələrinin  hazırlanması  üçün   ФK-200  tipli  

polad  formalar, ГОСТ  22685 görə; 

-   tutumu  5000sm
3
  olan  qab; 

-   laboratoriya  vibromeydançası; 

-   tava; 

-   polad  xətkeşlər, ГОСТ  427 görə; 

-   deşiklərinin  diametri   5mm  olan  ələk; 

-   quruducu  elektroşkaf; 

-   ölçülü  şüşə  qab  ГОСТ  1770 görə. 

7.2  Beton qarışığının məhlulayrılmasının təyini 

7.2.1    İri  doldurucusu  olan  beton  qarışığının  məhluluayrılması   dinamik  

təsir  zamanı   laylara ayrılma  ilə  xarakterizə  olunan , kontrol  nümunələri  

hazırlamaq  üçün  olan  formada  yaxud  ölçülü  qabda   sıxlaşmış  beton  

qarışığının  yuxarı  və  aşağı  hissəsində  məhlul  tərkibinin    miqdarının  

müqayisəsi  yolu  ilə  təyin  olunur.   

7.2.2 Beton qarışığı  formaya (qaba) keçirilir və qarışığın  

qablaşdırılmasından  asılı  olaraq   ГОСТ  10180-a uyğun  sıxlaşdırılır. Bundan   
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sonra  sıxlaşdırılmış  beton qarışığı  əlavə olaraq  laboratoriya  

vibromeydançasında   vaxt  ərzində: 

  sərt   qarışıq–markası   S1-S4–120 san 

                                       S1-S3–180 san 

  yayılan  qarışıq–markası  Y1 və Y2–25 san 

                            markası   Y3-Y5–10  san   vibrasiya  olunur. 

7.2.3  Əlavə  vibrasiyadan  sonra   beton  qarışığının  yüxarı  qatından  

hündürlüyü  formanın   (qabın)   hündürlüyünün   yarısı  qədər olan  qabaqcadan  

çəkilmiş  tavaya  götürülür,formanın  aşağı  hissəsində  isə  qalan qarışığın  səthi  

hamarlanana qədər  vibrasiya  olunur. Sonra  formanın  aşağı  hissəsində qalan  

qarışıq  qatının  hündürlüyü  aH    5mm-ə  qədər  xəta  ilə ölçülür  və qarışığın  

götürülən  qatının  hündürlüyü  hH   hesablanır. Bundan  sonra  formada  qalan  

qarışıq  ikinci  çəkilmiş  tavaya  qoyulur. 

7.2.4     Beləliklə, formanın  yuxarı  və  aşağı  hissəsində  iki  nümunəyə  

ayrılmış  qarışıq  10q-a   qədər  xəta  ilə  çəkilir  və  deşiklərinin  diametri  5mm  

olan  ələkdə  yaş  ələnməyə  məruz  qalır. Yaş  ələnmə  zamanı  ələkdə  olan  

qarışığın  hər  nümunəsi  səthində  olan   iri  doldurucu  dənələri  sement – qum  

məhlulundan  tam  təmizlənənə  qədər  təmiz  su  axını  ilə  yuyulur. Əgər  ələkdən  

təmiz  su  axırsa, qarışığın  yuyulması  tamamlanmış  sayılır.  

7.2.5   Qarışığın  hər  nümunəsindən  yuyulmuş  iri  doldurucu  təmiz  tavaya  

keçirilir  və  ( 105 5)
0
C  temperaturda  sabit  çəkiyə  qədər  qurudulur  və 10q-a  

qədər  xəta  ilə  çəkilir. 

7.2.6    Seçilən  nümunənin  həcmini  nəzərə  almaqla, formanın  yuxarı  və  

aşağı  hissəsindəki    nümunələrin  məhlul  tərkibinin  kütləsi  düstura  görə  təyin  

olunur 

 

                     
Y

ydyqarym
H

H
mmm

5,0
)( ...                         (13)    

                     

                     
A

adaqaram
H

H
mmm

5,0
)( ...                         (14)                                                                                                                   

 

haradakı  amym mm .. , -formanın  yuxarı  və  aşağı  hissəsində  yerləşən  qarışığın  

məhlul   hissəsinin  kütləsi, q;  

aqaryqar mm .. , -formanın  yuxarı  və  aşağı  hissəsindən  seçilən  beton   qarışığının  

kütləsi, q;    

adyd mm .. , -formanın  yuxarı  və  aşağı  hissəsindəki  nümunələrdə  olan  qurudulmuş  

iri  doldurucunun  kütləsi, q;  

H -qabın  yaxud  formanın  hündürlüyü, mm; 

ay HH , - 7.2.3  görə  qarışığın    yuxarı  və  aşağı  qatının  faktiki  hündürlüyü, mm.   

7.2.7  Beton  qarışığının  məhlulayrılma  göstəricisi  mQ , %, düstura görə  

təyin olunur   
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                                  100
..

..







amym

amym

m
mm

mm
Q                  (15)       

                           

haradakı   amym mm .. , -13  və  14 düsturunda  olduğu  kimi. 

7.2.8     Beton  qarışığının  hər  nümunəsi  üçün  məhlulayrılma   göstəricisi  

iki    dəfə  təyin  olunur  və   öz  arasında  orta  qiymətlə  20% -dən  az   fərqlənən  

iki  təyininin  nəticələrinin  orta hesabi qiyməti  kimi  1%-ə  qədər  

yuvarlaqlaşdırmaqla  hesablanır. Nəticələr  arasında  fərq  böyük  olduqda, beton  

qarışığının  yeni  nümunəsində  təyinlər  təkrar  edilir. 

7.3  Beton qarışığının suayrılmasının təyini 

7.3.1 Beton   qarışığının  suayrılması  ölçülü  qabda  yaxud  formada  

müəyyən  vaxt  müddətində  durulduqdan  sonra  təyin  olunur. 

7.3.2   Beton  qarışığı  doldurucunun  ən  iri  dənəsindən  asılı  olaraq  5.1-ə  

görə  ölçüsü  və  tutumu  məlum  olan  qaba  (formaya)  qoyulur   və  7.2.2-ə  

uyğun  qarışığın  rahat yayılmasından  asılı  olaraq  vibromeydançada  sıxlaşdırılır. 

Beton  qarışığının  səviyyəsi  (105)mm  qabın  (formanın)  yuxarı  tilindən aşağı  

olmalıdır. 

 7.3.3      Qab  (forma)  buxarkeçirməyən  materialdan olan (şüşə, polad, 

nazik lövhə)  vərəqlə  örtülür  və 1,5 saat  sakit  buraxılır. 

 7.3.4      Hər  15  dəq-dən  bir  ayrılan  su  pipetlə  götürülür, qapaqlı  

stəkana  yığılır   və  sınaq   qurtardıqdan  sonra  çəkilir. 

 7.3.5    Beton  qarışığının  suayrılması suP , %, 1,5  saat  ərzində  ayrılan   

suyun    həcminin  qabdakı  (forma)  beton  qarışığının  həcminə  nisbətini   

xarakterizə  edir   və  düstura  görə  hesablanır 

                                          

                                
..QBsu

su
su

V

m
P





100                        (16)   

 

haradakı sum -ayrılan  suyun  kütləsi, q; 

su -suyun 1q/sm
3
   bərabər  olan    sıxlığı, q/sm

3
; 

..QBV -sıxlaşmış  beton  qarışığının  həcmi, sm
3
. 

7.3.6    Suayrılma  beton  qarışığının  hər  nümunəsi  üçün  iki  dəfə  təyin  

edilir, öz  aralarında  orta  qiyməti  20%-dən  çox  fərqlənməyən  iki  təyininin  

nəticələrinin  orta hesabi  qiyməti  kimi  1%-ə  qədər  yuvarlaqlaşdırmaqla  

hesablanır. Nəticələr  çox  fərqləndikdə. beton   qarışığının  yeni  nümunəsində  

təyinlər  təkrar  edilir. 

 

8  BETON  QARIġIĞININ  TEMPERATURUNUN  TƏYĠNĠ 

 

8.1    Sınaq  vasitələri 

ГОСТ  13646   görə   şüşə  termometr   yaxud  temperaturu  ölçmək  üçün 

bölgüsü    0,5-dən  çox  olmayan  başqa  cihaz. 



AZS 529 – 2011  

 23 

 

8.2       Sınağın  aparılması 

8.2.1     Beton  qarışığının  temperaturu   ayrıca   seçilmiş  nümunədə   

ölçülür. 

8.2.2     Beton   qarışığının  temperaturunun  ölçülməsi  nümunə seçiləndən          

2 dəq-dən   az  olmayan  müddətdə  başlanmalıdır. 

8.2.3  Beton  qarışığının  içərisinə  temperaturun  ölçü  cihazı, bu  cihaza 

olan  texniki  tələblərə  əsasən  müəyyən  olunan  dərinliyə  salınır. 

8.2.4   Temperaturun  ölçü  cihazının  ətrafındakı  beton  qarışığı  qatının     

qalınlığı    75mm-dən  və  ən  iri  doldurucunun  ölçüsündən  3 dəfədən  az  

olmamalıdır. 

8.2.5 Temperaturun  ölçü  cihazı  salınandan  3 dəq  sonra   beton  

qarışığının   temperaturu   ölçülməlidir. 

 

9  BETON  QARIġIĞININ  XASSƏLƏRĠNĠN  SAXLANILMASININ   

TƏYĠNĠ 
 

Beton  qarışığının  xassələrinin  saxlanılmasının  qiymətləndirilməsi  (4-8  

bölməsi)  müəyyən  vaxt  ərzində  xassələrin  dəyişməsi  barədə  göstəricilərin  

alınması  və  qiymətləndirilməsindən  ibarətdir. 

9.1  Sınaq  vasitələri 

Beton  qarışığının  xassələrinin  təyini  üçün  uyğun üsulların   tələblərinə  

əsasən  olan  cihaz  və  əlavə  avadanlıqlar   tətbiq  edilir. 

9.2   Sınağın  aparılması 

9.2.1  Sınaq  üçün  seçilən  beton  qarışığı  partiyasının  həcmi  hər  ölçmə            

              müddətində ayrı-ayrı  nümunələrin  xassələrinin  təyini  üçün  

kifayət   qədər  olmalıdır.   

9.2.2    Beton  qarışığı  nümunəsi  onun  seçildiyi  andan  sınaq  anına  qədər    

döşənmə  və  nəqledilmə  zamanı  olan  nəm–temperatur  şəraitinə  uyğun  

olmalıdır.  

9.2.3    İlk  sınaq  bilavasitə  qarışıq  qarışdırıldıqdan  sonra, ikinci  və  

sonrakı–hər  30  dəqiqədən  bir  sınaq  qurtarana qədər həyata  keçirilməlidir. 

9.2.4    Hər  sınaq  üçün  beton  qarışığının  ayrıca  yeni  nümunəsindən  

istifadə  etmək  lazımdır. 
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ƏLAVƏ     A 

(mütləq) 

 

Beton   qarıĢığının   rahat yayılmasının  təyini  üçün  cihazın     

dəqiqliyi  və  həssaslığının  qiymətləndirilməsi 

 

A.1   Beton  qarışığının  qablaşdırılmasının  təyini  üçün istifadə  olunan 

cihazın  dəqiqliyi   və  həssaslığının  qiymətləndirilməsi  plastikliyə  görə   10sm-

dən, sərtliyə  görə  10 san-dən  az  olmayaraq   fərqlənən  iki  tərkibdə  həyata  

keçirilir.  

Beton  qarışığının  hər  xassəsinin  təyini   üçün   yoxlanılan  və  

standartlaşdırılan   cihazlarda  beş  sınaq   həyata  keçirilir. 

A.2      Yoxlanılan  cihazın   dəqiqliyi   beton  qarışığının  rahat yayılmasının  

yoxlanılmış  və   standartlaşdırılmış   cihazlarda   alınan  orta  variasiya  əmsalının  

nisbətilə  xarakterizə  olunur. Yoxlanılan  YV  və  standartlaşdırılan SV     

cihazlarının  sınaq   nəticələrinə  görə  təyin   olunan  rahat yayılma  göstəricisinin  

orta  variasiya  əmsalı  bu düstur ilə  hesablanır 

 

                -              
2

2
2

1
2

)(

jj

SY

VV
V


                       (A.1) 

 

haradakı   21 , jj VV -beton  qarışığının  tərkibinin  hər  biri  üçün    yoxlanılan  və           

standartlaşdırılan  cihazlarda  təyin  olunan  rahat yayılma   göstəricisinin  

variasiya  əmsalları bu  düstur  ilə hesablanır 

 

                            )()2,1( sqjV = 
)(

)(

sjn

sjn

Q

S
                             (A.2) 

                                                                      

haradakı                        )(sjnQ =
5

5

1

)(
i

sijnQi

                            (A.3) 

 

                          )(sjqS ) = 
4

)(
5

11

)()(



i

sjqsjq QQ

             (A.4)   

      

haradakı   )(sjnQ -yoxlanılan  və  standartlaşdırılan  cihazlarda  alınan  j -tərkibli   

beton  qarışığının  rahat yayılmasının  orta  göstəricisi; 

)(sjnS -yoxlanılan  və   standartlaşdırılan  cihazlarda  alınan   j -tərkibli   beton  

qarışığının  rahat yayılma  göstəricisinin   ortakvadratik  kənara   çıxması; 

)(sujnQ - yoxlanılan  və  standartlaşdırılan  cihazlarda  alınan  ( i =1-5; j =1,2)     
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j -tərkibli  beton  qarışığının  i -ci  nümunəsinin  rahat yayılma göstəricisinin 

nəticəsi; 

Yoxlanılan  cihazın  dəqiqliyi  qənaətbəxş  sayılır, əgər  bu  nisbət 

gözlənilirsə 

                                                   2,3
2

2



s

Y

V

V
                  (A.5) 

 

haradakı SY VV -A.1 düsturu  ilə  hesablanan ,yoxlanılan  və  standartlaşdırılan  

cihazlarda   beton  qarışığının  sınağı  zamanı   alınan  qablaşdırılma  göstəricisinin  

orta   variasiya  əmsalı.  

A.3   Cihazın   )(SYX  həssaslığı  beton  qarışığında    suyun  miqdarının   

dəyişməsi  zamanı  rahat yayılmasının  nisbi   dəyişməsinin    

qiymətləndirilməsilə  xarakterizə  edilir  və düstura  görə hesablanır   
          

                 
))((5,0 2121

12
)(

SuSuQQ

QQ
X SY




                     (A.6) 

 

haradakı 21 , QQ -A.3   düsturu  ilə  hazırlanan, A.1  görə  beton  qarışığının  iki  

sınanmış  tərkibinin  qablaşdırılmasının  orta  qiyməti;              

21, SuSu -A.1  görə  iki  müxtəlif  tərkibli  beton  qarışığının  su  müqdarı, l /m
3
; 

Yoxlanılan  cihazın  həssaslığı  kafi  sayılır, əgər  bu  nisbət  gözlənilirsə 

 

                                        8,0
s

y

X

X
                             (A.7) 

                                                 
haradakı   sy XX , - A.6  düsturuna  görə  hesablanan   yoxlanılan  və   

standartlaşdırılan  cihazın   həssaslığı. 

A.4    A.2  və  A.3   tələblərini   təmin  edən  yoxlanılan  cihaz  rahat 

yayılmasının yoxlanılan  və  standartlaşdırılan  cihazlara  əsasən  olan  göstəriciləri   

arasındakı SQ = YbQa   asılılığın  müəyyən  olunması  yolu  ilə  dərəcələnir. 

a   və  b   əmsalları  bu  düstura  görə  hesabalnır 

                       

                             a = 11 YS QbQ                                   (A.8) 

 

                              b =
21

21

YY

SS

QQ

QQ




                                (A.9) 

 

haradakı  1SQ , 2SQ , 1YQ , 2YQ -A.3 düsturu  ilə  hesablanan  və   iki  sınanmış  tərkibli   

beton  qarışığının  qablaşdırılmasının   yoxlanılan  və  standartlaşdırılan   cihazda  

alınan  göstəricinin  orta  qiyməti. 
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