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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 İŞLƏNİLİB VƏ 

TƏQDİM EDİLİB. 

2.   Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 

2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə TƏSDİQ EDİLİB. 

3.    Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

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

QÜVVƏYƏ MİNİB. 

4.  Bu standart ГОСТ 24099-80 “Плиты декоративные на основе 

природного камня. Технические условия”  Dövlət  standartının Azərbaycan 

dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır. 

5.       İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi 

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

yayılması qadağandır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

TƏBİİ DAŞLAR ƏSASINDA HAZIRLANAN 

DEKORATİV TAVALAR   

Texniki şərtlər 

ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ НА ОСНОВЕ                             AZS 537– 2011 

ПРИРОДНОГО КАМНЯ                                                         (ГОСТ 24099-80)                                                       
Технические условия 

DECORATIVE FACING SLABS OF CRUSHED 

NATURAL STONE   

Specifications 

 

                                                                           Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

 

Bu standart bina və tikililərin daxili və xarici elementlərinin üzlənməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş təbii daşlardan və qeyri üzvi, yaxud sintetik yapışdırıcılardan 

istifadə etməklə mozaik, brekçiyaşəkilli və ornamentli səthə malik olan dekorativ 

üzlük tavalara tətbiq edilir. 

Sintetik yapışdırıcılar istifadə etməklə hazırlanan tavaların yaşayış evlərinin, 

məktəbə qədər uşaq, təhsil, profilaktik-müalicə, sanatoriya və istirahət, qapalı 

idman müəssisələrinin, insanların daima olduğu xidməti yerlərin daxili 

üzlənməsində tətbiqi qadağandır. 

 

1  NÖVLƏRİ  VƏ  ƏSAS  ÖLÇÜLƏRİ 

1.1 Hazırlanma üsulundan asılı olaraq tavaları üç növə ayırırlar: 

I -   preslənmiş, yaxud qəliblənmişlər; 

II -  süni qəliblənmiş bloklardan kəsilənlər; 

III - düzgün və ya istənilən formalı daş parçaları ilə, yaxud qumsal-qırmadaşlı 

dekorativ qatlarla yapışdırılanlar. 

1.2 I növ tavanın üz səthi mozaik olduqda (M), brekçiyaşəkilli olduqda 

(B) və ya ornamentli olduqda isə (O), II növ-mozaik (M), və ya brekçiyaşəkilli (B), 

III növ-mozaik, brekçiya şəkilli, ornament və ya qumsal-qırmadaşlı dekorativ 

qatlılar (Q). 

Səthin üzünün mozaikliyi təbii daşlardan alınan dekorativ qırmadaşlardan 

istifadə edilməklə alınır; səthin üzünün brekçiyaşəkilliliyi istənilən formalı təbii 

daşlardan və ya istənilən formalı təbii daş qarışıqlarından və dekorativ 

qırmadaşlardan istifadə edilməklə alınır. Səthin üzünün ornamentliyi düzgün 

formalı   təbii    daşlardan istifadə edilməklə alınır. Səthin  üzünün dekorativ  qum- 

qırmadaşlı qatı, dekorativ qırmadaş və qumun şəffaf sintetik yapışdırıcı ilə bütöv 

bir qat əmələ gətirməsi nəticəsində alınır. 

 

1.1, 1.2  (Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 
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1.3   I və III növ tavalar bir və ya iki qatlı hazırlanır. I növ tavalar armaturlu               

və ya armatursuz hazırlanır.  

1.4 Tavalar cəd. 1-də göstərilən düzbucaqlı formaya malik ölçülərdə 

hazırlanır. 

 

Cədvəl 1 

Tavanın 

növləri 

Ölçülər, mm 

Uzunluğu Eni Qalınlığı 

I 200-dən 800-ə qədər 200-dən 600-ə qədər 10;15;20;25;28;30;35;40 

II 200-dən 1500-ə qədər 200-dən 1200-ə qədər 10;15;20;25;30;35;40 

III 200-dən 600-ə qədər 200-dən 600-ə qədər 10;15;20;25;30;40 
Qeydlər: 

 1 Tavaların uzununa və eninə ölçüləri 50 mm-ə bölünən olmalıdır. 

 2 Tavaların forma və ölçüləri sifarişçi-istehsalçı müəssisə arasında alqı-satqı 

müqaviləsi bağlanarkən razılaşdırılmalıdır. 

           3  Fərdi sifarişə uyğun planda başqa formalı tavaların hazırlanmasına yol verilir. 

4 Qalınlığı 60 mm-ə qədər olan qəliblənmiş brekçiya şəkilli tavaların    

istehsalına o halda yol verilir, ki təbii daş parçalarının yerinə tava istehsalında yaranan və 

ya qalınlığı 40 mm-ə qədər olan tikinti-memarlıq məmulatlarının tullantılarından istifadə 

edilmiş olsun. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

1.5  Tavalar aşağıda verilən sxemə uyğun markalarla işarələnir. 

Markanın işarələnməsi sxemi 

 X    X     X    X 

        

 +----+----+----+-----------------------  Tavaların növləri ( I, II, və ya III ) 

  

        +----+----+------------------------ Səth üzünün görünüşü 

                                                                 ( M, B, O və ya Q ) 

 

                        +----+------------------------ Qabarit ölçüləri uzunluğu və eni(sm),  

                                                                   qalınlığı(mm) uzunluğu və eni (sm), 

                                                       qalınlığı (mm) 

    

                   +------------------------ Bu standartın işarəsi 

 

 

Məsələn, uzunluğu və eni 500 mm, qalınlığı 30 mm, səthin üzü mozaik, təbii 

daşdan hazırlanan I növ dekorativ tavaların şərti işarəsi: 

 

IM  50.50.30-ГОСТ  24099-80 
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2  TEXNİKİ   ŞƏRTLƏR 

2.1  Mozaik, brekçiya şəkilli və ornamentli səthə malik dekorativ üzlük 

tavalar müvafiq qaydada təsdiq edilmiş texnoloji reqlamentinin tələblərinə uyğun 

hazırlanmalıdır. Sintetik yapışdırıcıdan istifadə edilən tavaların texnoloji 

reqlamenti Respublikanın Səhiyyə Nazirliyi, yaxud dövlət sanitar nəzarəti 

orqanları tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Ornamentli tavaların rəng qammaları və 

şəkili sifarişçinin razılığı ilə hazırlanmış təsvirə, mozaik və brekçiyaşəkilli isə 

istehsalçı müəssisənin nümunəsinə uyğun gəlməlidir. 

 

 (Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

2.2 Tavaları hazırlayarkən dağ süxurlarının fiziki-mexaniki göstəriciləri 

ГОСТ  9479-84-ə uyğun olmalıdır. 

2.3    Tavaların hazırlanmasında istifadə edilən materiallar. 

2.3.1 I və II-ci növ tavaların hazırlanmasında aşağıdakı büzücü sement 

materialından istifadə edilir. 

portlandsement - ГОСТ  10178-85-ə görə; 

ağ portlandsement - ГОСТ  965-89-a görə; 

rəngli portlandsement - ГОСТ  15825-80-ə görə; 

dekorativ qum və qırmadaş - ГОСТ  22856-89-a görə; 

qum (iki qatlı tavanın alt qatı üçün) - ГОСТ  8736-85-ə görə; 

təbii daşdan istehsal edilən tava və bloklar çıxarılmasında əmələ      gələn 

tullantılar; 

su - ГОСТ  23732-79-a görə; 

dənələrinin ölçüləri 0,14 mm-dən az olan doğranmış, sıx   karbonatlı 

süxurlar. 

Tavaların fiziki-mexaniki göstəricilərini azaltmamaq şərtilə, büzücülərə 

qatılan və rəngə, turşuya davamlı piqment əlavələrindən, həmçinin sifarişçi ilə 

istehsalçı müəssisə arasında razılığa uyğun başqa növ sementlərdən istifadə 

edilməsinə yol verilir. 

2.3.2 III növ tavaların hazırlanmasında istifadə edilən sintetik yapışdırıcı 

materiallar: 

büzücü kimi – eboksid-dian qatranı - ГОСТ  10587-84-ə görə və Ph qatranı –  

OСТ 6.05.431-78-ə görə həmçinin yapışdırıcı tərkibinə uyğun olan komponentlər; 

təbii daşlardan və süni bloklardan istehsal edilən tava tullantıları; 

dekorativ qum və qırmadaş - ГОСТ  22856-77-yə görə; 

Tavaların dekorativliyini, uzunömürlüyünü və fiziki-mexaniki xassələrini 

azaltmayan, sanitar-gigiyenik tələblərinə cavab verən başqa qatran və 

doldurucular.  

2.4 Daşla doyma əmsalı, təbii daşın (ölçüləri 3 mm və yuxarı) tutduğu    

sahənin, tavanın üz səthinin ümumi sahəsinə olan nisbəti ilə xarakterizə olunur və 

cəd. 2-də göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır. 
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Cədvəl 2 

   Tavanın növləri 
Daşla doyma əmsalı, az 

olmamalı, tavalar üçün 

    I:                        presslənmiş 

qəliblənmiş 

0,60 

0,50 

   II: 0,60 

  III: ornamentli 

 

ornamentli – süni bloklardan itehsal edilən tava 

tullantılarının istifadə edilməsi ilə 

 

brekçiyaşəkilli 

 

brekçiyaşəkilli – süni bloklardan itehsal edilən 

tava tullantılarının istifadə edilməsi ilə 

0,90 

 

 

0,55 

 

0,70 

 

 

0,45 

 
Qeyd: Sintetik yapışdırıcı istifadə etməklə alınan dekorativ qumsal-qırmadaşın qatlı 

tavalarda daşla doyma əmsalı təyin edilmir. 

 

2.3.1; 2.3.2; 2.4 (Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

 

2.5  Tava materialının fiziki-mexaniki göstəriciləri aşağıda göstərilən 

tələblərə uyğun olmalıdır. 

Sıxılmada möhkəmliyi, MPa(kq/sm
2
-dən), az olmamaqla:    

I növ qəliblənmiş tava betonu üçün ............................................................ 20(200) 

II növ tava betonu üçün .............................................................................. 30(300) 

İki qatlı tavaların alt qatının betonu və məhlulu üçün .................................15(150) 

Tavaların əyilmədə möhkəmliyi, MPa(kq/sm
2
-dən), az olmamaqla............. 3(30) 

Suhopma qabiliyyəti, %-dən çox olmamaqla ............................................... 8 

Döşəmə tavaları üçün sürtünmədə yeyilmə (q/sm
2
-dən),çox olmamaqla......2,2 

Xarici üzləmədə istifadə edilən tavaların şaxtayadavamlığı, dövr,  az 

olmamaqla....................................................................................................50  

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1,2) 

2.6  Tavaların səthinin üzü düz, çatsız, çüxurlu və yad qarışıqlı olmamalıdır. 

2.7 Tavaların üz səthinin fakturası ГОСТ 9480-89-a uyğun olaraq 

hamarlanmış, pardaxlanmış, cilalanmış və ya kəsilmiş olmalıdır. 

2.8   Tava ölçülərinin kənara çıxması və üz səthinin keyfiyyət göstəriciləri 

cəd. 3-də verilən normadan çox olmamalıdır.  
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Cədvəl 3 

            Göstəricilərin adları Qiyməti 

Uzunluğuna, eninə görə, mm ±3 

Qalınlığına görə, mm ±3 

Üz tilin künclərində 1 m perimetrə: 

düşən qopmalar; miqdar, ədəd 

küncdə qopan yerin uzunluğu, mm 

1 m uzunluqda qarşı tillərin düzbucaqdan   

kənara çıxması, mm 

1 m uzunluqda müstəvidən kənara çıxması, 

mm 

 

3 

3 

±3 

 

±2 

Qırılmış künclər: 

miqdarı, ədəd      

tildəki uzunluğu, mm 

III-növ tavaların ayrı-ayrı ornament 

elementlərində tikişlərin eni, mm  

Təbii daşlardakı (tuf, travertin və 

balıqqulaqlı əhəngdaşları) boşluqların 

uzunluğu, mm 

 

2 

5 

2 

 

50 

Yapışdırıcı materialdakı boşluqların 

diametri, mm: 

I və III növ tavalarda 

II növ tavalarda 

 

 

3 

5 

                                                                         

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1,2) 

2.9 Tavalar çirklərdən təmizlənməlidir. 

2.10 Sintetik yapışdırıcı istifadə etməklə hazırlanan dekorativ tavalardan 

atmosferə və ya bina və tikililərin hava mühitinə ayrılan zərərli maddələrin yol 

verilən həddinin konsentrasiyası, Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyindən artıq 

olmamalıdır. 

 

(Sonradan əlavə edilmişdir, Dəy. № 2) 

3  QƏBUL  QAYDALARI 

3.1 Tavalar partiyalarla qəbul edilir. Partiyanın tərkibinə eyni texnologiya 

əsasında keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış eyni növ məmulatlar daxil edilir. 

Partiyanın ölçüləri tərəflərin razılığı ilə təyin edilir. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 
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3.2 Tavaların ölçülərini, üz səthinin keyfiyyətini və fakturasını yoxlamaq 

üçün, hər bir partiyadan götürülən nümunələrin miqdarı cəd.4-də göstərilir. 

 

Cədvəl 4 

Hissədəki tavaların 

həcmi, ədəd 

Seçilən tavaların 

həcmi, ədəd 

Qəbul edilən say Zay məhsulun sayı 

90-na qədər 8 2 3 

91-280 13 3 4 

281-500 20 5 6 

501-1200 32 7 8 

1201-3200 50 10 11 

3201-10000 80 14 15 

10000-dən yuxarı 125 21 22 

 

3.3 Tava bu standartın tələblərinin birini ödəmədikdə yararsız sayılır. 

3.4 Əgər, yararsız tavaların sayı qəbul edilən saydan kiçik və ya ona bərabər 

olarsa partiyaya qəbul edilir, yox əgər, yararsız tavaların sayı, zay məhsulun sayına 

bərabər və ya ondan çox olduqda isə partiayaya qəbul edilmir. 

3.5 Seçmə yolu ilə partiyadan qəbul edilməyən tavaların yoxlanılması tək 

tək aparılır. Bu zaman o tələblərə riayət olunur ki, ona görə partiya qəbul 

edilməmişdir. 

3.6 Üst və alt qatlardakı betonun və ya məhlulun sıxılmada möhkəmliyi 

həftəlik və əvvəlki materialların dəyişdirildiyi zaman yoxlanılır. 

3.7 Tavaların əyilmədə möhkəmliyi aylıq və əvvəlki materialların 

dəyişdirildiyi zaman yoxlanılır. Sınaq üçün 4 ədəd tava götürülür. 

3.8 Döşəmə tavalarının sürtülmədə yeyilməsi və xarici üzləmədə istifadə 

edilən tavaların şaxtayadavamlığı ildə bir dəfədən az olmamaqla, həmçinin istehsal 

texnologiyasının və əvvəlki materialların dəyişdirildiyi halda təyin edilir. 

Şaxtayadavamlılıq sınağı üçün 3 ədəd tava götürülür. 

3.9 Tavaların suhopma qabiliyyəti və daşla doyma əmsalı hər kvartalda və 

ya əvvəlki materialların dəyişdirildiyi halda təyin edilir. Sınaq üçün 3 ədəd tava 

götürülür. 

 

3.6-3.9 (Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 

 

 

3.10  Sifarişçi bu standartın qaydalarına uyğun tavaların keyfiyyətini 

yoxlamaq hüququna malikdir. 

3.11  Sintetik yapışdırıcılı tavalardan ayrılan zərərli maddələrin miqdarı ildə 

bir dəfədən az olmamaqla, yaxud işlədilən sintetik yapışdırıcının növü 

dəyişdirildikdə təyin edilir. 

 

(Sonradan əlavə edilmişdir, Dəy. № 2) 
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4   SINAQ  QAYDALARI 

Tavaların xarici görünüşü baxışla cizgi və müəssisə numunələrinin müqayisə 

edilməsi ilə qiymətləndirilir. 

Tavaların ölçüləri, künc və tildəki qopmaları, boşluqların ölçüləri metal 

xətkeş, yaxud ruletka və künckeşlə ГОСТ 427-75, ГОСТ  7502-89, ГОСТ  3749-

77-yə görə yoxlanılır. 

 İki qarşılıqlı(yan) tillərin və üz səthin düz bucaqdan kənara çıxması ГОСТ  

9480-77-yə görə təyin edilir. 

Daşla doyma əmsalının hesablanması üçün, təbii daşın tutduğu sahənin təyin 

edilməsi, mütləq əlavədə verilən nöqtələr üsulunun köməyi ilə yerinə yetirilir. 

Brekçiyaşəkilli tavanın göstərilən sahəsinin təyinində planimetrdən istifadə 

edilməsinə yol verilir. Sınaq üçün 3 ədəd tava götürülür. 

     

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 

4.5  I və II növ qəliblənmiş tavalarda betonun, həmçinin alt qatın beton və 

məhlulunun sıxılmada möhkəmliyi ГОСТ  10180-90-a görə təyin edilir. Tava 

betonunun möhkəmliyinin təyinində, qüvvədə olan betonun dağıdıtmadan 

möhkəmliyinin təyini üsulundan istifadə edilməsinə yol verilir. 

 

4.6   (Çıxarılıb, Dəy. № 1). 

 

4.7   Tavaların əyilmədə möhkəmliyi bilavasitə ГОСТ  17608-91-ə görə 

təyin edilir. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 

4.8  Tavaların sürtülmədə yeyilməsi ГОСТ  13087-81-ə görə təyin edilir. 

Bağlayıcılarla yapışdırılmış ayrı ayrı tavalardan, yaxud tava hazırlanarkən 

istifadə edilən yapışdırıcılarla alınan paketlərdən 7,0×7,0×7,0sm ölçüdə nümunələr 

kəsilir. 

Sürtülmədə yeyilmə SY  (qr/sm
2
) sınağı zamanı kütlənin itkisi aşağıdakı 

düsturla təyin edilir 

 

F

mm
SY 21    

 

haradakı    1m  – numunənin sınaqdan əvvəl çəkisi, qr 

2m  – numunənin sınaqdan sonra çəkisi, qr 

F  – yeyilmə səthinin sahəsi, sm
2
  

4.9  Tavaların suhopması ГОСТ  7025-91-ə görə təyin edilir. 
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4.10  Tavaların şaxtayadavamlığı ГОСТ  10060-87-yə və ya ГОСТ  7025-

91-ə  görə təyin edilir. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 

4.11  Tavaların üz səthinin fakturası baxışla, lazım gəldiyi hallarda isə ölçü 

alətləri ilə təyin edilir. 

4.12  Tavaların hazırlanmasında istifadə edilən dağ süxurlarının fiziki-

mexaniki göstəriciləri istehsalçı (karxana)-müəssisəsinin verdiyi pasportda qeyd 

edilir. 

4.13  Sintetik yapışdırıcıların istifadə edildiyi tavalardan ayrılan zərərli 

maddələrin miqdarı xüsusiləşdirilmiş laboratoriyalarda Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq 

etdiyi metodika ilə təyin edilir. 

 

 (Sonradan əlavə edilmişdir, Dəy. № 2) 

 

5   MARKALAMA,  QABLAŞDIRMA,  DAŞINMA  VƏ  SAXLAMA 

 

5.1  Tavaların daşınma tarasına parafinli karandaş və ya yuyulmayan boya 

ilə yazılır: 

- istehsalçı-müəssisənin malının nişanı; 

- TNŞ ( Texniki Nəzarət Şöbəsi ) ştampı; 

- bu standartın işarəsi; 

Dövriyyədə istifadə edilən taraların yuxarı küncünə suya davamlı yapışdırıcı 

ilə qeyd edilənləri göstərən etiketin yapışdırılmasına yol verilir. 

5.2 (Çıxarılıb, Dəy. № 2) 

5.3 Tavaların hər partiyası müəyyən edilmiş formalı sənədlə müşayiət edilir 

və orada göstərilir: 

a)  istehsalçı-müəssisənin daxil olduğu nazirliyin, idarənin adı; 

b)  istehsalçı-müəssisənin adı və ünvanı; 

v)  sənədin tərtib edildiyi nömrə və tarix; 

q)  tavaların tətbiq sahəsi, miqdarı və markası; 

d)  bu standartın işarəsi; 

e)  sintetik yapışdırıcılarla hazırlanan tavalardan ayrılan 

     zərərli maddələrin miqdarı barədə məlumat. 

Tavalar mexanikləşdirilmiş yükləmə və boşaltmaya uyğunlaşdırılmış 

möhkəm taralarla daşınmalıdır. Tavalar cüt-cüt şaquli vəziyyətdə üst səthləri üz 

üzə gəlməklə araqatlar arasına kağızın və ya taxta araqatların qoyulması ilə düzülür 

və pazlarla bərkidilir. Tavalar növünə, ölçülərinə, fakturasına görə çeşidlərə ayrılır 

və hündürlüyünə nəzərən iki sıradan artıq olmamaqla taralara yerləşdirilir. 

Sifarişçinin razılığı ilə preslənmiş tavalar çox saylı dövriyyədə olan taralara 

aralarında araqatı olmadan, horizontal vəziyyətdə avtomobil nəqliyyatı ilə daşına 

bilər. 
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(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1,2) 

5.4  Tavalar anbarda tarasız saxlanılarkən, taxta araqatların üzərinə şaquli 

vəziyyətdə  üz səthləri üz-üzə gəlməklə, hündürlüyünə nəzərən iki sıradan artıq 

olmamaqla qoyulur. 

Tavalar növünə, ölçülərinə və fakturasına görə çeşidlənərək saxlanılmalıdır. 

5.5  Tavalar zədə və nəm olmayan anbarda saxlanılmalıdır. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 1) 

6   TƏHLÜKƏSİZLİK  TƏLƏBLƏRİ 

 

6.1  Sintetik yapışdırıcı istifadə etməklə hazırlanan tavalardan iş sahəsinin 

havasına atılan zərərli maddələrin miqdarı “ПДК”-nın qoyduğu normanı aşmamalı 

və Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi metodikaya uyğun təyin edilməlidir. 

 

(Dəyişdirilmiş redaksiya, Dəy. № 2) 

Bənd 7 (Çıxarılıb, Dəy. № 1) 

 

ƏLAVƏ 

(Mütləq) 

Dekorativ tavaların daşla doyma əmsalının 

nöqtəvi üsulla təyini 

Yoxlanılan tavaların səthində ölçüləri 10×10 sm olan 1-dən 5-ə qədər 

kvadratlar çəkilir. Kvadratların miqdarı tavaların ölçüsünə görə təyin edilir: 

1 kvadrat – tavalar üçün, ölçüləri  200×200; 200×300; 300×300 mm; 

2 kvadrat – tavalar üçün, ölçüləri  300×400; 400×400; 400×500 mm; 

5 kvadrat – böyük ölçülü tavalar üçün.  

Təbii daşın tavanın səthində qeyri bərabər yerləşdiyi halda kvadratların sayı 

1-2 həmçinin 3 ola bilər. 

Kvadratın yerləşmə sxemi 1-4 cizgisində verilir (bax.səh 10-11). 

Bir kvadrat tavanın mərkəzində yerləşdirilir (cizgi 1). 

İki kvadrat tavanın qarşı künclərində diaqonala görə küncün təpəsindən 10 

mm məsafədə yerləşdirilir (cizgi 2). 

Üç kvadrat belə yerləşdirilir: biri tavanın mərkəzində, ikisi isə qarşı 

künclərində diaqonala görə küncün təpəsindən 10 mm məsafədə (cizgi 3). 

Beş kvadrat belə yerləşdirilir: biri tavanın mərkəzində, dördü isə tavanın 

qarşı künclərində diaqonala görə küncün təpəsindən 10 mm məsafədə (cizgi 4). 

Kvadratlar 10 mm intervalla horizontal və şaquli paralellərə bölünür. 

Sonra təbii daş dənəciyinin xətlə kəsişdiyi nöqtənin miqdarı ( kN ) müəyyən 

edilir. Dənəciyin xaricinə düşən nöqtələr hesaba alınmır.  
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Kvadratın daşla doyma əmsalı ddK .  vahid payda aşağıdakı düsturla 

hesablanır 

 

81
.

k
dd

N
K   

 

haradakı   kN  – kvadratın daxilində təbii daş dənəciyinin xəttlə kəsişdiyi            

nöqtələrin miqdarı. 

Tavaların daşla doyma əmsalı bütün kvadratların daşla doyma əmsallarının 

orta hesabi qiyməti kimi təyin edilir. 

 

                           Kvadratların yerləşmə sxemi 

 

                              
Cizgi 1 

 

 

              
Cizgi 2 

 

                                                          
 Cizgi 3 
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Cizgi 4 

 

(Sonradan əlavə edilmişdir, Dəy. № 2) 

 

 

 

 

 

 

İSTİNAD OLUNAN TEXNİKİ-NORMATİV SƏNƏDLƏR (TNS) 

 

İstinad edilən 

TNS-in işarələri 

Bəndlərin nömrələri 

ГОСТ 427-75 4.2 

ГОСТ 965-89 2.3.1 

ГОСТ 3749-77 4.2 

ГОСТ 7025-91 4.9, 4.10 

ГОСТ 7502-89 4.2 

ГОСТ 8736-85 2.3.1 

ГОСТ 9479-84 2.2 

ГОСТ 9480-89 2.7, 4.3 

ГОСТ 10067-87 4.10 

ГОСТ 10178-85 2.3.1 

ГОСТ 10180-90 4.5 

ГОСТ 10587-84 2.3.2 

ГОСТ 13087-81 4.8 

ГОСТ 15825-80 2.3.1 

ГОСТ 17608-91 4.7 

ГОСТ 22856-89 2.3.1, 2.3.2 

ГОСТ 23732-79 2.3.1 

ОСТ 6.05.431-78 2.3.2 
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