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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 12730.2-78 “Бетоны. Метод определения 

влажности” Dövlət  standartının 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 

 

 

BETONLAR 

NƏMLĠYĠN TƏYĠNĠ ÜSULU 

 

БЕТОНЫ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВЛАЖНОСТИ                                                                            AZS 572.2 – 2011 

                                                                                                   ( ГОСТ 12730.2-78)     

CONCRETES 

METHOD OF DETERMINATION   

OF  MOISTURE CONTENT 

 

 

     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

 

 

Bu standart betonların bütün növlərinə aid edilir və nümunələrin sınağı 

vasitəsilə nəmliyin müəyyən edilmə üsulunu təyin edir. 

 

 

1  ÜMUMĠ TƏLƏBLƏR 

 

1.1 Betonların nəmliyinin müəyyən edilmə üsuluna ümumi tələblər - ГОСТ 

12730.0-a görə. 

 

2  APARATLAR VƏ REAKTĠVLƏR 

 

2.1 Sınaqları aparmaq üçün aşaöıdakılar istifadə edilir: 

- laboratoriya tərəzisi  ГОСТ 24104-ə görə; 

- quruducu şkaf  ГОСТ 13474-ə görə; 

- eksikator  ГОСТ 25336-ya görə; 

- tavalar; 

- kalsium xlorid  ГОСТ 450-yə görə. 

 

3   SINAQLARA HAZIRLIQ 

 

3.1  Betonun nəmliyini nümunələrin möhkəmliyə sınağından sonra və ya 

hazır məmulatlardan yaxud konstruksiyalardan çıxarılmış nümunələrin 

xırdalanmasın-dan alınmış nümunələrin və ya əyarların sınağı ilə təyin edilir. 

3.2  Xırdalanmış beton parçalarının ən böyük iriliyi: 

- ağır betonlar və məsaməli dolduruculu betonlar üçün-doldurucu 

dənələrinin maksimal ölçüsündən böyük olmamalıdır; 
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- xırdadənəli betonlar (məsaməli və silikat betonlar da daxıl olmaqla) üçün 

5mm-dən çox olmamalıdır. 

3.3 Dörd hissəyə bölünmə yolu ilə xırdalanmış materiallardan seçilən 

nümunənin kütləsi aşağıdakılardan az olmamalıdir. 

1000q – ağır betonlar və məsaməli dolduruculu betonlar üçün ; 

100q – məsaməli, silikat və xırdadənəli betonlar üçün. 

Beton və dəmir-beton məmulatlarda betonun nəmliyinə istehsalat nəzarəti 

zamanı bu məmulatlara standartların tələblərinə uyğun olaraq daha az kütləli beton 

nümunəsinin sınağının ilə aparılmasına yol verilir. 

3.4 Nümunələri və ya əyarları götürdükdən dərhal sonra xırdalayırlar və 

çəkirlər, yaxud da buxar keçirməyən qablaşdırılmada və ya hermetik qabda 

saxlayırlar, hansıkı həcmi ora yığılmış nümunələrin həcmindən iki dəfədən çox 

olmamalıdır. 

 

4  SINAĞIN KEÇĠRĠLMƏSĠ 

 

4.1 Hazırlanmış probları və ya nümunələr çəkilir, quruducu şkafa qoyulur və 

(105±5)
o
C temperaturda sabit kütlə alınanadək qurudulur.  

Əyarın (nümunə) kütləsini sabit sayırlar o haldakı iki ardıcıl çəkilmənin 

nəticələri 0,1%-dən çox fərqlənməsin. Bununlada çəkilmələr arasındakı vaxt 4 

saatdan az olmamalıdır. 

4.2 Təkrar çəkilmədən əvvəl əyarları (nümunələri) susuz kalsium xloridli 

eksikatorda və ya quruducu şkafla birlikdə otaq temperaturunadək soyudurlar. 

4.3  Çəkilməni 0,01q  xəta ilə yerinə yetirirlər. 

4.4  Ağır betonun, məsaməli dolduruculu betonun və silikat betonun yığılmış 

nəmliyini ГОСТ 12852.6-ya görə təyin edirlər. 

Bununlada ağır betonun və məsaməli dolduruculu betonun nümunə kütləsini 

doldurucu dənələrinin ən böyük ölçüsündən asılı olaraq cədvələ əsasən götürürlər. 

 

Doldurucu dənəsinin ən böyük ölçüsü, mm Nümunənin kütləsi, q 

20  və  kiçik 

                         40   

    40-dan  böyük 

                  100 

                  200 

                          500 
     

 

 

5   NƏTĠCƏLƏRĠN ĠġLƏNMƏSĠ 

 

5.1  Beton əyarının (nümunəsinin) kütlə nəmliyini kW  faizlə 0,1%-dək xəta 

ilə aşağıdakı düsturla hesablanır 

 

                               kW = 100
q

qn

m

mm 
                                         (1) 
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burada  nm  – beton əyarının (nümunəsinin) qurutmadan əvvəlki kütləsidir, q; 

 qm  – beton əyarının  (nümunəsinin) qurutmadan sonrakı kütləsidir, q. 

5.2  Beton əyarının (nümunəsinin) həcmi üzrə hW   nəmliyi faizlə 0,1 %-ə 

qədər xəta ilə aşağıdakı düsturla hesablanır  

 

                            hW = 
s

qkW




                                                  (2) 

 

burada q - quru betonun ГОСТ 12730.1-ə görə müəyyən edilmiş sıxlığıdır, q/sm
3
; 

s - suyun sıxlığıdır, 1 q/sm
3 
-ə bərabər götürülür. 

5.3 Betonun əyarları (nümunələr) seriyasının nəmliyi ayrı-ayrı əyarların 

(nümunələrin) nəmliyinin müəyyən edilmiş nəticələrinin orta hesabi qiyməti  kimi 

təyin edilir. 

5.4 Sınaqların nəticələri qeyd olunan jurnalda aşağıdakı qrafalar nəzərdə 

tutulmalıdır: 

- nümunələrin markalanması; 

- nümunələrin seçildiyi  yer və vaxt; 

- betonun nəmlik vəziyyəti; 

- betonun yaşı və sınaq tarixi; 

- beton əyarlarının  (nümunələrinin) və seriyalarının kütlə üzrə nəmliyi; 

          - beton əyarlarının  (nümunələrinin) və seriyalarının həcmi üzrə nəmliyi.   

 

       ĠSTĠNAD  OLUNAN NORMATĠV-TEXNĠKĠ SƏNƏDLƏR 

 

İstinad olunan NTS-in işarələri Bəndin nömrəsi 

ГОСТ 450-77 

ГОСТ 12730.0-78 

ГОСТ 12730.1-78 

ГОСТ 12852.6-77 

ГОСТ 24104-2001 

ГОСТ 25336-82 

OCT 16.0.801.397-87 

2.1 

1.1 

5.2 

4.4 

2.1 

2.1 

2.1 
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