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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 21216.1–93 “Сырье глинистое. Метод определения 

пластичности” 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 

 

GĠL   XAMMALI 

PLASTĠKLĠYĠN TƏYĠNĠ ÜSULU 

 

СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ                   AZS 573.1 – 2011 

                                                                                                   (ГОСТ 21216.1-93) 

CRAY RAW MATERIALS 

METHOD FOR DETERMINATION  

OF PLASTICITY 

 

     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

 

Bu standart keramika sənayesi üçün gil xammalının  plastikliyinin  

təyini üsulunu müəyyən edir. 

Üsul gil kütləsinin aşağı axma sərhəddi ilə yayılma sərhəddinə uyğun gələn  

nəmliklərin qiymət fərqinin təyininə əsaslanır. 

 

1 NÜMUNƏLƏRĠN  SEÇĠLMƏSĠ 

 

1.1 Nümunələrin seçilmə üsulu – ГОСТ 21216.0-ya görə 

      

2 SINAQ  VASĠTƏLƏRĠ  
     

2.1 Aparatura 

4-cü sinif dəqiqlikli laboratotiya tərəzisi. 

(105-110
0
C) temperaturunu təmin edən quruducu şkaf. 

Daxili güzgülü reflektoru olan və gücü 500 Vt  infraqırmızı şüalanan lampa. 

Gücü 100 Vt-dan az olmayan stolüstü elektrik lampası; 

Vasilyev konstruksiyalı cihaz  (cizgi); 

Dayaq plitəsi qalınlığı 8-10 mm olan paslanmayan poladdan hazırlanmışdır. 

Taxta diskin üzərinə kütləsi  58-60 q, diametri 95 mm olan çini kasa qoyulur. Çini 

kasanın dibi sferik formada olub, elektrik lampa vasitəsi ilə işıqlandırılmalıdır. 

Cihazın kasa ilə birlikdə düşən hissəsinin ağırlıq qüvvəsi  (0.4+0.005) N olmalıdır. 

ГОСТ 32932-yə görə eksikator; 

ГОСТ  6613-ə görə dəliyinin ölçüsü 0.5 mm olan ələk; 
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                                     Vasilyev konstruksiyalı cihaz 

 
 
                  1-dəzgah çatısı; 2-taxta disk; 3-çini kasa; 4-silindrik mil; 

                                5-vint; 6-dirək; 7-dayaq tavası. 

 

ГОСТ 9147-yə görə çini kasa; 

ГОСТ 9147-yə görə çini həvəng; 

ГОСТ 9147-yə görə çini puta; 

ГОСТ 23932-yə görə çəkmək üçün stəkanlar ( bükslər ). 

Ucluğu olan şpatel, şpatelin formasına məhdudiyyət yoxdur. 

Ucluq kəsilmiş paz formalı olub, hündürlüyü (17-20) mm, pazların 

zirvəsində qalınlığı 1.0 mm, pazların zirvəsindən 10 mm-lik məsafədə qalınlığı 

(2.5-3.0) mm, qalınlığı (1.0-1.5) mm olan nikellənmiş və ya paslanmayan poladdan 

hazırlanmışdır. 

Ölçüləri 250x400 mm olan şüşə və ya linoleum lövhə. 

 

3 SINAĞA  HAZIRLIQ 
    

3.1 ГОСТ 21216.0-ya görə sınağa hazırlıq; 

3.2 Kütləsi 100-150 q olan nümunəni əl ilə və ya mexaniki üsulla, dəliyinin 

ölçüsü 0.5 mm olan ələkdən tam keçənə qədər əzirlər. Hazırlanmış nümunədən 

kütləsi 50 qr olan çəki ayrılır. 

 

4 SINAĞIN  APARILMASI 

          

4.1 Axıcılığın aşağı sərhəddinin təyini. 

4.1.1 Sınaq üçün hazırlanmış çəkini çini kasaya yerləşdirib, üzərinə  

fasiləsiz  qatışdırmaqla, qatı, həmcins, plastik kütlə alınana qədər su əlavə olunur. 
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Alınmış kütlə çini kasanın dibində qalınlığı 10 mm olmaqla, bərabər paylanılır və 

şpatelin ucu ilə, kasanın dibində aralarındakı məsafə 1 mm, yuxarı hissədə isə 

məsafənin eni (2.5-3.0) mm olmaqla, iki bərabər hissəyə bölünür. Çini kasa 

Vasilyev konstruksiyalı cihazın yuxarı diski üzərində yerləşdirib, xüsusi rezin 

tutacaqla bərkidilir. Mil onda yerləşdirilmiş silindrik dayaqla birlikdə, vint ilə  elə 

vəziyyətdə bərkidilir ki, o cihazın dayaq plitəsindən 75 mm məsafədə olsun. 

Bundan sonra bərkidilmə açılır, mil kasa ilə birlikdə sərbəst  düşərək dayaq 

tavasına çaxılır. Kasada olan kütləni üç dəfə silkələyirlər, bu vaxt onun iki hissəsi 

arasındakı ara məsafəsi azalır. Hər silkələnmədən sonra, stolüstü lampa ilə 

işıqlandırılmaqla, aralıq məsafənin ölçüləri təyin olunur. Əgər milin üçüncü dəfə 

düşməsindən sonra kütlənin kəsilmiş qatları birləşməyibsə, onda kütləyə az 

porsiyalarla (0.5-1.0 sm
3
–dan çox olmamaqla) əlavə miqdar su əlavə olunub, 

qarışdırılır, səthi bərabərləşdirilir və sınaq  təkrarlanır. Sınaq o vaxt bitmiş hesab 

olunur ki, kasanın mil ilə üçüncü düşməsindən sonra kasadakı kütlənin hər iki 

hissəsi, aralıq məsafənin uzunu boyu 10-15 mm məsafədə bir-birinə qarışsın. Sınaq 

iki saatdan çox aparılmamalıdır.  

4.1.2 Sınaq qurtardıqdan sonra kütləsi 25 q olan çəki seçilir, qabaqcadan 

sabit kütləyə gələnə qədər qurudulmuş və çəkilmiş qapağı açıq qapaqla büksə 

yerləşdirilir (105-110)
0
C temperaturda quruducu şkafda və ya gücü 500 Vt olan 

daxili güzgü  reflektora malik infraqırmızı şüalı lampada sabit çəkiyə gələnə qədər 

qurudulur. Sonra bükslər çıxardılır, qapaq ilə örtülür, eksikatorda soyudulur və 

çəkilir. Quruma sabit çəki alınana qədər təkrar olunur. Alınmış bu nəmlik, faizlə 

ifadə olunaraq axıcılığın aşağı sərhəddidir. 

4.2 Yayılma sərhəddinin təyini. 

4.2.1 Axıcılığın aşağı sərhəddinin təyinindən sonra qalmış kütlə əl ilə şüşə 

lövhədə və ya linoleumda diametri 3,0 mm olan burma əmələ gələnə qədər yayılır. 

Əgər bu qalınlıqda burma öz bütövlüyünü və plastikliyini saxlayırsa, onu kündəyə 

yığıb, gil əlavə edib, səliqə ilə qarışdırıb, yumşaldıb yenidən göstərilən diametrdə 

yayılır. Yüksək plastiklikli kütləni qabaqcadan gips lövhə üzərində özlü,plastikli 

xassələri itənə qədər yayırlar. 

Yayılma o vaxta qədər davam etdirilir ki, burma üzərində uzunluğu 3-10 

mm olan hissəciklərdən ibarət eninə çatlara bölünməyə başlayır. Alınmış 

hissəciklər kütləsi 10 q-dan az olmamaqla çəki ayırır, qabaqcadan sabit çəkiyə 

qədər qurudulmuş və çəkilmiş büksə yerləşdirir, bənd 4.1.2-də göstərildiyi kimi 

nəmlik təyin olunur. 

Alınmış nəmlik yayılma sərhəddini təyin edir.  

 

5 NƏTĠCƏLƏRĠN  ĠġLƏNMƏSĠ 

    

5.1 Nəmlik (W ) faizlə  aşağıdakı düsturla hesablanır 

 
 

10021

m

mm
W


  

 

burada  1m –kütlənin bükslə birlikdə qurumadan əvvəlki çəkisi, q; 
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2m –kütlənin bükslə birlikdə qurumadan sonrakı çəkisi, q; 

m –quru çəkinin kütləsi, q. 

 

5.2 Plastiklik ( P ) faizlə aşağıdakı düsturla hesablanır 

 

21 WWP   

 

burada 1W -axıcılığın aşağı sərhəddinə uyğun gələn nəmlik, %-lə; 

2W -yayılma sərhəddinə uyğun gələn nəmlik, %-lə. 

Hesablama 0.1% dəqiqliklə aparılır. 

5.3 İki paralel təyinin nəticələri arasındakı yol verilən fərqdə plastiklik ədədi 

12-ci cədvəldə göstərilmiş qiymətləri ötüb keçməməlidir. 

 

                      Plastiklik, %             Buraxılabilən fərq, % 

                        15-ə qədər 

               15-dən çox,25-ə qədər 

               25-dən çox,25-ə bərabər 

                             2 

                             3 

                             4 

      

5.4 Əgər paralel təyinlərin nəticələri arasındakı fərq, göstərilən qiymətlərdən 

çox olarsa, təyin təkrarlanır. 

Sınağın nəticəsi kimi iki paralel təyinin nəticələrinin orta hesabi qiyməti 

qəbul olunur. 

 

     ĠSTĠNAD  OLUNAN  NORMATĠV-TEXNĠKĠ  SƏNƏDLƏR 

 
      İstinad olunan NTS-in işarələri                  Bəndin nömrəsi 

ГОСТ 6613-86 

ГОСТ 9147-80 

    ГОСТ 21216.0-93 

 ГОСТ 23932-90 

                         2.1 

                         2.1 

                         1.1; 3.1 

                         2.1 
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