
 

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 
 

АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 
 
 

Факултя : «Ямтяяшцнаслыг» 

Ихтисас : «Истещлак малларынын експертизасы вя маркетинги» 

  

 

Б У Р А Х Ы Л Ы Ш   И Ш И 
Мювзу:  İnşaatda istifadə olunan döşəmə təyinatlı materialların  

                keyfiyyətinin ekspertizası 

 
Ишин рящбяри: b/m.Ü.V.Neymətova 

Тялябя: Mirəlizadə Elsevər İbadət oğlu 

Бюлмя: азярбайжан (рус) 

Груп: 312 

 

«Тясдиг едирям» 

Кафедра мцдири :__________ prof.Ə.P.HƏSƏNOV 

«___» __________ 

 
 

Б А К Ы   2015 

 



 2

MÜNDƏRİCAT 

 

Giriş....................................................................................................................3 

NƏZƏRİ HİSSƏ 

I. Döşəmə təyinatli  inşaat materiallarinin istehlak xassələrinin təhlili..............6 

II. Döşəmə təyinatli inşaat materiallarinin keyfiyyətinin formalaşmasinda  

xammalin rolu....................................................................................................18 

III. Döşəmə təyinatli  inşaat materiallarinin çeşid xarakteristikasi....................40 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

IV. Döşəmə təyinatli inşaat materiallarinin keyfiyyətinin ekspertizasi............48 

IV.1.Ağac döşəmə materiallarinin keyfiyyətinin ekspertizasi..........................50 

IV.2. Keramika döşəmə  materiallarinin keyfiyyətinin ekspertizasi...............60 

IV.3.Polimer döşəmə materiallarinin ekspertizasi...........................................67 

Nəticə və təkliflər.............................................................................................71 

Ədəbiyyat..........................................................................................................74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

GİRİŞ 

 

Respublika qarşısında duran müxtəlif iqtisadi və ictimai vəzifələri 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün əmək məhsuldarlığını sürətlə yüksəltməyin, 

ictimai istehsalın səmərəliliyini artırmağın və keyfiyyəti yüksəltməyin çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. Əhalinin maddi güzəranının və mənəvi səviyyəsinin 

yüksəldilməsi ilə əlaqədar olarq malların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına təlabat 

fasiləsiz olaraq artmaqdaır. 

Xalq istehlakı malları içərisində inşaat mallarının da özünə məxsus yeri 

vardır. 

Müxtəlif təyinatlı binaların və tikililərin, məsələn yaşayış, mədəni-məişət, 

inzibati, kənd təsərrüfatı,sənaye təyinatlı, habelə yol, körpü, bənd vəs. tikilməsi 

üçün tətbiq edilən materiallara inşaat materialları deyilir. 

İnşaat materiallarının istehsalı çox qədim zamanlardan bəri insanlara 

məlumdur. Arxeoloji qazıntılar göstərir ki, hələ bizim eramızın IV-VI əsrlərində 

gil, kərpic, havada bərkiyən əhəng, gips və s. inşaat materialları hazırlanırdı. 

İnşaat materiallarının istehsalı I Pyoturun çarlığı dövründə geniş inkişaf 

etmişdir. 

Hazırda inşaat materiallarının sənayesi iri mexanikləşdirilmiş zavodlarla, 

habelə yerli xammmallardan müxtəlif inşaat materialları hazırlayan zavodlarla 

zənginləşdirilmişdir. İnşaat materiallarının istehsalının təkminləşdirilməsi, onların 

çeşidinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində elmi 

tədqiqat institutları və zavod laboratoriyaları tərəfindən böyük işlər aparılır. 

İnşaat mallarının böyük müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq, onları daha  yaxşı 

öyrənmək üçün bütün tikinti materialları əsas etibarı ilə xammalına və istehsal 

prosesinə görə qruplara ayrılır. 

Yazılmış buraxılış işi inşaatda istifadə olunan döşəmə materiallarına həsr 

olunmuşdur. Döşəmə materialları geniş tətbiqi sahəyə malik oldugu üçün onların 

istehsalında muxtəlif xassəli xammaldan istifadə olunur. Buraxılış işində agac, 

keramika, polimerdən olan döşəmə materiallari təhlil olunmuşdur. 
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Agacdan olan döşəməmateriallarinin geniş tətbiqi onların bir sıra müsbət 

xassələrə malik olması, məsələn, çəkisinin yüngül olması, istiliyi mühafizə etməsi, 

möhkəmliyi, emalını asanlığı,quru şəraitdə uzun müddət xidmət etməsi, bəzi ağac 

cinslərinin isə yüksək rütubətə dözə bilməsi ilə əlaqədardır. Agac döşəmə 

materialının nöqsan cəhətləri onun yanması, kif  və göbələklərdən 

çürüməsi,hiqroskopikliyi və bunların nəticəsində quruyubşişməsidir. Bu nöqsanlar 

müvafiq emal yolu ilə qismənləğv edililə bilər. 

Keramikadan olan döşəmə materiallarinin da bir sıra üstün tərəfləri vardır. 

Keramikadan olan döşəmə materiallari həm küçə,həm də binalarin daxilində tətbiq 

oluna bilir.Binalarin daxilində tətbiq olunan döşəmə materiallarindan estetiklik 

tələb olundugu halda,küçələrin səkiləri üçün tətbiq olunan döşəmə materiallarinda 

şaxtaya davamliliq kimi göstericilər öndə durur. 

Polimer döşəmə materiallarinin da bir sira müsbət cəhətləri vardir. Onlar 

kimyəvi emal üsulu ilə əldə olindiqlarina görə bu materiallara istənilən xassələri 

vermək mümkündür.Tərkibi təbii material olmadıgına görə bu materiallar nisbətən 

ucuz qiymətə əldə olunur. Polimer döşəmə materilları yüngüldür,dəyiüdirilməsi 

asandir,çirkdən asanlıqla təmizlənir,müxtəlif fiziki-mexaniki təsirlərə qarşı  

davamlıdır. 

Yüksək keyfiyyətli döşəmə materialına,əhali təlbi artmaqdadır. Çünki, 

keyfiyyətli inşaat materialından istifadə edilməsi tikilən evlərin uzunömürlülüyünə 

ən başlıca səsbəbdir. Belə bir şəraitdə bu sahədə çalışan ekspertlər qarşısında duran 

vəzifələrin nə qədər vacib olması aşkarlanır. Buraxılış işinin aktuallığıda məhz 

bundadır. 

İnşaat döşəmə materiallarinin keyfiyyətinin ekspertizası bütöv fəaliyyət sahəsi 

kimi bu malların keyfiyyətinin analizi, ölçülməsi və qiymətləndirilməsi 

əməliyyatlarını özünə birləşdirir. 

Buraxılış işində inşaat döşəmə materiallarinin  keyfiyyətinin formalaşmasında 

xammalın rolu, bu malların istehlak xassələri, həmçinin çeşidinin təhlili geniş 

şəkildə öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı işdə inşaat döşəmə materiallarinin 

keyfiyyətinin orqanoleptik və laboratoriya üsulu ilə qiymətləndirilməsi verilmişdir. 
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Buraxılış işi girişdən, inşaat döşəmə materiallarinin istehlak xassələrinin 

təhlilindən, inşaat döşəmə materiallarinin keyfiyyətinin formalaşmasinda 

xammalın rolundan, inşaat döşəmə materiallarinin çeşididnin öyrənilməsindən,bu 

materiallarin orqanoleptik və laboratoriya metodu ilə qiymətləndirilməsindən, bu 

qrup materiaların keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillərin təhlilindən, nəticə və 

təkliflərdən və ədəbiyyat mənbəyindən ibarətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

NƏZƏRİ HİSSƏ 

I. DÖŞƏMƏ TƏYİNATLI  İNŞAAT MATERİALLARININ 

İSTEHLAK XASSƏLƏRİNİN TƏHLİLİ 

 

 

Bildiyimiz kimi, əmtəələrin obyektiv xüsusiyyətlərinə, onların yararlığından 

aslı olaraq istismar prosesində aşkara çıxan və insan tələbini ödəmək qabiliyyətinə 

istehlak xassələri deyilir.Döşəmə materiallarının xassələrinin öyrənilməsi onlarin 

tətbiqi sahəsinin müəyyən edilməsini asanlaşdirir.Doşəmə təyinatli inüaat 

materiaalarinnin istehsalı üçün olduqca geniş xammal bazası vardir.Hər bir 

xammalında özunə məxsus xassə gostericiləri vardir. 

Istehlak xassələri təbiətindən aslı olaraq kimyəvi, fiziki-mexaniki və bioloji 

xassələrə bölünür. 

Ağac-döşəmə materiallarının kimyəvi xassələri dedikdə, müxtəlif kimyəvi 

maddələrin bu malların keyfiyyətinə təsiri nəzərdə tutulur. Kimyəvi xassələrin 

vacib göstəricilərinə turşuya, qələviyə, qaza, suya davamlılıq aiddir. 

Turşuların, qələvilərin və qazların oduncağın xassələrinə təsirini S.İ.Vanin və 

başqa tətdqiqatçılar öyrənmişlər. Otaqda quru vəziyyətdə olan kiçik oduncaq 

nümunələri üzərində aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, 10% qatılıqlı sulfat, xlorid 

və azot turşularının təsiri zamanı qaraşam və şam ağacının nüvəsi liflər boyu 

sıxılmaya, statik əyilməyə möhkəmliyini, zərbə özlülüyünü və bərkliyini orta 

hesabla 48%, küknar, fıstıq və tozağacı isə 53-54% itirir. Buna oxşar nəticələr 

qələvinin oduncağa təsiri zamanı da alınmışdır. 

Müxtəlif qatılıqlı qələvinin oduncağa 4 həftə müddətində təsiri zamanı 

müşahidə edilmişdir ki, 2%-li amonyak məhlulu iynəyarpaqlı ağacların (qaraşam, 

şam, küknar) statistik əyilməyə möhkəmliyini praktiki olaraq azaltmadığı halda, 

enliyarpaqlı ağacların möhkəmliyini 34%, cökəninkini isə 2 dəfədən çox aşağı 

salmışdır. 10%-li ammonyak məhlulu qaraşamın möhkəmliyini 8%, şam ağacı və 

küknarın möhkəmliyini 23%, enliyarpaqlı ağacların möhkəmliyini isə 3 dəfə 

azaltmışdır. Na qələvisi oduncağın mexaniki xassələrinə daha çox təsir göstərir. 
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Belə ki, 2%-li NaOH məhlulu iynəyarpaqlı ağacların möhkəmliyini 5%, 

enliyarpaqların möhkəmliyini 43%, 10%-li məhlul isə müvafiq olaraq 2 və 3-5 

dəfə aşağı salır. 

Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, iynəyarpaqlı ağacl turşu və qələvilərin 

təsirinə qarşı daha davamlıdır. Bu hal onların oduncağında pentozların çoxluğu ilə 

izah edilir. 

Oduncağın uzun müddət SO2, SO3, NO, NO2 qazları təsir etdikdə o tədricən 

dağılır,şam ağacının oduncağı əvvəlcə çəhrayı, sonra qırmızı, daha sonra isə qonur 

rəng alır. Oduncağın nəmlənməsi zamanı dağılma intensiv gedir. Oduncağın 

qatranlı olması qazların zərərli təsirini azaldır. 

Çay və dəniz sularının da oduncağın xassələrinə təsiri çoxdur. Oduncaq uzun 

müddət suda qaldıqda onun üst qatları (10-15mm qalınlıqda) yuyulur və hidroliz 

olunur, nəticədə möhkəmliyi xeyli azalır. Oduncağın suyun altında qalma 

müddətindən aslı olaraq rəngi açıq qəhvəyidən qaraya qədər dəyişir. Su ilə 

doymuş, qaralmış palıdın oduncağı plastik olur, qurudulduqdan sonra kövrəkləşir. 

Bu zaman onun quruyub yığılması və şişməsi adi oduncağınkından 1,5 dəfə çox, 

sıxılmaya, statik əyilməyə möhkəmliyi və bərkliyi 1,5 dəfə, özlülüyü isə 2-2,5 dəfə 

olur. 

Ağacın fiziki xassələrinə onun xarici görünüşü, nəmliyi, çəkisi, sıxlığı, işığın, 

elektrikin, istinin və qazın ağaca təsiri aid edilir. 

Ağacın xarici görünüşü onun rəngindən, parıltısından və tekusturasından 

aslıdır. 

Ağacın rəngi ağdan tutmuş qara rəngə qədər ola bilər. Ağacın təbii rənginin 

dəyişilməsi onun çürüməsini və keyfiyyətinin aşağı düşməsini göstərir. Ağacın 

rəngini səthdən və dərindən boyamaq yolu ilə dəyişmək olar. 

Ağacın parıltısı onun bərkliyindən və özək şüalarının miqdarından, 

ölçüsündən və yerləşməsindən aslıdır. Bərk ağac çox parıldayır. Ağac çürüyəndə 

parıltısını itirir. 

İllik qatların, liflərin, özək şüalarının, yatmış tumurcuqların və digər 

elementlərin müxtəlif bucaqlar altında kəsilməsi nəticəsində əmələ gələn şəkillərə 
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tekustura deyilir. Tekusturanın zənginliyi onun, yəni ağac cinsindən və ağac 

elementlərinin kəsilmə bucaqlarından aslıdır. Radial kəsikdə lent tekusturası əmələ 

gəlir, tangental kəsikdətekustura artan konusa bənzəyir, en kəsikdə isə tekustura 

konsentik dairələr şəklində olur. Tekustura ağacın zahiri görünüşünü bəzəkli edir. 

Tekustura zəngin (qoz, çinar), aydın (adi tozağacı, qızılağac), bəzən isə tamamilı 

tekusturasız (ağcaqovaq, cökə) olur.  

Ağacın nəmliyi – yaş ağacda çoxlu su olur. Burada suyun miqdarı quru ağacın 

çəkisinə nisbətən 35-120% təşkil edir. Su ən çox ağacın üst oduncaq hissəsində, ən 

az isə nüvəsində olur. Ağacda hiqroskopik suyun miqdarı müxtəlif cinslər üzrə 23-

30% təşkil edir. Daimi çəkiyə qədər qurudulan ağaca mütləq quru ağac deyilir. Yaş 

ağacın nəmliyi (W) faizlə ifadə olunur və bu faiz suyun çəkisinin mütləq quru 

ağacın çəkisinə nisbətəni göstəriri. 

15-18% nəmliyə qədər qurudulmuş ağaca havada quru ağac, 8-10% nəmliyə 

qədər qurudulmuş ağaca isə otaqda quru ağac deyilir. 

Ağacın istismar prosesində ölçüsünü və formasını dəyişməyən vəziyyətindəki 

nəmliyinə müvazinat və yaxud istismar nəmliyi deyilir. Məmulatın təyinatına görə 

bu nəmlik bayır qapıları və pəncərə çərçivələri üçün 18%, daxili qapılar üçün 12% 

müəyyən edilmişdir. Nəmliyi artıq olan ağacdan hazırlanmış məmulat istismar 

prosesində əyilir və çatlayır. 

Ağac suda islanır, havanın nisbi rütubəti artdıqda, onun da nəmliyi artır. Bu 

zaman ağacda quruma prosesinin əksinə olan hallar baş verir, yəni ağac şaşar. 

Ağacın həcmi quruması hər buraxılan hoqroskopik nəmlik faizinə nisbətən 0,5-

0,6%-dir. 

Ağacın əyilməsi və çatlaması onun qeyri-bərabər quruması və şişməsi 

nəticəsində baş verir. Düzgün qurumaqda ağacda baş verən güclü daxili dartılma 

və sıxılma gərginlikləri materialların formasını pozur. Ağacda üst oduncaq hissədə 

nüvə çox quruyur və ona görədə ağac adətən nüvə tərəfdən çatlayır, üst oduncaq 

hissəsində isə əyilmə nəticısində nov əmələ gəlir. 

Ağacın çəkisi və sıxlığı – bütün cinslərdən olan ağac hüceyrələrinin 

qılaflarının xüsusi çəkisi (1.449-1.564), demək olar ki, orta hesabla 1,5-dir. Ağacın 
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həcmi çəkisi dedikdə, natural şəkildə ağacın həcm vahidinin çəkisi təsəvvür edilir. 

Bu çəki q/sm3 ifadə olunur. Ağac sıx olduqca onun həcmi çəkisi də çox olur və 

bununla əlaqədar olaraq onun mexaniki möhkəmliyi də yüksək olur. 

Həcm çəkisinə görə bütün ağac cinsləri aşağıdakı qruplara bölünür: 

Çox ağır (0,8-dən yuxarı) ağaclar – Floridada bitən dəmit ağacı (1,42),zoğal, 

şimşad ağacı, qarağac. 

Ağır (0,7-0,8) ağaclar – palıd, armud, ağ akasiya. 

Orta dərəcədə ağır (0.7-0.6) ağaclar – vələs, fıstıq, göyrüş, çinar, qara şam. 

Yüngül (0,5-0.4) ağaclar – şam, küknar, ağcaqovaq, cökə, sidr. 

Çox yüngül (0,4-dən aşağı) ağaclar – ağ şam, kriptomeriya. 

Ağacın sıxlığı mütləq və nisbi sıxlığa bölünür. Məsələn, armud, vələs, 

ağcaqayın ağacı həm mütləq, həm dənisbi qiymətcə sıx ağaclardır. Palıd və 

göyrüşün mütləqsıxlığı yüksək, nisbi sıxlığı isə aşağıdır,əksinə tozağacı, cökə, 

qızılağac və ağcaqovaq yüksək nisbi və aşağı mütləq sıxlıqda olur. 

Ağacın sıxlığı aşağı olduqca məsaməliyi çox olur. Ağacın məsaməliliyi onun 

həcmi çəkisi ilə tərs mütənasibdir; məsələn, aşağıdakı kimi: 

Cədvəl 1 

Həcmi çəkisi Məsamələrin həcm i% 

0.3 81 

0.5 68 

0.7 55 

 

 

Ağacın sıxlığı və məsaməliliy onun səthinin emal edilməsində böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, pardaqlamaq üçün mütləq və nisbi sıxlığı yüksək 

olan ağac, mum çəkmək üçün isə nisbi sıxlığı az olan ağac daha yararlı sayılır. 

İstini, səsin, elektrikin, işığın və qazın ağaca təsiri. 

Quru ağacın istilik keçirmək əmsalı kiçikdir (sudan 25 dəfə aşağıdır.), deməli 

quru ağac istini yaxşı izolə edir. Ağacın nəmliyi artdıqca istilikkeçirmə qabiliyyəti 

xeyli güclənir. 
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Qızdırılan zaman ağac öz həcmini az genişləndirir. Tozağacı istilikdən həcm 

etibarı ilə dəmirə nisbətən 4 dəfə və misə nisbətən isə 7 dəfə az genişlənir. Ağacın 

ssə buraxma qabiliyyəti uzununa istiqamətdə 16 dəfə, eninə istiqamətdə isə 3-4 

dəfə havanın səs buraxma qabiliyyətindən yuxarıdır. Quru ağac səsi nəinki 

buraxmaq, hətta gücləndirmək xassəsinə malikdir. Yaş vəçürük ağac səsi ağır 

keçirir və gücləndirmir; taxta-şalban materiallarının nəmliyini və keyfiyyətini 

müəyyən etdikdə ağacın bu xüsusiyyətindən istifadə edirlər. 

Ağacın elektrikkeçirmə qabiliyyəti onun nəmlik dərəcəsindən asılıdır. Quru 

ağcaqayın, göyrüş, fıstıq ağacları nisbətən yüksək ozollə materialı sayılır. 

Ağacın nazik qatlarından işıq şüaları keçə bilər, təkqat və üzlük faner 

vərəqələrinin gizli qüsurlarının müşahidə edilməsi üçün ağacın içində işıq keçirilir. 

Şalban və taxtadan rentgen şüaları da keçə bilər. 

Ağacın qaz keçirmək qabiliyyətindən onun rəngini dəyişmək, ammonyak və 

azot turşusu ilə ona antuseptik xassə vermək və ağac zuyanvericiləri ilə mübarizə 

etmək üçün istifadə olunur. 

Ağacın mexaniki xassələri – onun möhkəmliyindən, yəni xarici qüvvənin 

təsirinə qarşı müqavimətindən və bərkliyindən, yəni kənar cisimlərin onun daxilinə 

girməsinə göstərdiyi müqavimətdən ibarətdir. 

Mexaniki möhkəmlik etibarı ilə ağac çox müxtəlifdir. Ağacın möhkəmliyi bir 

sıra amilərdən, ocümlədən vəziyyətindən (quru, yaş,sağlam,çürük), həm çəkisindən 

(ağır, yüngül), ona təsir edən qüvvələrin istiqamətindən, üzərinə düşən yüklərin 

növündən və habelə tətbiq edilən qüvvələrin xarakterindən aslıdır. Xarii qüvvələrin 

təsiri nəticəsində ağac formasını itirir və sonra sınır. 

Sağlam, nöqsansız, ağır və quru ağacın möhkəmliyi həmişə yüksək 

olur.Ağacın möhkəmlik göstəriciləri ağırlıq statik olduqda kq/sm2 ilə, dinamik 

olduqda isə kqm/sm2 ilə ifadə olunur. 

Liflərin uzununa istiqamətdə dartılmad,sıxılmada, əyilmədə və kəsilmədə 

ağacın möhkəmliyi çox, doöramada və liflərin eninə tərəf dartılmada, burulmada 

və xüsusən sındırmada isə azdır.Nəmlik 15% olduqda ən çox yayılmış ağac 

növlərinin orta mexaniki möhkəmliyi cədvəld verilmişdir. 
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Cədvəl 2 

 

Ağac 

cinsləri 

Həcmi 

çək.q/sm3 

Mexaniki möhkəmliyi kq/sm2 

Lifin uzunu 

istiqamətdə 

sıxılmada 

Lifin 

uzununa 

istiqa. Dar. 

Statik 

əyilməyə 

qarşı 

Lifin 

uzununa 

yarılmasına 

qarşı 

şam 0.51 440 1150  790 70-751 

küknar 0.46 423 1223 774 53-52 

qaraşam 0.68 515 1291 973 115-126 

palıd 0.72 520 1288 935 85-104 

fıstıq 0.65 461 1291 938 99-131 

tozağacı 0.64 447 1350 997 85-110 

Cökə 0.51 390 1158 680 73-80 

ağcaqovaq 0.50 374 1312 766 57-77 

 

Ağacın bərkliyi. Ağac kəski alətləri ilə emal edildikdə, habelə zərbələrə, 

təkanlara və sürtülməyə məruz qaldıqda onun bərkliyinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Ağacın baş və yan tərəflərinin bərkliyi bir-birindən fərqlidir. İynəyarpaqlı ağclarda 

baş tərfləri yan tərəflərinin bərkliyindən 50%, enliyarpaqlı ağaclarda isə 15% artıq 

olur. Bərkliyinə görə müxtəlif ağac cinsləri üç qrupa – yumşaq, bərk, çox bərk 

bölünür. 

Yumşaq ağac cinslərinə baş tərəfinin bərkliyi 400 kq/sm2-dən az olan şam, 

küknar, sidr, ağşam, qovaq. Cökə, söyüd ağacları aiddir. 

Bərk ağac cinslərinə baş tərəfinin bərkliyi 401-800 kq/sm2 olan qara şam, 

tozağacı, fıstıq,qarağac, palıd aiddir. 

Çox bərk ağac cinslərinə baş tərəfinin bərkliyi 800 kq/sm2-dən çox olan ağ 

akasiya, şimşad, püstə və vələs ağacları aiddir. 

Ağacın bərkliyi həcm çəkisinə mütənasibdir. Nəmliyin artması və nöqsanın 

olması ağcın bəkliyini azaldır. 
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Polimer döşəmə materiallarinin istehlak xassələri. 

Истещлак малларынын хассяляринин фактики структурунун мцяййян едилмяси 

цчцн тякжя материалын функсийасыны билмяк лазым дейилдир, ейни заманда 

онларын истещлак мярщяляляриндя фяалиййят шяраитинин спесифик хцсусиййятлярини дя 

билмяк лазымдыр 

Полимер дюшямя юртцйц биналарын отагларынды, залларда вя мяктяб 

отагларында, дящлизлярдя вя с. истифадя олуна биляр. Щярякятин интенсивлийи, 

щярякятин истигамяти истисмар йцкляринин истещлак хассяляринин цмуми 

гурулушуну ясаслы сурятдя мцяййян едяжякдир. 

Мцхтялиф истещлак малларынын вя материалларынын истифадяйя йарарлыьыны, ейни 

заманда онун естетик хассяляри вя харижи эюрцнцшц истисмар хассяляринин 

юйрянилмяси просесиндя айдынлашдырылыр. Гябул едилмиш хассялярин бюлцнмяси 

малларын хцсусиййятляри вя онларын бизи ящатя едян мцщитин, шяраитин тязащцри 

кими изащ едилир. Она эюря дя мящсулларын истещлак хцсусиййятляри шярти олараг 

истисмар вя естетик хассяляря бюлцня биляр. Истисмар хассяляри функсионал вя 

ергономик хассяляри, истещлак малларынын узунюмцрлцлцйцнц вя тящлцкясизлик 

хассялярини юзцндя бирляшдирир. Полимер дюшямя материалларынын истещлак хассяляри 

кифайят гядяр бизим тяряфимиздян мцфяссял юйрянилмиш вя тялим просесиня тятбиг 

едилмишдир. 

Мямулатын юз тяйинатына уйьун олмасыны ортайа чыхаран хассяйя 

функсионал хасся дейилир. Полимер дюшямя материалларынын функсионал хассясинин 

ян йахшы эюстярижиси ящали тялябини там юдямясидир. 

Функсионал хассялярин гурулушу юз нювбясиндя конкрет истещлак малы цчцн 

мцяййян едилир ки, бу да онларын спесифик хцсусиййятляриндян иряли эялир. Мяс: 

тозсоран цчцн ясас функсинол хасся тоз йыьма габилиййяти, мяишят сойудужусу 

цчцн ися йейинти мящсулларыны сахламаг габилиййяти олажагдыр. 

Полимер дюшямя материалларынын функсинал хассяляри харижи амиллярин 

(туршуйа гаршы давмлылыьы, суйа гаршы давамлылыьы вя с.) тясир мцгавимятини, 

щямчинин истилик вя су кечирмямяк габилиййятини вя с. тяйин едир. Бу сябябдян 
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истещлак малларынын спесифик фяалиййяти хейли чохдур вя конкрет тясдиг едилмиш 

обйект цчцн верилмиш хцсусиййятляр нязяря алынмалыдыр.  

Бурахылыш ишиндя ПВХ линолеумунун истещлак хассяляринин груплара 

бюлцнмцш гурулуш схеми верилмишдир. Схемдян эюрцндцйц кими, айрылмыш 

групларда тящлцкясизлик вя узунюмцрлцлцк хассяляри, функсионал вя ергономик 

хассяляри истисмар хассяляриня аид едилир, естетик хасся ися материалын формасындан 

вя гурулушундан асылы олмасы эюстярилмишдир. 

Тядгигатын нятижясиндя эюстярилмишдир ки, полимер дюшямя материалларынын 

функсионал хассяляри естетик хассялярдян, суйу, истилийи вя с. кечирмямяк 

габилиййятиндян вя мцгавимят хассясиндян сонра эюстярилмишдир (Схем). 

Полимер дюшямя материалларынын мцгавимят хассяси юзцндя цч ясас хасся 

групуну бирляшдирир. Бурайа харижи тясирляри, хцсусиля сцртцнмяни, 

деформасийаны, кющнялмяни аид етмяк олар.  

Сцртцнмя нцмунянин кцтлясинин вя йахуд да цз гатынын галынлыьынын ашаьы 

салынмасы иля гиймятляндирилир. Деформасийа материалын мющкямлийини, 

еластиклийини, тямиря йарарлыьыны вя бярклийини мцяййян едир, амма онун 

кющнялмясини ися хятти вя щяжми юлчцляринин стабиллийи вя мющкямлийи мцяййян 

едир. 

Мялум олдуьу кими даьылма вя кющнялмя нятижясиндя полимер дюшямя 

материалларынын кейфиййят эюстярижиляри дя тядрижян дяйишир. Бу дяйишмя мцмкцн 

ола билян щцдуддан чыхмайан гядяр мямулат ишлямя габилиййятинин сахлайыр. 

Ня вахт ки, мямулатын кющнялмяси вя даьылмасы нятижясиндя физики-кимйяви 

просесляр юз норма щяддини ашыр, бу заман рядд етмя йараныр. 

Полимер дюшямя материалларынын йарарлыьындан бящс едяркян хидмят 

мцддяти иля узунюмцрлцлцйц фярглянлдирмяк лазымдыр. Хидмят мцддяти 

дедикдя, ясасян мямулатын истисмарындан физики кющнялмя анына гядяр тягвим 

мцддяти баша дцшцлцр. Узунюмцрлцлцк ися мямулатын хассяси ишлямя 

габилиййятинин сон вязиййятя гядяр техники хидмят вя тямир цчцн лазыми 

фасилялярдя сахлайыр. Узунюмцрлцлцк эюстярижисиндя мямулатын истифадя 

олунмадыьы эцнляр дя щесабланыр. 
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Полимер дюшямя материалларынын кимйяви давамлылыьы туршулара гаршы, суйа 

гаршы, гялявиляря гаршы, йаьлара гаршы, йанмайа гаршы давамлылыьы иля мцяййян 

едилир. Кимйяви маддялярин тясир дяряжясинин мцяййянляшдирилмяси тяжрцбя цчцн 

сечилмиш яшйанын сцртцнмяйя гядяр вя сцртцнмядян сонра нцмунянин 

мющкямлийинин дяйишмяси кими гейд едилир. 

Полимер дюшямя материалларынын биолоъи давамлылыьы кифлянмяйя гаршы, 

мцхтялиф микроорганизмляря гаршы давамлылыьы иля вя с. тяйин едилир. Лифли 

материаллар ясасында щазырланмыш алтлыьы олан линолеумларын кифлянмяйя гаршы 

давамлылыьыны мцяййян етмяк чох важибдир. Онларын микрорганизмяляря гаршы 

давамлылыьы функсионал хассялярин биолоъи мцгавиямтинин стабиллийини тяйин 

едяжякдир. 

Полимер дюшямя материлалларынын истилийи, сяси изоле етмя хассяси истилик 

кечирмя истилик сахлама хассяси иля мцяййян едилир ки, бу да онун ясасынын 

нювцндян, полимер гатынын мясамяляриндян вя онларын мигдарындан, 

материалын сыхлыьындан, галынлыьындан, еластикликлийиндян вя бир нечя башга 

факторлардан асылыдыр. Бу хассяляр уйьун эялян ямсаллара вя мцтляг 

параметрлярля гиймятляндирилир. 

Полимер дюшямя материалларынын конструксийасынын инсан организминин 

хцсиййятиня уйьунлуьуну характеризя едян мямулатын хассяляриня ергономик 

хасся дейилир. Полимер дюшямя материлалларынын ергономик хассяляр групу 

комплексидир, эиэийеник вя истифадя ращатлыьы хассясини юзцндя бирляшдирир. 

Ямтяялярин хассяляринин «инсан-мямулат-мцщит» системиндя инсанларын 

нормал щяйат фяаллиййятиня уйьун олмасыны тяйин едян хассяляря эиэийениклик 

дейилир. Эиэийениклик полимер дюшямя материалларынын онлардан олан гохунун 

узун мцддят галмасыны, щямчинин електрик кечирмясини тяйин едир. Полимер 

дюшямя материалларында гохунун узун мцддят галмасынын тяйини ян чох 

органолептик цсулла йохланылыр. Бу мягсядля експерт цсулундан истифадя едирляр. 

Електрик кечирмяси ися бир сыра жищазларын кюмяйи иля мцяййян едилир. 

Истифадя ращатлыьы материалларын асан тямизлянмяси вя дюшямяси иля мцяййян 

едилир. Материалын тямизлянмяси бир чох истисмар амилляриндян: 
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тямизлянмясиндян, чирклянмяйя гаршы давамлылыьындан, материалын 

мясамялилийиндян, дюшянмяси заманы дюшямя юртцйцня асанлыгла 

бирляшмясиндян асылыдыр (йапышганла, Б4 дяйишян жяряйаны, истилик гайнаьы 

васитясиля). 

ПВХ материалынын тящлцкясизлийи инсанларын вя ятраф мцщитин потенсиал 

тясириля характеризя олунур вя еколоъи, биолоъи, механики, йаньына гаршы 

тящлцкясизлик хассяси иля мцяййян едилир. 

Биолоъи тящлцкясизлик инсан саьламлыь цчцн полимер материлаларын тящлцкясиз 

олмасындан, даща доьрусу саьламлыг цчцн зярярли маддялярин олмамасындан 

ибарятдир. Щямчинин полимер дюшямя материалларынын биолоъи тящлцкясизлийи 

учужу маддялярин полимер гатында айрылмасы иля, зящярлянмя габилиййяти иля, 

дяйишкянлийи иля, ембриолоэийасы иля храктеризя едилир. Инсан организминин вя 

ятраф мцщитин тясири нятижясиндя материалдан  айрылан учужу маддялярин инсан 

организминя тясири вя ятраф мцщитин тяркибиндян айрылан компонентлярин 

мигдарындан вя кейфиййятиндян асылыдыр. 

Полимер дюшямя материалларынын йаньына гаршы тящлцкясизлийи вя механики 

давамлылыьы сцрцшмямязлийя гаршы вя йанмаьа гаршы давамлылыг хассялярини 

юзцндя бирляшдирир. Материалын йанмаьа гаршы давамлылыьы онларын алышма вя юз-

юзцня сюнмяк габилиййяти иля ялагядардыр вя уйьун эялян температур иля 

характеризя едилир. Материалын сцрцшкянлийи дюшямя материаллары иля 

аййаггабынын алтлыьынын материалларынын дяйишкянлик ямсалы иля гиймятляндирилир. 

Истисмара верилян ПВХ материалларынын еколоъи тящлцкясизлик хассяси 

технолоъи туллантыларын мцмкцн олан гядяр тякрар емала верилмяси иля 

гиймятляндирилир. Дюшямя юртцйц цчцн олан полимер материалларынын тцллантысыз 

истещсалы вя онларын утилитарлыьы истисмар просеси баша чатдыгдан сонра истифадяйя 

йарарсыз хассялярини тямин едир. 

Узунюмцрлцлцк хассяси материалын давамлылыьы вя онларын истисмар 

просесиндя агрессив мцщитин тясириня гаршы мцгавимяти иля характеризя едилир вя 

щямчинин материалы мцщафизя едир. 
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Юзцнцн цмуми дяйяриндя форманын нишанялярини щяссаслыгла 

мянимсямясиня мямулатын естетик хассяси дейилир. Полимер дюшямя 

материалларынын естетик сявиййясини характеризя едян хассялярин арасында даща 

чох цмумихассяляри айырмаг олар ки, бурайа мямулатын тяйинатыны, 

композисийасынын тамамлыьы, рянэ гаммасы, мямулатын харижи яшйа мцщитиня 

уйьунлуту, сятщ кейфиййяти, фирма нишанынын кейфиййяти, габлашдырманын 

кейфиййяти дахилдир. 

Keramika döşəmə materiallarinin xassələri. 

İnşaat keramikası müxtəlif fiziki və mexaniki xassəli geniş nomenklaturalı     

material və məmulatlarla xarakterizə olunur. Onların xassələrinə olan tələblər 

tətbiq sahəsindən asılı olaraq müxtəlifdir. 

 Məsaməlilik. Məsaməli keramik materialların məsaməliliyi 10-40%  olur. 

Keramik kütləyə məsamə əmələ gətirici əlavələr qatmaqla məsaməliliyi artırırlar. 

Kərpicin və keramik daşların sıxlığını və istilikeçirməsini azaltmaq üçün boşluqlar 

və deşiklər açırlar. 

 Suhopma . Keramik  material və məmulatın məsaməliliyinin və bu səbəbdən 

də sıxlığının xarakterisıdır. Suhopma keramik materialın digər xassələrinə- 

şaxtayadavamlılığına, hava və buxar keçirməsinə, məhlul ilə möhkəm yapışmasına 

və s. xassələrinə böyük təsir göstərir. Sıx  keramik materialların kütləsinə görə 

suhopması 5%-dən az, məsaməli keramik materiallarınınkı isə 5-30%dir. Keramik 

divar materialların inşaat məhlulu ilə yaxşı yapışması onların kütləyə görə 

suhopması 6-8% -dən az olmamalıdır.  

 Sıxlıq. Keramik divar materialları quru halda sıxlığına görə dördsinfə 

bölünür; A- sinfi-sıxlığı  700-1000 kq/m3; B sinfi-1000-1300 kq/m3; C sinfi 1300-
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1450 kq/m3; C sinfi-1450 kq/m3-dan çox..  Sıxlığın qiyməti azaldıqca keramik 

materialların istilikkeçirməsi azalır. Bu da xarici divarların qalınlığını azaltmağa 

imkan verir 

 Истиликкечирмя.  Keramik mateial və məmulatların istilikkeçirməsi sıxlıqdan, 

saxsının quruluşundan və nəmliyindən   asılıdır.Mütləq sıx saxsı kütləsinin 

istilikkeçirmə əmsalı 1,16 Vt/(m0S)-dir. keramik məmulatda məsaməlik və boşluq 

yaratmaqla, onun sıxlığını 1800 kq/m3-dan 700 kq/m3-a endirmək mümkündür. Bu 

halda onun istilikkeçirmə əmsalı  0,8 Vt/(m0S)-dən 0,21 Vt/(m0S)-ə enir. keramik 

məmulatların nəmlənməsi və məsamələrindəki suyun donması, onların 

istilikkeçirməsinin kəskin surətdəartmasına səbəb olur. 

 Шахтайадавамлылыг. Keramik materialların uzunömürlülüyü onların 

şaxtayadavamlılığı ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, su , materialın məsamələrində 

donduqda həcmini təqribən 9% artırır və bu zaman onun məsamələrdə  yaratdığı 

təzyiqin qiyməti 280 Mpa çata  bilir. Bunun da nəticədə materialın möhkəmliyi 

aşağı düşür. Keramik materialların şaxtayadavamlılığa görə markaları belədir;  

F 15, F 25, F 35, F 50, F 75 və F 100. 

 Möhkəmlik. Keramik materialların möhkəmliyi geniş hədd daxilində dəyişir. 

Belə ki, məsaməli quruluşlu keramik divar materialın möhkəmliyi 7,5-30 Mpa, sıx 

quruluşlu keramik materiallarınkı isə (yol kərpicinin və s. ) 40-100 Mpa-dır.  
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II. DÖŞƏMƏ TƏYİNATLI İNŞAAT MATERİALLARININ 

 KEYFİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINDA  XAMMALIN ROLU 

 

        Мцасир шяраитдя мящсулун кейфиййят проблеми ян мцщцм 

проблемлярдян биридир. Кейфиййятин йцксялдилмяси жямиййят мигйасында мящсул 

истещсалынын кямиййятжя артмасына бярабярдир. 

Мящсулун кейфиййяти дедикдя, мцяййня истисмар шяраитиндя тяйината 

мцвафиг олараг мцяййян тялябаты юдямяк цчцн онун йарарлыьыны тяйин едян 

хассялярин мяжмуйу баша дцшцлцр. Яэяр мал мцяййян истещлак тялябялриня 

мцвафиг дейилдирся, о йарарлы хассяляря малик олса да йцксяк кейфиййятя малик 

ола билмяз. 

Щяр бир мящсулун кейфиййяти, онун мязмуну, яламяти вя хассяляриля 

мцяййян едилир. 

 Мящсулун кейфиййятиня тясир едян обйектив амилляря мямулатын 

конструксийасы, истещсал базасынын техники сявиййяси, истещсалын 

механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы дяряжси, мцасир технолоэийа вя 

нязарятин техники васитяси истещсал базасынын техники имканлары, истисмар базасы 

вя с. дахилdir.Халг истещлакы малларынын кейфиййятиня тясир едян обйектив 

амиллярдян бири дя хаммалдыр. 

Щал-щазырда республикамызда истещлак малларынын истещсалы цчцн сянайе 

мцяссисяляринин хаммал вя материалларла тящжиз олунмасында бир сыра чятинликляр 

мейдана чыхмышдыр. Буна эюря дя йерли истещсал мцяссисяляринин гаршысында 

дуран ян актуал проблемлярдян бири йерли хаммал ещтийатларынын ашкар едилмяси 

вя бунлардан мящсул истещсалында сямяряли истифадя етмякдян ибарятдир. 

İnşaatda müxtəlif  xammaldan olan dəşəmə materiallari mövcuddur.Buraxilış 

işimdə agacdan,keramikadan,polimerdən  olan döşəmə materiallarinin istehsalında 

tətbiq olunan əsas xammalın keyfiyyətə təsirinin təhlilini verməyə çalışmışam. 

İnşaat döşəmə materialı kimi müxtəlif agac cinslerinden istifadə olunur.Bu 

baxımdan bəzi agac cinslərinin xarakteristikasini işimdə qeyd etməyi 

məqsədəuygun hesab edirəm.  
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İynəyarpaqli ağacalr. 

Şam ağacı – düzgövdəli, yumşaq, yüngü, möhkəm və yüksəkküyfiyyətli 

olduğundan inşaat işlərində geniş miqyasda tətbiq edilir. 

Quru qumlu torpaqda bitən şam ağacının oduncağı sıx , qətranlı, xırdaatlı və 

sarı-qırmızımtıl olur. Gilli torpaqda bitən şam ağacının oduncağı iriqatlı, az 

qətranlı olub, möhkəmliyi nisbətən azdır. Şam ağacından hazrlanan şalban və 

taxtalarda budaqların yeri ovalşəkilli olur, çünki budaqlar gövdənin oxuna nisbətən 

iti bucaq altında yerləşmişdir. 

Şam ağcı sənaye və mülki tikintilərdə çox istifadə ounur. Bunlardab başqa 

şam ağaclarından şpal, dirək, ağac borular və s. xarratlıq işlərində isə pəncərə, qapı 

və s. hazırlanır. 

Şam ağcının oduncağı davamlı və az qabarandır. Antiseptiklər şam ağcının 

canlı oduncağına asanlıqla hopur. 

Küknar ağacı – düzgövdəli, yumşaq və yüngüldür. Oduncağının rəngi ağ 

oubsarıya çalır. Şam ağcına nisbətən qatranı az olduğundan. Nəm yerlərdə 

işlədildikdə tez çürüyür. 

Küknar ağacından hazırlanan şalban və taxtalarda budaq yerləri dairəvi olur. 

Antiseptikləri zəif qəbul edir. Asanlıqla çatlayır və az əyilir. Keyfiyyətcə şam 

ağcından geri qalmasına baxmayaraq sənaye və mülki tikililərdə çox işlədilir. 

Qara şam ağacı – oduncağı şam ağacına nisbətən daha ağır. Bərk və 

möhkəmdir. Çürüməyə çox davamlı olduğundan körpü inşaatlarında, yeraltı və 

hidritexniki tikililərdə istifadə olunur. Oduncağın rəngi sarımtıl ağdır. Qara şamın 

əsas nöqsanı onun çartlamasıdır. 

Ağ şam ağacı – düz gövdəlidir, oduncağın rəngi ağ və ya sarımtıl – ağdır. 

Küknar ağcına çox oxşayır. Lakin qatran yolları yoxdur. Çürüməyə davamlı 

deyildir. Sənaye və mülki tikililərdə şalban və taxta şəklində istifadə olunur. 

Sidr ağcı – oduncağı yüngül və yumşaq, mexaniki möhkəmliyi şam 

ağacınınkından azdır. Ondan şalban və taxta hazırlanır. 
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Enliyarpaqlı ağaclar. Palıd ağacı – oduncağı qalın divarlı və möhkəm 

elementlərdən ibarət oub. Sıx, möhkəm və elastikdir. Rəngi açıq-sarıdan tünd 

sarıya qədər olur. Qurudulduqda çox yığılır və çatlayır. Çürüməyə davamlı 

olduğundan havada və suda yaxşı qalır. Bütün kəsiklərində özək şüaları aydın 

görünür, tekusturası gözəldir. 

Palıd ağacı yüksək mexaniki keyfiyyətlərə malik olduğuna görə hidrotexniki, 

xarrat və bəzək işlərində qiymətli materialdır. Palıd ağcının odunağı yaxşı emal 

olunur və laklanır, xarrat-bəzək işlərində çoxlu işlənən bəzək faneri hazırlamaq 

üçün ondan geniş istifadə edilir. 

Çox uzun müddət dəmirli suda qalmış palıd ağacını oduncağı tündləşir və 

rəngi qəhvəyidən qaraya qədər olur. Belə palıd ağacı möhkəm və gözəldir. 

Tozağacı - ən çox yayılmış enli yarpaq ağaclardan biridir. Oduncağı ağdır, 

azacıq sarıya və qırmızıya çalır, bərk, bircinsli və sıxdır. Nəm və havası 

dəyişilməyən yerlərdə qaldıqda asanlıqla çürüyür. Oduncağı asan və yaxşı emal 

olunur. 

Fıstıq ağacı – oduncağı qırmızıya çalan ağ rənglidir. Sıx olduğu üçün yüksək 

möhkəmliyə malikdir. Fıstıq çürüməyə qarşı davamlı deyildir, çox qabarır, 

asanlıqla çatlayır. Dəyişən nəm şəraitində çürüməyə davamsız olması onun təbiqi 

sahəsini azaldır. 

Fıstıq oduncaqlarının özək şüaları bütün kəsiklərdə aydın görünür. Fıstıq 

ağacı başlıca olaraq Qafqazda və s yerkərdə bitir. 

Göyrüş ağacı – oduncağı sarıya-çəhrayıya çalan ağ rənglidir. Onu asan emal 

edərək gözəl xarici görkəmli oduncaqlara oxşatmaq mümükündür. Havada aldıqda 

çürüməyə qarşı az davamlıdır, suda isə yaxşı qalır, az qabarır. Bütün kəsiklərində 

tekusturası gözəldir. Yaxşı pardaqlanır və laklanır. Quru yerdə və suda yaxşı alır, 

dəyişən nəm şəraitdə tez çürüyür.  

Vələs ağacı – odunacağı ağır, bərk, bircinsli, rəngi bozumtul-ağdır. Nəm 

yerdə tez çürüyür. Asanlıqla qabarıb çatlaya bilir. Vələs oduncağını emel edərək 

qiymətli oduncaqlara oxşatmaq mümkündür. 
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İsfəndan ağacı – oduncağı ağır və bərk, sarımtıl və ya qırmızımtıl-ağ 

rəngdədir. Asanlıqla qabarır və çatlayır. Tekusturası gözəldir. Ondan bəzək 

işələrində daha çox istifadə edirlər. Asan emal olunur. 

Cökə ağacı – oduncağı yumşaq, yüngül və bircinsli, çəhrayı və qırmızıya 

çalan ağ rənglidir. Qabarması və çatlaması azdır. 

Qoz ağacı – oduncağı ağır, sıx və bərk, bozumtul-qəhvəyi rəngdədir. 

Tekusturası gösəl olduğu üçün bəzək işlərində üzlük faner şəklində geniş istifadə 

olunur.  

    Inşaat keramika materiallarının istehsalında əsas xammalı gil mineralları təşkil 

edir. Bundan başqa əlavə köməkçi materialları kimi ovallaşdırıcı, əridici və 

məsamə əmələ gətiricidən istifadə olunur. Su ilə qarışdırıldıqda plastik xəmir 

əmələ gətirən, qururduqda öz formasını saxlayan, bişirildikdə isə daş kimi bərkiyən 

mexaniki çöküntülərə gil deyilir. Gillərin tərkibində çoxlu çöl şpatı olan 

püskürülmüş suxurların aşılanmasından əmələ gətirilmişdir. Dağ suxurlarının 

aşınma prosesi mexaniki dağılmadan və kimyəvi parçalanmadan ibarətdir. 

Mexaniki dağılma kəskin temperatur dəyişmələri, su və küəyin təsiri nəticəsində, 

kimyəvi parçalanma isə müxtəlif reagentlərin, məs, su və karbon qazının təsiri 

nəticəsində baş verir. Çöl şpatının parçalanmasından əmələ gələn maddənin 

tərkibində kaolinitdən başqa montmorillonit, qalluazit və digər mineralların 

qatışıqları olur. Bu minerallar gilə plastiklik verir. 

 Gilli mineralların xassələri onların kristallik qəfəsinin quruluşu ilə 

əlaqədardır. Kaolinit sıx quruluşlu kristallik qəfəslərinin qəfəsəyə malik 

olduğundan o, nəmlənmə zamanı özünə az su birləşdirir. Lakin quruma zamanı 

asanlıqla özündən su ayırır. 
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 Montmorillonitin (AL2O3  4SiO2  H2O) kristallik  qəfəsi sıx deyildir 

(kaolinitə nisbətən) və buna görə o, asanlıqla özünə çoxlu miqdarda su birləşdirir 

və saxlayır. Montmorillonit gillər yüksək plastikliyinə və daha çox  şişməsinə görə 

fərqlənir.  

 İllit ( K2O   MgO   4AL2O3  7SiO2  2H2O) mineralı xassələrinə görə kaolinit 

və montmorillonit arasında  orta  mövqe tutur.  

 Gilin tərkibində kvars, karbonat, dəmir, sulfat və üzvi qatışıqlar, həll olmuş 

duzlar və digər qatışıqlar olur.  

 Tərkibi, başlıca olaraq, kaolinitdən ibarət olan daha təmiz gilə kaolin deyilir. 

Kaolində xeyli miqdarda ölçüləri 0,01 mm-dən kiçik hissəciklər olur  və o, 

bişirildikdən sonra ağ rəngini saxlayır. 

 Keramik material və məmulatlar istehsalında işlədilən gilləri şərti olaraq 

dörd qrupa bölmək olar; (dulusçuluq), kərpic , bentonit və odadavamlı gillər.  

 Keramik gillər,başlıca olaraq,gilli minerallardan (kaolinitdən  hidroslüdadan) 

və onların az və ya çox dərəcədə kvars, çöl şpatı, dəmir oksidləri, karbonatlar və 

digər qatışıqlar ilə qarışığından ibarətdir. Belə gillərdən keramika sənayesində 

üzlük kərpic və tavacıqların, boşluqlu blokların, kirəmitin, drenaj və kanalizasiya 

borularının, döşəmə tavacıqlarının, terrakotanın, kaşının, fayans və çini 

məmulatların vəs. materialların hazırlanmasında istifadə edilir.  

 Кимйяви тяркиби. Gillər müxtəlif oksidlərdən və sudan ibarətdir.  

Alüminium oksidi (AL2O3) gilin mühüm tərkib hissəsi olub, kermik material və 

məmulatların xassələrinə daha çox təsir göstərir. Bu oksidin miqdarı kərpic 

gillərində 10-15%, odadavamlı gillərdə isə 32-35% olur. AL2O3  daha çətin əriyən 
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oksiddir. Onun miqdarı artdıqca gilin plastikliyi və odadavamlılığı, bişirilmiş 

məmulatın isə möhkəmliyi artır. 

 Gili əmələ gətirən əsas oksid silisium dörd oksiddir ( SiO2 ) Onun miqdarı 

55-65%-dən 80-85%-qədər dəyişir. Gildə dəmir oksidlərinin miqdarı 1%-dən (ağ 

rəngli gillərdə) 8-10%-qədər (kərpic gillərində) olur.  

 Gilin tərkibində kalsium və maqnezium oksidlərinin miqdarı 2-3% 

olur. Bəzi gillərdə Ca O-in miqdarı5-6% çatır və oksidlər faydalı hesab edilir. Belə 

ki, onlar keramik məmulatın bişirilmə temperaturunu aşağı salır və möhkəmliyini 

artırır. 

 Titan dörd oksidinin (Ti O2) miqdarı 1,5%-qədər olur.Su gilin tərkibində 

sərbəst və kimyəvi bağlı halda olur. Kimyəvi bağlı  su gil əmələ gətirən 

mineralların tərkibinə daxildir.Odur ki, gildə bu və ya digər mineralların olması ilə 

kimyəvi bağlı suyun  miqdarını  bilmək olur.    Bu suyun miqdarına əsasən gilin 

quruma və birləşmə qabiliyyəti müəyyən edilir  

 Dənəli  tərkibi. Müxtəlif irilikli hissəciklərdən ibarət olan gilin dənəli tərkibi 

həmin hissəciklərin miqdarı ilə xarakterizə edilir. Gilin tərkibindəki 0,005 mm-dən 

xırda ən kiçik hissəciklərə toz, 0,16-5 mm ölçülü daha iri hissəciklərə isə qum 

deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, toz hissəciklərindən fərqli olaraq gil hissəciklərini 

su ilə doydurduqda şişir. Gilin dənəli tərkibi onun xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir göstərir. Gil nə qədər narın olarsa, onun plastikiliyi, yapışdırıcılıq qabiliyyəti 

və havada yığışması bir o qədər çox olur. Yüksək plastikliyi gillərdə ölçüləri 0,005 

mm-dən kiçik gil hissəciklərinin miqdarı 80-90%. orta plastiklikli  gillərdə isə 30-
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60% olur. Gildə toz, slüda və qum hissəciklərinin olması, onun plastikliyini aşağı 

salır.  

 Gilin xassələri. Keramika istehsalında gilin əsas xassələrinin; plastikliyinin, 

yapışdırıcılıq qabilliyyətinin, yığışmasının, daş halına keçməsinin, 

odadvamlılığının  və saxsılaşmasının böyük əhmiyyəti vardır. 

 Plastikliyi.  Gilin müəyyən miqdar su ilə qarışdırdıqda  o, plastiklik və 

yapışdırıcılıq qabiliyyətinə malik olan xəmir əmələ gətirir. Gil xəmirin xarici 

qüvvələrin təsiri altında çat əmələ gəlmədən öz formasını dəyişdirmək, qurudulma 

və bişirilmə zamanı həmin formasını saxlamaq qabiliyyətinə plastiklik deyilir. 

Müxtəlif keramik material və məmulatları istehsal etdikdə gilin plastikliyinin 

böyük əhəmiyyəti vardır.  

 Gilin plastikliyi onun mineral və dənəli  tərkibindən, dənələrinin 

formasından, gil xəmirindəki suyun miqdarından və digər amillərdən asılıdır.  

 İnşaat keramikasının istehsalında  plastikili gillərdən istifadə edilir. Az 

plastikli gillər  pis qəliblənir, yüksək plastiklikli gillər isə quruduqda çatlayır. 

Gillərin  plastiklikli gillər isə quruduqda çatlayır. Gillərin plastikliyini  nizamlamaq 

üçün onlara  yavanlaşdırıcı materiallar və plastikləşdirici  əlavələr qatırlar. 

     Yapəşdırıcılıq qabiliyyəti. Gilin qeyri-plastik materialların (qum, şamot və  s. ) 

hissəciklərini birləşdirmək və quruduqdan sonra kifayət  qədər möhkəm material 

əmələ gətirməsi xassəsinə yapışdırıcılıq qabiliyyəti deyilir.  

 Tərkibində çoxlu miqdarda gil hissəcikləri olan gillər daha  yüksək  

yapışdırıcılıq qabiliyyətinə malikdir. yüksək plastikilikli gillərə 60-80 % -ə qədər 

qum qatmaq mümkündür. Gilin yapışdırıcılıq qabiliyyətindən sobaların, tüstü 
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borularının hörgüsündə istifadə edilir. Belə  ki, həmin hörgü işlərini odadavamlı 

gillərdən  hazırlanan məhlul ilə  yerinə yetirirlər  

 Gilin yığışması. Gildən hazırlanan çiy material və məmulatı qurutduqda və 

bişirdikdə onun xətti ölçüləri və həcmi kiçilir. Bu hadisəyə yığışma deyilir. Xətti 

və həcmi yığışma ayırd edilir.  

 Xətti yığışma gil nümunəsinin quruma və bişirmə zamanı ölçülərinin, həcmi 

yığışma isə həcminin azalmasını göstərir. Xətti və həcmi yığışma ədədi qiymətcə 

faizlə ifadə olunub, nümunənin ölçülərinin yaxud həcminin ilkin ölçülərə yaxud 

həcmə görə nə qədər dəyişdiyinə göstərir.  

 Gilin yığışmasının iki növü vardır; havada və odda. 

 Gil nümunəsini  qurutduqda onun xətti ölçülərinin və həcminin azalmasına 

havada yığışma deyilir. havada yığışmaya səbəb suyun buxarlanmasısıdır. Bu 

zaman gil hissəcikləri ətrafında olan su pərdələri nazikləşir, kapılyar və osmotik 

təzyiq qüvvələri nəticəsində onlar bir-birinə yaxınlaşır. Gilin havada xətti 

yığışması onun dənəli tərkibindən, xüsusən , gil hissəciklərinin miqdarından asılı 

olaraq, 2-3%-dən 10-12%-ə qədər dəyişir.  

 Gil nümunəsinin bişirilmə zamanı xətti ölçülərini və həcmini azaltmasına 

odda yığışma deyilir. Odda yığışmaya səbəb gilin birləşməsi zamanı onda olan 

asanəriyən maddələrin əriməsi  və gil hissəciklərinin bir-birinə yaxınlaşmasıdır.  

Gilin tərkibindən asılı olaraq odda yığışma 2-8% olur. 

 Havada  və odda yığışmadan başqa, onların cəbri cəmi olan tam yığışma da 

təyin edilir. Gilin tam yığışması 5-18% olur. 
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 Gilin yığışması xassəsindən müəyyən ölçülü keramik material və məmulat 

hazırlandıqda istifadə olunur. 

 Gilin saxsılaşması.Kərpic və digər  məsaməli keramik məmulatın bişirilməsi, 

adətən 950-10000 S temperaturda qurtarır.  Temperaturun sonrakı artımı zamanı 

maye fazanın – silikat ərintisinin əmələ gəlməsi sürətlənir.  Bu da öz növbəsində 

əmələ gəlməsi sürətlənir. Bu da öz  növbəsində gil hissəcikləyir və keramik 

material sıxlaşdırır. Nəticədə suhopması az olan sıx keramik kütlə alınır. Gilin 

bişirilmə zamanı sıxlaşaraq saxsı kütləsinə çevrilməsi xassəsinə saxşılaşma deyilir. 

Saxsılaşma zamanı məmulatın möhkəmliyi kəskin surətdə artır, suhopması isə 

azalır. Saxsılaşmış gil kütləsinin suhopması 5% -dən, tam saxsılaşma zamanı isə 1-

2%-dən az  olur.  

 Gilin odadavamlılığı.Gilin yüksək temperatur təsirinə ərimədən davam 

gətirmə qabiliyyətinə odadavamlılıq deyilir. Gilin odadavamlılığı onun tərkibindən 

asılıdır. Gilin əsas tərkib hissəsi olan təmiz kaolinit 17800 S temperaturda əriyir. 

lakin gildə bu mineraldan başqa kvars  da olur. Kvarsın ərimə temperaturu isə 

12100S-dir.  Bu iki mineraldan olan qarışığın yumuşalma temperaturu isə 1580  0 S 

–dir. Odur ki, odadavamlı materiallar üçün bu temperatur ən aşağı yumşalma 

temperaturu hesab edilir. Odadavamlılığa görə gillər asanəriyən ( ərimə  

temperaturu 13500 S-dən az), çətinəriyən (1350-15800 S) və odadavamlı (15800 S-

dən yüksək ) olur. Inşaat keramika materiallarının istehsalında əsas xammalla 

yanaşı, onun bir sıra xassələrini dəyişmək üçün köməkçi materiallardan da istifadə 

olunur. Bu materialarda yavalaşdırıcılar, əridicilər, məsamə əmələgətiriciləri 

özündə birləşdirir. Gillərin plastikliyini, qurutduqda  və bişirdikdə 
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yığışmasınıazaltmaq  məqsədi ilə onlara müxtəlif  yavanlaşdırıcı materiallar  

qatılır. Keramika  sənayesində kvars qumu, şamot, susuzlaşdırılmış gil, posa, 

keramik məmulat qırıntıları və s. yavanlaşdırıcı materiallar kimi tətbiq edilir.  

 Kvars qumu ən yaxşı təbii yavanlaşdırıcı materiallardan biridir. Onu 

işlətməzdən qabaq xırdalayır, ələkdən  keçirir, bəzən isə yuyurlar. Keramika 

sənayesində iriliyi 0,5-2 mm olan kvars qumundan istifadə edilir. Adətən, kvars 

qumunu 10-25% miqdarında qatılır. Gili bişirdikdə ona qatılan kvarsda temperatur 

təsirindən bir dəyişikliklər baş  verir, kvarsın həcmi dəyişir. Odur ki, bişirmə 

rejimini seçdikdə, xüsusən, odadavamlı materialların istehsalında kvarsın bu 

xassəsi nəzərə alınmalıdır. Şamot odadavamlı   və çətinəriyən gillərin 

bişirilməsindən və sonradan 0,14-2 mm irilikli hissəciklərə xırdalanmasından  

alınır. O, gilin qurudulma və bişirilməsini yaxşılaşdırır. Buna görə şamotdan 

yüksəkkeyfiyyətli keramik materialların- üzlük kərpicin, odadavamlı materialların 

istehsalında istifadə edirlər.  Gilə qatılacaq şamotun miqdarı geniş hədd  daxilində 

dəyişir, bəzən isə 90%-ə qədər çatır. 

 Susuzlaşdırılmış gil. 600-8000 S temperaturda gilin fırlanan sobada yaxud 

aqlomerasiya maşınında qızdırılmasından alınır. Belə temperaturda gilli 

materialların tərkibində olan kimyəvi su kənar olur və gil plastikliyini itirir. 

Qızdırılmış gilli sonradan üyüdür və gözlərinin ölçüsü 1 mm olan ələkdən 

keçirirlər. Susuzlaşdırılmış gildən keramik divar materialların istehsalında istifadə 

edirlər. Onu gil xəmirinə 30-50% miqdarında qatırlar. Gili bişirdikdə ona qatılan 

kvarsda temperatur təsirindən bir dəyişikliklər baş  verir, kvarsın həcmi dəyişir. 
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Odur ki, bişirmə rejimini seçdikdə, xüsusən, odadavamlı materialların istehsalında 

kvarsın bu xassəsi nəzərə alınmalıdır. 

 Keramik məmulat qırıqları işlədilməzdən qabaq çeşidlənir, kənar zərərli 

qatqılarda təmizlənir və sonra 2 mm-ə qədər xırdalanır.  

 Aşqarлар вя йа яридижиляр. Saxsılaşma  və  bişirmə temperaturunu aşağı 

salmaq məqsədi ilə gilə qatılan materiallara aşqarlar deyilir. Onlar keramik 

materialın sıxlığını və möhkəmliyini artırır, suhopmasını azaldır. Keramik material 

və məmulatların istehsalında işlədilən aşqarlara çöl şpatları, peqmatit, nefelin 

siyeniti, dolomit, maqnezit, təbaşir və s. materiallar aiddir.  

 Çöl şpatları keramik kütlədə süsəyəoxşar ərinti fazası əmələ gətirir. Bu faza 

keramik kütlənin silisiumlu komponentlərini həll edir, bişirmə zamanı məmulatın 

deformasiyaya davamlılığını artırır və yeni mineralın- mullitin əmələ gəlməsinə 

səbəb olur.  

  Təbiətdə çül şpatlarına təmiz halda az təsadüf edilir. Onlar, adətən,  başqa 

minerallarla qatışmıç olur. Bununla əlaqədar olaraq, keramika sənayesində çöl 

şpatları ilə yanaşı onların əvəzediciləri- peqmatit, nefelin siyeniti və s. suxurlar 

işlədilir. 

 Peqmatit çöl şpatları və kvars mineralları qarışığından ibarət dağ suxurudur. 

Tərkibi sabit deyildir. Buna görə ondan keramika sənayesində istifadə edildikdə, 

tərkibindəki kvarsın miqdarını dəqiq bilmək lazımdır.  

 Nefelin siyeniti tərkibində nefelin mineralından başqa albit,slüda və digər 

minerallar olan dağ  suxurudur. Onun saxsılaşma temperaturu 10600 S, ərimə 

temperaturu isə 1150-12000 S-dir. Ən böyük nöqsan cəhəti tərkibində müxtəlif 
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qatışıqların olmasıdır.Odur ki, nefelin siyenitini çox vaxt işlətməzdən qabaq 

saflaşdırmaq gərək olur.  

 Son zamanlar keramik tavacıqların və sanitar-texniki keramik məmulatların 

istehsalında çöl şpatları əvəzində turş vulkanik şüşədən – perlitdən istifadə edilir. 

Onun yumşalma temperaturu 980-10700 S, ərimə temperaturu isə 1300-13200 S-

dir. Dolomit, maqnezit, təbaşir, mərmər və digər karbonat suxurlarının yüksək 

temperaturda parçalanması nəticəsində CaO və MgO əmələ gəlir. Bu oksidlər 

keramik kütlənin komponentləri ilə reaksiyaya girib, asanəriyən birləşmələr əmələ 

gətirir. 

Əlavələr. Keramik məmulata və ya digər xassələr vermək üçün onlara müxtəlif 

əlavələr qatırlar. Belə ki, məsaməliliyi çox, istilikkeçirməsi az olan və özündən 

havanı yaxşı keçirən keramik məmulat istehsal etmək üçün gilə məsamə 

əmələgətirən əlavələr qatışdırırlar.   

 Belə əlavələr  mineral və üzvi mənşəli olur. Mineral məsamə əmələgətirən 

əlavələrə keramik məmulat bişirilən temperaturda dissosiasiyaya üğrayaraq karbon 

qazı ayıran maddələr aiddir. Məs, əhəngdaşı mergelləri, üyüdülmüş delomit, 

təbaşir. Üzvi məsamə əmələ gətirən əlavələrə isə ağac kəpəyi, kömür, üyüdülmüş 

köks, terf tozu və s. aiddir.Keramik kütlənin plastikliyini artırmaq üçün ona 

plastikləşdirici əlavələr qatırlar. Belə əlavələr misal olaraq yüksək plastiklikli 

gilləri, bentoniti, habelə səthi-aktiv maddələri göstərmək olar.Bəzi  keramik 

məmulatın sanitar-gigiyenik xassələrini artırmaq, sukeçirməsini azaltmaq və xarici 

görünüşünü yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə onların səthini nazik ( 0,1-0,2 

mmqalınlığında) bəzək qatı ilə mina ( şir) və anqob ilə örtülürlər. 
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 Mina keramika məmulatının səthinə çəkilən şüşəyəoxşar nazik təbəqədir. 

O.bişirilmiş keramik məmulatın səthinə çəkilir və sonra məmulatı təkrar bişirdikdə  

onunsəthinə möhkəm yapışır. 

 Minanı təşkil edən əsas komponentlər aşağıdakılardır; kvars qumu, kaolin, 

çöl şpatı, qələvi-metal duzları, qurğuşun oksidləri, borat turşusu və s.  

 Müxtəlif duzlar və metal oksidləri qatmaqla müxtəlif rəngli şirlər alınır. 

Məs. göy rəng almaq üçün kobalt, yaşıl rəng üçün xrom və mis, sarı rəng üçün 

dəmir qatırlar.  

 Minanın tərkibi hesablama yolu ilə təyin edilir. Bu zaman şirlə keramik 

saxsının termik genişlənmə əmsallarının bir-birinə uyğun gəlməsinə ciddi fikir 

verilməlidir.  

 Anqob bişirilməmiş keramik məmulatın səthinə çəkilən, ağ yaxud rəngli 

gildən hazırlanan nazik təbəqədir. O, bişirilmə zamanı ərimir, buna görə məmulatın 

səthi donuq rəng əldə edir.  

 Məmulatın səthini örtmək və ona görünüş vermək lazım gəldikdə, yaxud 

mina ilə saxsının termik genişlənmə əmsalları olmadıqda anqobdan istifadə edirlər. 

Bu halda anqob mina ilə saxsı arasında aralıq qat rol oynayır. Anqob mina 

hazırlanan materiallardan, lakin başqa nisbətlərdə hazırlanır.  Keramik məmulat 

zavodları, adətən, gil yatağı yaxınlığında tikilir və gil karxanası zavodun tərkib 

hissəsinə daxil olur. 

 Gili açıq üsulla – ekskavatorla, çox zaman isə çoxçalovlu ekskavatorola 

çıxarırlar. Sıx gilləri çıxartmazdan qabaq partlama üsulu ilə onları parçalamaq 

gərək olur.  
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 Qış zamanı gili çıxartdıqda onu donmaqdan qorumaq lazımdır,belə ki, 

donmuş gil keramika istehsalı üçün yararlı deyildir və ondan hazırlanan məmulatda 

çat əmələ gəlir.Çıxarılmış gili zavoda yükünü özüboşaldan maşınla daşıyırlar. Gil 

karxanası zavodun qəlibləmə sexinə yaxın olduqda gilin daşınması vaqonetlərlə 

yaxud transportyorla yerinə yetirilir. 

 Keramika zavodlarının fasiləsiz işləməsini təmin etmək üçünyay-payız 

fəsillərində gil ehtiyatı görülür. bundan ötrü gili açıq halda xəndəklərdə yaxud yer 

üstündə, daha sərt iqlimli isə örtülü yerlərdə- gil anbarlarında qalaqlara vurub 

saxlayırlar Gil anbarının tutumu zavodun ən azı 10-15 gün gilə olan ehtiyyatını 

ödəməlidir. Tərkibi müəyyən nisbətdə götürülmüş və narın xırdalanmış 

materiallardan ibarət olan qarışığa keramik kütlə deyilir. 

 Keramik kütlə bir komponentli (tərkibi yalnız gildən), iki komponentli ( gil 

və şamotdan) və çox komponentli ( gil və bir neçə materialdan) ibarət ola bilər.  

 Gil, keramik kütlənin əsas hissəsini təşkil edir. Odur ki, yüksək keyfiyyətli 

keramik çaterial və məmulat əldə etmək üçün  gilə səylə hazırlamaq, onu bircinsli 

etmək lazımdır. Bundan ötrü gilin təbii quruluşunu dağıtmalı, ondan daş parçaları 

kənar edilməli və xırdalanmalıdır. 

Поливинилхлориддня олан дюшямя материаллары тяркиб етибары иля мцхтялиф 

компонентлярдян тяшкил олунурлар. Бу тяркиб материаллары мцхтялиф яламятляря 

эюря бир-бириндян фярглянирляр. Полимер дюшямя материалларынын ясасыны тяшкил 

едян компонентлярдян бири баьлайыжылардыр. Баьлайыжылар тябии, сцни, синтетик 

олмагла йцксяк молекулалы бирляшмяляр групуна дахил едилир. Баьлайыжы 

материлаллар ПВХ олан дюшямя материалларынын ясасыны тяшкил етмякля, онлара 

мцяййян температур вя тязйиг алтында лазыми форманы алмагла узун мцддят бу 
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форманы сахламаг имканы верир. Баьлайыжы материалларын истещсалы цчцн ясас 

хаммал базасы нефт, газ, даш кюмцр сайылыр. Полимер дюшямя материалларынын 

истещсалында ян чох тятбиг едилян баьлайыжы материал онун ясасыны тяшкил едян 

поливинилхлориддир. Поливинлхлорид ян эениш йайылмыш синтетик полимер нювцдцр. 

ПВХ гятраны юз хасся эюстярижиляриня эюря винил групуна дахил олан гятран 

нювцндян фярглянир. Онлар рянэсиз олуб, хлорлу винилин полимерляшмяси 

нятижясиндя алыныр. Майе щалында олан хлорлу винил – 140С температурда 

гайнайыр. Она эюря дя хлорлу винил мцяййян тязйиг алтында вя -140С 

температурда сахлайырлар. Хлорлу винилин полимерляшмяси нятижяисндя алынан 

поливинилхлор аь рянэдя, тоз шякилли маддя олуб, хцсуси чякиси 1,4-дцр. ПВХ 

1400С температурдан йухары щяддя гыздырдыгда парчаланыр вя онун тяркибиндян 

хлор айрылыр. Поливинилхлоридин тятбиг сащясини эенишляндирмяк вя эюстярилян бу 

нюгсаны арадан галдырмаг цчцн онларын тяркибиня истещсал просеси заманы цзви 

туршу гатылыр. 

Поливинилхлорид гятранындан алынан линолиумлар суйа, ясаслара вя туршулара 

гаршы давамлы олуб, механики жящятдян мющкям вя йцксяк диелектрик 

хассяляриня маликдир. 

Винилхлоридин йаьларын, нефт мящсулларынын вя суйун тясириня гаршы йцксяк 

дяряжядя давамлы олмасы ондан эениш истифадя етмяйя имкан верир. 

Поливинилхлорид тябягяли вя гатлы пластиклярин истещсалы цчцн йарарлы вя эениш 

тятбиг едилян пластик кцтля нювляриндяндир. Поливинилхлорид гятранын йцксяк 

эиэийеник хассяляри, технолоъи хассяляри, термики давамылылыьына малик олдуьуна 

эюря иншаатда эениш истифадя едилян пласитк кцтля групуна дахилдир. 

Поливинлхлоридин тяркибиня 20% -40% гядяр палстификатор ялавя етмякля пластикой 

адлы материал алыныр ки, бу да йцксяк пластики хассяйя малик олмасы иля фярглянир. 

ПВХ олан дюшямя материалларынын ясасыны тяшкил едян компонентлярдян 

бири дя, долдуружуларыдыр. Долдуружу материаллар мяншя етибары иля цзви вя 

гейри-цзви материалларын хырдаланмасындан ялдя едилир. Цзви долдуружулара аьаж 

овунтусу, памбыьын емалындан алынан тюр-тюкцнтц, маклатураны, гейри-цзви 

минерал долдуружулара ися азбест, кварс гумму, шцшя лифи, тябашири, талки вя с. 
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эюстярмяк олар. Долдуружулар физики щалына эюря ися лифли вя тоз щалында олур. 

Долдуружулар дюшямя материалларынын хятти юлчцляринин дяйишилмясинин гаршысыны 

алыр, истилик кечирмясини азалыр, механики мющкямлийини артырыр, харижи 

эюрцнцшцнц йахшылашдырыр, температур вя кимйяви тясирляря, шахтайа 

давамлылыьыны артырыр, онлара бярклик вя мющкямлик верир. 

Щал-щазырда йерли долдуружулардан истифадя етмякля полимер дюшямя 

материалларынын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цзря чох эениш тядгигат ишляри 

апарылыр. Йерли долдуружулардан ящянэдашы уну (Дювлятйарлы йатаьы), эил-

пигмент  (Сумгайыт-чай-йатаьы) вя сеолит (Аьдаь йатаьы) тяркибли сцхурлардан 

щазырланмыш долдуружулардан истифадяы етмякля ПВХ материалларынын 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасынын мцмкцнлцйц юйрянилир. 

Елми Тядгигат юртцкляр вя сцни Дяри инстутуту иля С.А.Дадашов адына Елми 

Тядгигат институнун бирэя апардыьы тядгигат нятижясиндя ящянэдашы уну вя эил 

пигментдян ибарят йерли долдуружулардан истифадя етмякля, ПВХ юртцйцнцн 

(галантерийа мямулаты) физики-механики хцсусиййятлярини йахшылашдырмаг 

мцмкцн олмушдур. 

Сумгайытчай эил-пигменти йцксяк тябии нарынлыьа малик олуб, тяркибиндя 

пелит щиссяжикляринин (0,001мм) мигдары 75,0%, дямир щидроксидинин мигдары 

9,0%-дир. Эил щиссяжиклярини минералоъи гарышыглайлы щидрослйудадан -80% сусуз 

щидрослйуда лайындан вя 20% илишян лайдан ибарят олуб, бярабяр галынлыглы дямир 

щидроксиди иля юртцлмцшдцр. Буна эюря дя эил ачыг гящвяйи рянэдядир вя 

стандартын тялябяляриня эюря 3-4 нювлц охрайа уйьун эялир. 

Эил-пигменти иля балыггулаьы вя тябаширябянзяр ящянэдашы уну иля мцхтялиф 

нисбятдя гарышыьындан алынмыш долдуружу (жяд.3) ПВХ юртцйцн гырылмада 

мющкямлийини 2,9-5,88% парчаланмаьа гаршы мцгавимятини ися 4-10% артырыр. 

 

 

 

 

 



 34

                                                                                                                         Жядвял 3 

 

Мцхтялиф тяркибли долдуружуларла щазырланмыш полимер дюшямя материалында 

истифадя олунан пластификляндирилмиш ПВХ юртцкляринин тяркиби. 

 

 

Компонентлярин 

ады 

Аналог  Тяркиб, кцтля пайы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суспензийа 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ПВХ-Ж-20 

Диоктилфталат 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

Калсиум стеарат 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Гурьушун 

Силикат 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Стеарин туршусу 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тябашир  28 - - - - - - - - - - - - 
Эил-пигмент - 23 15 18 13 15 18 20 20 20 25 30 35 

Тябаширя бянзяр - 12 15 17 - - - - - - - - - 

Балыггулаьынын 

ящянэдашы 

- - - - 12 15 17 5 10 15 - - - 
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C dv l4 

Полимер дюшямя материалларында истифадя олунан пластификляшдирилмиш ПВХ 

юртцкляринин физики-механики хцсусиййятляри 

 

Эюстярижилярин 

ады 

ДЦИ

СТ 

9990-

86  

Тяркибляр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Галынлыг,мм 0,30 
0,40 

0,34 0,32 0,34 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,31 0,33 0,28 0,32 

Гырылмада 
мющкямлик мПа  

10 16,6 
 

16,6 
 

15,6 
 

16,1 
 

16,0 
 

16,1 
 

16,7 
 

15,8 
 

15,9 
 

16,4 
 

15,2 
 

15,1 
 

Бойуна 
истигамятдя 

 14,2 14,6 13,8 15,5 14,6 14,3 14,9 13,9 13,6 14,4 13,9 12,6 

Ениня истигамятдя              

Гырылмада нисби 
узанма аз 
олмамагла %-ля 

160 357 353 357 360 357 350 301 317 - - - - 

Парчаланмайа 
гаршы мцгавимят 
кГс/м 

14 11,6 10,8 10,3 11,3 11,4 11,2 11,2 10,7 10,5 11,6 10,8 10,0 

Бойуна 
истигамятдя 

 10,1 9,8 9,7 11,0 10,1 11,1 11,6 10,3 10,0 11,9 10,7 10,4 

Узунуна 
истигамятдя 

             

Сяртлик, ГС, чох 
олмамагла 

             

Бойуна 
истигамятдя 

11 5,0 4,6 4,8 4,1 4,1 6,0 5,4 4,1 3,7 3,4 4,1 4,5 

Ениня истигамятдя 5,9 3,6 4,2 3,6 4,5 4,2 5,2 4,6 4,1 5,2 4,3 3,9 4,7 

Ишыг истилик сяртлик 3,6 6,2 6,2 6,7 6,0 6,3 7,8 7,2 5,7 5,9 4,4 5,2 6,8 

 

Бундан ялавя, юртцйцн сяртлик вя ишыьа гаршы давамлылыьы да сабитляшдирир. 

Буну гарышыг лайлы эил-пигментиндя олан 0,1 мм-дян кичик юлчцлц щиссяжиклярин 

ящянэдашы унундакы буна бянзяр калсит щиссяжикляринин композийасынын майе 

компонентляри иля бирляшиб бярабяр щиссяжикли коллоид гурулушунун ямяля 

эялмяси иля изащат етмяк олар. 

Хятти юлчцлц вя деформатив хцсусиййят ПВХ материалларынын ясас кейфиййят 

эюстярижиси олуб, полимер дюшямя материаллары истещсалында давамлылыьыны тямин 

едир.  
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Йухарыда гейд олундуьу кими бу хцсусиййятляри йерли Айдаь йатаьы 

сеолитиндян истифадя етмякля йахшылашдырмаг мцмкцн олмушдур. Иншаат 

Материаллары Институтунун апардыьы тядгигатлар нятижясиндя мцяййян олмушдур 

ки, ящянэдашы уну иля сеолит тяркибли сцхур тозунун 9:1-дян 8:1-я нисбятиндя 

гарышыьындан алынмыш долдуружудан истифадя олунурса, ПВХ материалларынын 

деформасийа эюстярижисини хейли ашаьы салмаг мцмкцндцр. Бу ися материалын 

даща узун юмцрлцлцйцнц тямин едир. Ейни заманда мцяййян олунмушдур ки, 

даща  йахшы нятижя эюстярилян долдуружуларын 1,5:1 нисбятиндя алыныр. 

Сеолит тяркиби сцхурдан щазырланмыш нарын долдуружунун ящянэдашы уну иля 

эюстярилян нисбятдяки сямярялилийи щям дя онунла ищаз олунур ки, сеолит минералы 

бурада плиноптиломит нювцндян ибарятдир. Бу минерал ийнявари-призма шякилли 

олуб рянэсиз, чох ашаьы сындырма ямсалына маликдир. Онун гурулушунда 

диаметри 4,4 А0 олан бошлуглар вар ки, бу бошлуглар ПВХ гятранын 

радикалларынын юлчцсцня уйьундур. 

Сеолит тяркибли долдуржунун сямярялилийи Сумгайыт Полимер тикинти 

материаллары Комбинатында орада гябул олунмуш ресептя мцвафиг бирлайлы ПВХ 

линолиумун алынмасында мцяййян олунмушдур. 

Яняви долдуружуларла (тябашир, каолин, азбест вя с.) мцгайисядя тяклиф 

олунан долдуружулар (ящянэдашы уну, сеолит тяркибли сцхурлар) даща ялверишлидир. 

Бу долдуружу линолиум кцтлясинин валсланмалы нюгтейи-нязяриндян даща 

технолоъидир. Бундан ялавя трассдан дорлдуружу кими истифадя етдикдя о щям дя 

пигмент кими алынмыш материалы юз рняэиня уйьун йашымтыл рянэя бойайыр. 

Юйрянилмиш вя сынагдан кечирилмиш йерли долдуружуларын щамысы туллантылар 

ясасында щазырландыьы цчцн бунларын истещсалы вя сянайедя тятбиги республика 

яразисинин екслоэийасына гисмян мцсбят тясир едяжяк вя долдуружу пигмент 

хаммал базасыны эенишляндиряжякдир. 

ПВХ олан дюшямя материалларынын тяркибиня дахил олан ясас 

компонетлярдян бири дя пластификаторлардыр. Пластификатлорлар йаьабянзяр цзви 

маддяляр олуб, йцксяк гайнама температуруна маликдирляр. Йцксяк 

еластиклийя малик полимер дюшямя материалларынын истещсалына фталат вя фосфат 
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туршуларынын мцряккяб ефирляриндян истифадя едилир. Бунлара мисал олараг 

дибутилфталаты, диоктифталаты, диоктилсебесионаты эюстярмяк олар.  

Жядвял 5. 

 

Дюшямя юртцйц цчцн олан полимер композисийаларын тяркиб вя хцсусиййятляри 

 

Компонентляр 
вя хцсусиййятляр 

Тяркиб, кцтля пайы 
Мялум  

композисийа 
Тяклиф олунан композисийалар 

1 2 3 

ПВХ-Ж - 22,9 22,9 22,9 
ПВХ-Е 34,5-39,5 9,96 9,96 9,96 

Диоктилфталат 11,1-12,1 11,66 11,66 11,66 
Хлороппарафин  3,4-5,7 6,67 6,67 6,67 
Калсиумстерат  1,4 0,29 0,29 0,29 
Титан диоксиди 0,4-1,7 1,75 1,75 1,75 

Пегмент  0,4-1,7 0,49 0,49 0,49 
Долдуружулар:      

Азбест  3,5-19,8 - - - 
Ящянэ дашы-90 - 46,28 - - 

Сеолит -10     
Ящянэ дашы -60     

Сеолит-35 - - 46,28 - 
Мцтляг 

деформасийа 
- 0,15 0,22 0,40 

Мцтляг галыг 
деформасийа 

0,45-0,67 0,11 0,07 0,!5 

Хятти юлчцляринин 
дяйишилмяси 

0,3-0,5 0,1 0,2 0,51 

 
Пластификаторлар материалын пластиклийини, еластиклийини вя чевиклийини артырыр, 

онун емалыны асанлашдырыр вя бир сыра истисмар хассялярини йахшылашдырыр. Полимер 

дюшямя материалларында бу хассяляр ашаьыдакы кими формалашыр. 

Пластификаорларын молекуллары баьлайыжы полимерин молекуллары арасына нцфуз 

едяряк, молекуллар арасындакы ялагяни зяифлядир вя нятижядя материалын 

палстиклийини артырыр. Пластификаторлар мямулатын тяйинатындан вя баьлайыжынын 

нювцндян асылы олараг мцхтялиф нисбятлярдя гатыла биляр. 

Пластификатор баьлайыжы гятранла йахшы гарышмалы, мямулатын истисмары 

заманы мямулатын тяркибиндян учмамалы, физиолоъи жящятдян зярярсиз олмалыдыр. 
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ПВХ олан дюшямя материалларын тяркибиня дахил едилян ясас 

компонентлярдян бири дя стабилляшдирижилярдир. Бу маддяляр мцхтялиф харижи 

атмосфер тясирляриндян (щаванын, истинин, ишыьын, рцтубятин вя с.) полимер дюшямя 

материалларынын юз хассялярини дяйишмясинин,йяни кющнялмясинин гаршысыны алыр.  

Хцсусиля, ултрабянювшяйи шцаларын тясириндян полимер атомларын харажи 

гатында олан електронлар гопур, онун тяркибиндя олан ашаьы молекуллу 

бирляшмяляр бухарланыр, нятижядя молекуллар арасында ялагя зяифляйир. Бу да 

полимерин ири молекуллары иля щаванын оксиэенинин ялагяйя эирмясиня сябяб олур. 

Нятижядя полимер оксидляшир, йяни кющнялир. Бу да полимер дюшямя 

материалларынын механики мющкямлийини, еластиклийини ашаьы салыр, харижи 

эюрцнцшцнцн писляшмясиня сябяб олур. 

Тясир характериня эюря стабилляшдирижиляр термов я светостабилизаторлара 

бюлцнцрляр. Термостабилизаторлар мцхтялиф истилик тясирляриндян полимер дюшямя 

материалларынын кющнялмясинин, йяни юз хассяляринин дяйишмясинин гаршысыны алыр. 

Светостабилизаторлар ися полимер дюшямя материалларынын ишыг шцаларынын тясириня 

гаршы давамлылыьыны артырыр. 

Бунларла йанашы ПВХ олан дюшямя материалларынын тяркибиня онун 

хассяляринин дяйишмясиня комплекс тясир эюстярян стабилизаторлар да гатылыр. 

Бунлара амин вя фенол тяркибли бирляшмяляри мисал эюстярмяк олар. 

ПВХ олан дюшямя материалларынын ясас тяркиб елементляриндян бири дя 

рянэляйижилярдир. Рянэляйижи материал сечиляркян няинки онун рянэлямя 

габилиййяти, ейни заманда бу материалларын полимер дюшямя материалларынын 

кющнялмясинин гаршысыны алмаьа имкан верир. Бу мягсядля нарын цйцдцлмцш 

пигментлярдян, цзви рянэляйижилярдян истифадя едилир. Рянэляйижи материал 

температура гаршы чох давамлы олмалыдыр ки, мямулатын формайа салынмасында 

температур дяйишмясиндян мямулатда мцхтялиф дяфишикликляр баш вермясин. 

Рянэдяйижи кими бязи нюв минерал пигментлярдян, йяни синк оксидиндян, 

гурьушундан, аь бойагдан, дямир сурикдян вя с. истифадя едилир. Рянэляйижи 

материаллар ПВХ олан дюшямя материалларынын естетик хассяляринин ящямиййятли 

дяряжядя йахшылашмасына сябяб олур. 
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Полимер дюшямя материалларынын мяншяятимиздя эениш тятбиг едилмяси онун 

хаммал базасынын ящямиййятли дяряжядя эениш олмасы иля изащ едилир. Щал-

щазырда полимер дюшямя материалларынын комплекс хассялярини тямин етмяк 

цчцн йени-йени хаммал нювцндян, сянайе туллантыларындан сямяряли истифадя 

едилмяси бу сащядя чалышан мцтяхяссисляри даща чох марагландырыr. 
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III. DÖŞƏMƏ TƏYİNATLI  İNŞAAT MATERİALLARININ ÇEŞİD 

XARAKTERİSTİKASI 

 

Agacdan olan döşəmə üçün müxtülif yarimfabrikatlardan istifade olunur.Bu 

yarimfabrikatlarin çeşidine yonulmuş taxta və tirler,profilli pəstahlar,inşaat 

fanelleri daxildir. 

Yonulmuş taxta və tirciklər.  Enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı ağaclardan 

hazırlanaraq yonulmuş və tıxaclanmış olur. Tıxaclanmış taxtaların bir tərəfində 

tıxac, o biri tərəfində  isə yanındakı taxtanın tıxacına girən çıxıntı vardır. 

Tıxac və çıxıntılat düzbucaqlı, üçbucaqlı. trapesiya və seqment şəkilli  ola 

bilər. 

Tıxaclanmış taxtalar döşəmə, arakəsmə düzəltmək və ümumiyyətlə, taxtalar 

arasında boyuna əlaqə yaratmaq və sıx birləşmə tələb olunan hallarda tətbiq edilir. 

Profilli pəstahlar və məmulatlar.  Belə məmulat müxtəlif profili olur. Plintus 

və qaltellər döşəmə ilə divar arsındakı bucaqları örtmək üçün, sürahilər, pilləkən 

məhəccərləri üçün, haşiyələr, pəncərə və qapı çərçivələrini örtmək üçün işlədilir. 

Suvaq çiləkəni, qalınlığı 3-4mm, eni 15-40mm və uzunluğu 1-2,5m olan nazik 

taxta parçalarıdır. 

Paraket, adi və lövhə şəklində iki növ olur. Lövhə şəklində parket,qalınlığı 

50mm olan taxtalardan düzəldilmiş 1400x1400 mm ölçüdə lövhədir.  

Lövhənin hissələri yapışqan və zıvanalarda bir-birinə birləşdirilmiş və dörd 

kvadrata bölünmüşdür. Həmin lövhənin üzərinə qalınlığı 14-17mm olan ayrı-ayrı 

parket taxtacıqları yapışdırırlar və ya mıxlayırlar. 

Adi parket palıd, göyrüş, fıstıq, qarağac və başqa bu kimi bərk ağacların 

oduncağından hazırlanan müxtəlif forma və ölçülü taxtacıqlardır. En kəsiyinin 

profilindən aslı olaraq iki növ oyuqlu və falslı parket vatdır. Döşəmə vurarkən 

tamasa ilə bərkitmək üçün oyuqlu paraket taxtacıqlarının  yanlarında oyuqlar olur. 

Falslı paraket taxtacıqlarının  yanlarında çəp fals vardır. Döşəməni bitium 

mastikası əsası üzərindən vurduqda bitium mastikası həmin çəp falslara girir və 
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onları bir-birinə birləşdirir. Paraket taxtacıqlarnın uzunluğu 150-500mm, eni 35-

90mm, qalınlığıisə 14.17 və 20mm olur.  

İnşaat faneri.  İstehsal üsullarından aslı olaraq yapışdırılmış və bıçaq faneri 

vardır. Faner enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı ağacların oduncağından hazırlanır. 

Yapışdırılmış faner – soyulmuş təbəqələrin, yəni şponların bir-birinə 

yapışdırılmasından alınan materialdır. Bir təbəqədə şponların sayı  3-15 qədər ola 

bilər. Qabaqcadan buxara verilmiş şalban parçasından xüsusi soyma dəzgahlarında 

şpon alınır.  İki qonşu təbəqənin lifləri bir-birinə perpendikulyar olmaq şərti ilə 

şponları yapışdırırlar ki, bu da möhkəmliyi artırır. Çox zaman yapışdırılımış 

fanerlər tozağacı. Küknar və qızılağacdan hazırlanır. 

Tətbiq edilmiş yapışqanın növündən aslı olaraq albumin, kazein və süni 

qətranlarla yapışdırılmış fanerlər vardır. 

Yapışdırılmış fanerlərin uzunluğu 3m-ə, qalınlığı 2, 4, 6, 8, 10, 12 və 15mm 

olur. 

Bıçaq faneri qiymətli və bərk ağaclardan , məsələn, palıd, qoz ağacı, 

ağcaqayın və s. hazırlanır. Ucuz ağaclardan hazırlanmış məmulata üz çəkmək üçün 

bu fanerdən istifadə olunur. 

Bıçaq faneri şalbandan nazik təbəqələr şəklində xüsusi faneryonan 

dəzgahlarda kəsilir. Oduncaq yumşaq olmaq üçün şalbanı qabaqcadan buxara 

vermək lazımdır. Bıçaq fanerini uzunluğu 1500-2000mm, eni 200-500mm - dir.  

Üzlük keramik məmulatlar.Müasir  tikintidə üzlük keramik məmulatların geniş 

tətbiqi onların yüksək keyfiyyəti ilə əlaqədardır. bütün üzlük keramik məmulatları 

iki qrupa bölmək olar ; binaların fasadlarında və eləcə də döşəmələrdə işlədilən 

daxili üzlük kermik məmulat. Xarici və daxili üzlük  keramik məmulatların  

istismar şəraitləri müxtəlif olduğundan onların fiziki-mexaniki xassələrinin 

göstəriciləri bir-birindən fərqlənir. Belə ki, xarici üzlük keramik məmulatdan 

yüksək sukeçirməməzlik və şaxtayadavamlılıq tələb olunduğu halda daxili üzlük 

keramik məmulatın bu tələblərə cavab verməsi  heç də vacib deyildir. 
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 1. Xarici üzlük keramik məmulatlar.Bunların xarici üzlük işlərində müxtəlif 

ölçülü və formalı dekorativ keyfiyyətlərə malik keramik məmulat işlədilir. 

Bunlardan üzlük keramik kərpic və daşlar, fasad tavacıqları geniş tətbiq edilir.  

 Fasad tavacıqları  bişirdikdən ağ rəng əldə edən gillərdən yaxud rəngli 

gillərdən hazırlanır. Tavacıqları iki üsulla istehsal edirlər; yarımquru qəlibləmə və 

tökmə üsulu. Preslənmiş fasad tavacıqlarından panel və iri blokların xarıcı 

səthlərinin, kərpic binalarının, kürsülərin, erkerlərin və binaların digər 

elementlərinin, yeraltı piyada və nəqliyyat keçidlərinin üzlənməsində istifadə 

edilir. Tökmə üsulu ilə istehsal edilmiş tavacıqlar yaşayış, ictimai və sənaye 

binalarının xarici və daxili divarlarına, sütünlarına vədigər elementlərinə bəzək 

vurmada tətbiq edilir. Bu avacıqlardan kürsülərin və karnizlərin üzlənməsində 

istifadə etməyə yol verilmir. 

 Fasad tavacıqları müxtəlif faktura, rəng və ölçülərdə hazırlanır.  

 Bişirildikdə ağaran gillərdən hazırlanan preslənmiş fasad avcıqlarının 

suhopması 2-10% olmalı, rəngli gillərdən hazırlanankı isə 12%-dən çox 

olmamalıdır. Tökmə üsulu ilə istehsal edilən fasad tavacıqlarının suhopması 16%-

dən az olmalıdır. 

 Fasad tavacıqlarının əsas göstəricilərindən biri onların şaxtaya 

davamlılığıdır. Şaxtayadavamlılığına görə bu tavacıqlar iki markada olur; F25 və 

F35. Havasının orta aylıq temperaturu(qış zamanı) -150S –dən aşağı olan 

rayonlarda şaxtayadavamlılığına görə F35-dən az olmayan fasad tavacıqlarından 

istifadə edilir.  
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 Xalça keramikası kağız əsasa yapışdırılmış kişik ölçülü keramik 

tavacıqlardan ibarət üzlük məmulatdır. Xalçanı eyni yaxud müxtəlif rəngli 

tavacıqlardan yığırlar. Adətən, tavacıqların ölçüləri 8x48x4, 22x22x4 və 120x65x7 

mm olur. lakin xalça digər ölçülü avacıqlardan da yığıla bilər. Tavacıqların səthi 

parlaq (minalanmış) yaxud donuq ola bilər.  

 Xalça keramikası tavacıqlarının suhopması 6%-dən az və 2%-dən çox, 

şaxtayadavamlılığı isə F 25-dən az olmamalıdır. Tavacıqları yapışqanla kraft 

kağızına yapışdırırlar. Yapışqan elə olmalıdır ki, xalçanı divara yapışdırdıqdan 

sonra kağızla birlikdə asan yuyulsun.  

  2. Daxili üzlük keramik məmulatlar. Binaların daxili üzlük işlərində 

işlədilən  keramik məmulatlar təyinatından asılı olaraq iki qrupa bölünür; üzlük 

divar tavacıqları və döşəmə tavacıqları.  

 Üzlük divar tavacıqları müxtəlif forma və ölçülərdə hazırlanır. Kvadrat və 

düzbucaqlı tavacıqlar daha geniş yayılmışdır.Kvadrat tavacıqların ölçüsü 

150x150mm, düzbucaqlı tavacıqlarınkı isə 150x100 və 150x75 mm olur. 

tavacıqların qalınlığı   6mm-ə qədər, künclər karnizlər və plintuslar üçün olan 

xüsusi tavacıqların qalınlığı isə 10mm=ə qədərdir. Onların kütləyə görə suhopması 

16%-dən çox olmamalıdır.  

 İşlədilən xammalın növündən və istehsal üsulundan asılı  olaraq üzlük 

tavacıqları iki növə ayırırlar; kaşı tavacıqlar və fayans tavacıqları  

 Kaşı tavacıqlar tərkibində 20%-ə qədər təbaşir əlavə olunan asanəriyən 

gillərdən hazırlanır və üz tərəfinə mina çəkilir. tavacıqlar bişirilmə zamanı 

məsaməli     alındığından onlar mina qatı ilə çox möhkəm yapışır.  
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 Tavacıqlar lingli preslərdə preslənir, quruduqdan sonra silinir. Üzəri mina 

çəkilir və ikinci dəfə bişirilir. Məhlulla yaxşı yapışması üçün tavacıqların arxa 

tərəfindən izlər açırlar.  

 Fayans tavacıqların istehsalında odadavamlı yaxud çətinəriyən gillərdən, 

yavanlaşdırıcı əlavəlkərdən (kvars qumundan, tavacıq qırıntılarından) və 

aşqarlardan (çöl şpatı, əhəngdaşı, təbaşir, şüşə qırıqları, perlit və s. ) istifadə 

olunur. Tavacıqları qurutduqdan sonra 1160-1200 0S  temperaturda bişirir, mina ilə 

örtdükdən  sonra isə təkrar bişirirlər. Onların saxsısı ağ  rəngdə olur.  

 Minalanmış üzlükdivar tavacıqları suyun, qələvilərin turşu məhlullarının 

təsirinə davamlı olub, yaxşı sanitar-gigiyenik xassələrə malikdir. Onlardan yaşayış 

binalarının, məktəblərin, uşaq bağçalarının , xəstəxanaların, poliklinikalarının 

divarlarında mətbəxtlərdə. ticarət müəssisələrində, hamamxanalarda, 

laboratoriyalarda və s. yerlərdə istifadə edilir.  

 Döşəmə tavacıqları çətinəriyən və odadavamlı kaolin gilindən hazırlanır. Bu 

zaman yavanlaşdırıcı əlavə kimi narın üyüdülmüş şamot və kvars qumundan, 

saxsılaşma və bişirmə temperaturunu aşağı salmaq üçün isə aşqarlardan ( nefelin-

siyenit, perlit, şüşə qırıqları və s. istifadə edilir. Tavacıqları yarımquru yaxud şliker 

üsulu ilə hazırlanmış pres-ovuntunu presləyib qəlibləməklə istehsal edirlər. Rəngli 

döşəmə tavacıqlarını rəngli gillərdən yaxud müxtəlif boyayıcı əlavələr qatılmış 

gillərdən alırlar. tavacıqları 11000S temperaturda bişirirlər.  

 Döşəmə tavacıqları kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaqlı, altıbucaqlı və 

səkkizbucaqlı formada hazırlanır.  
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 Digər keramik tavacıqlara nisbətən döşəmə tavacıqları yüksək möhkəmliyə 

və sıxlığa malikdir. Onlar uzunömürlü və gigiyenikdir. Minalanmış və minalanmıç 

tavacıqların saxsının suhopması müvafik olaraq 4 və 5% -dən çox olmamalıdır. 

daha çox sürtünməyə və kimyəvi reagentlərin təsirinə məruz qalan tavacıqların 

suhopması 2%-dən artıq olmamalıdır.  

 Döşəmə tavacıqlarının Moos şkalası üzrə bərkliyi 7-8 dir. Onların 

sürtünməsi sürtülmə dairəsi adlanan cihazda təyin edilir. Bu halda itki 0,08 q/sm2-

dan çox olmamalıdır. Döşəmə tavacıqlarının sıxılmada möhkəmlik həddi 180-250 

Mpa-dır. Ağ döşəmə tavacıqlarının turşuyadavamlılığı 97-98%, sarı tavacıqlarınkı 

isə 92-94%-dir.  

 Döşəmə tavacıqlarının çatışmayan cəhəti onların istilikkeçirməsinin çox 

olmasıdır. Bu da onlardan yaşayış binalarında istifadə etməyə imkan vermir. Onlar 

laboratoriya, hamamxana, mətbəx, vestibul və s. kimi yerlərin döşəməsində 

işlədilir. 

Ticarət obyektlərində keramikadan olan müxtəlif çeşidli divar və döşəmə 

örtüklərinə də təsadüf olunur. Bunlar içərisində “PARADİJ” markasının təqdim 

etdiyi divar və döşəmə üşün olan yer örtükəri xüsusi diqqətə layiqdir. Bu firmanın 

təklif etdiyi mal nümunələri gözəl estetik görünüşə malik olmaqla yanaşı, 

gigiyenikliyi və fiziki-mexaniki  xassələrinin yüksək olması ilə fərqlənir. “Affron”, 

“Closeo”, “Karpatia”, “Himalaya” və s. markalarda istehsal olunan bu örtüklər 

müxtəlif olçülədə və rənglərdə istehsalata buraxılır. 

Ticrətə daxil olan keramik firmalardan biri “KERAMA MARAZZİ” 

firmasının məhsullarıdır.  İtalyan texnalogiyasi ilə istehsal olunmuş bu məhsullar 
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bizim ölkəmizə Rasiyya  iş adamları tərəfindən daxil olunur. “Kerami marazzi” 

firmasında müxtəlif rənglərdə və ölçüdə divar və döşəmə örüklərinə rast gəlinir. 

Bununla yanaşı firma həmçinin keramikadan bəzək elementləridə istehsal edir. 

“Kerami marazzi”nin məhsularından  vanna və mətbəx üçün, hətta yataq 

otaqlarının döşəməsi üçündə tətbiq etmək olar. Bu firma olduqca geniş çeşidə 

malikdir. Misal üçün. Dolça Vita – özündə Dolça vita 40x100, doça vita qəhvəyi 

20x50, dolça vita  50x9,6 ölçülədə olan dəsti birləşdirir. Dəst əsasən ağ, yaşıl, 

mavi, qəhvəyi rənglərdə istehsal olunur. 

Dolça Vita Kapri markası  özündə dolça vita ağ 20x50, dolça vita bej 20x50, 

kapri bej 20x50, kapri bej 50x9,6, kapri bej 50x6,3, dolça vita bej 40x40,2  

çeşidləri birləşdirir. 

Bu firmanın istehsal ediyi məhsular sırasına “Rim”, “Orxideya”, “Neapol”, 

“Palermo”, “Amazoniya”, “Rio”, “Safari”, “Milan” və s. adlı mal çeşidlərini daxil 

etmək olar. Bu mallar gözəl estetikliyi ilə bir-birindən fərqlənir.Bu malların 

keyfiyyət səviyyəsi olduqca yüksəkdir.Standart üzrə bu malların texniki 

göstəricləri aşağıdakı 4№li cədvəldəki  kimidir: 

Cədvəl 6. 
Göstəricilərin adları Standart 

EN176BI 
20.1x20.1 30.2x30.2 40.2x40.2 

Hər bir plitka üçün en və uzunluqdan icazə 
verilən kənar-ma 

0.6-0.75% 0.25% 0.2% 0.2% 

Standrt qalınlıq ölçüsündən icazə verilə 
bilən kənarlaşma  

0.5% 0.2% 0.15% 0.15% 

Suudması % 3% çox 
olmayan 

3% 3% 3% 

Şirə qatının möhkəmliyi 5 7 7 7 
Əyilməyə qarşı davamlılığı 30 37 37 38 
Sürtünməyə qarşı davamlılığı PEL1-4 PEL4 PEL3 PEL4 
Şaxtaya davamlılığı 50 50 60 50 
Nominal qalınlıq (mm)  9.0 7.8 8.3 
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Təhlillər zamanı keramik inşaat materialları ticarət sferasında olduqca zəngin  

çeşidə malik olduğunu müşahidə etdik. Lakin biz onların bəzilərinin çeşidini təhlil 

etdik.Götürülən bəzi nümunələrin bir sıra xassə göstəricilərini, yəni texniki 

parametrlərini də təhlil etdik. Respublikamıza daxil olan keramik inşaat 

materialları geniş çeşidə malik olmaqla yanaşı, yüksək keyfiyyət göstəricilərinə də 

malikdir. Bu baxımdan da onların tətbiqi sahəsi ildən ilə artmaqdadır. 
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TƏCRÜBİ HİSSƏ 

IV. DÖŞƏMƏ TƏYİNATLI İNŞAAT MATERİALLARİNİN  

KEYFİYYƏTİNİN EKSPERTİZASI 

 

Ямтяяшцнаслыьын гаршысында дуран ян ясас мясялялярдян бири халг истещлакы 

малларынын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси проблемидир. Бу проблем истяр 

истещсалчылары вя истярся дя истещлакчылары наращат едир. Халг истещлакы малларынын 

кейфиййятинин гиймятлянидирилмяси заманы ямтяяшцнас бу малларын истещсалындан 

истещлакына гядяр эетдийи йолу тящлил етмяйи бажармалыдыр. Малларын кейфиййяти 

онларын йарарлы истещлак хассяляринин мяжмусу иля юлчцлцр. Мящз бу бахымдан 

да истещлак хассяляринин гиймятляндирилмяси ямтяяшцнасларын гаршысында дуран 

сон дяряжя зярури проблемлярдяндир. Халг истещлакы малларынын, о 

жцмлядян,agac,keramika, полимер дюшямя мямулатларынын истещлак хассяляринин 

гиймятляндирилмясиндя органолептик, алят (лабораторийа), експерт, тяжрцби 

истисмар методлардан истифадя едилир. 

Биз бурахылыш ишимиздя inşaat дюшямя мямулатларынын истещлак хассяляринин 

гиймятляндирилмясиндя ян ящямиййятли методлардан олан алят методу цзяриндя 

дайанмаг истяйирик. 

İnşaat dюшямя материалларынын истещлак хассяляринин алят методу иля тяйин 

олунмасында мцхтялиф жищазлардан, кимйяви маддялярдян истифадя едилир. Щяр 

бир хасся эюстярижиси мямулатын спесифик хцсусиййятляриня уйьун щазырланмыш 

стандарт методлары иля тяйин едилир. Алят методунун юзцнямяхсус цстцнлцйц вя 

чатышмайан жящятляри вар. Бу методла inşaat дюшямя мямулатларынын истещлак 

хассяляри гиймятляндирилян заман диэяр методлардан фяргли олараг тясадцфлийя 

йол верилмир. Лабораторийа методу иля хасся эюстярижиляри тяйин едиляркян 

тядгигатын апарылдыьы отаьын температуруну вя нисби рцтубяти нормайа уйьун 

олмалыдыр. Бурада хцсуси щазырлыглы кадрларын олмасы тяляб олунур. Ейни 

заманда лабораторийа методунун апарылмасы цчцн чох вахт сярф олунур. Яксяр 

щалларда материал вя мямулатларын корланмасы зяруриййяти мейдана чыхыр. 
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Мямулатын истещлак хассяляринин алят методу иля тяйини заманы мал эюндярян вя 

мал алан тяшкилат арасындакы мцнагишяляря сон гойулур. 

İnşaat дюшямя мямулатларынын истещлак хассяляри онларын истисмары заманы 

раст эяля билян мцяййян тясирляря гаршы давамлылыьыны тяйин етмяк сявиййясини 

мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Лабораторийа шяраитиндя inşaat дюшямя 

мямулатларынын физики, кимйяви, механики, термик хассяляри гиймятляндирилир. Бу 

хассяляр айры-айры гиймятляндирилмякля inşaat дюшямя мямулатларынын цмуми 

йарарлылыг сявиййяси щаггында мцяййян фикир сюйлямяy  имканы верир.  
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IV.1.AĞAC DÖŞƏMƏ MATERİALLARININ KEYFIYYƏTININ 

EKSPERTİZASI 

. 

Ağac – döşemə materiallarının keyfiyyətinin orqonoleptik üsulla ekspertizası 

ilk növbədə onların zahiri görünüşünə baxmaqla aparılır.Bu zaman döşəmə 

materiallarinin rəngində,formasinda heç bir kənarlaşmalar olmamalıdir.Döşəmə 

materiallarinin keyfiyyətini ekspertiza edərkən materiaalrda olan nöqsanlar nəzərə 

alınır və nöqsanların miqdarindan aslı olaraq qiymətləndirmə aparilir. 

Ağac – döşemə mallarının keyfiyyətinə onun hazırlandığı xammal, yəni 

oduncaq birbaşa təsir göstərir. 

Ağacın möhkəmliyi və zahiri görünüşü təkcə cinsindən deyil, habelə ağacdakı 

nöqsanlardan da xeyli aslıdır. Bu nöqsanlar taxta – şalban materiallarının və hazır 

məmulatların çeşidlərə ayrılmasında ən mühüm amillərdən biridir. 

Ümumiyyətlə ağacın nöqsanları dedikdə, ağacın zahiri görünüşünə, 

quruluşuna, bütövlüyünə və toxumalarının möhkəmliyinə dair  müvafiq normaların 

pozulması nəzərdə tutulur. Bu nöqsanlar hələ kəsilməmmiş ağaclarda və istərsədə 

taxta şalban materiallarının saxlandığı və istismarı zamanı baş verə bilər. 

Nöqsanlar, bir qayda olaraq ağacın keyfiyyətini, çeşidini və dəyərini aşağı 

salır; burada ağacın quruluşunda edilən nöqsanlar (düyünlər, fırlar) müstəsnalıq 

təşkil edir, belə nöqsanlar ağaca dekorativ xassələr verir və deməli, onun dəyərini 

qaldırır. 

Nöqsanların yaranma səbəbləri və ağacın keyfiyyətinə onların təsiri,habelə 

nöqsanların növləri cox müxtəlifdir. Nöqsanların siniflərə bölünməsi və aydın 

təsviri müvafiq standartlarda verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, oduncağın 

nöqsanlarına  aid olan DÜİST praktikada geniş istifadə olunan dövlət əhəmiyyətli 

sənəddir. 

Meşə və Ağac Emalı Sənayesi Nazirliyi tərəfindən işlənib-hazırlanmış və 1 

yanvar  1982-ci ildən qüvvədə olan sonuncu standart – DÜİST 2140-81 oduncağın 

qüsurlarını 9 qrupa bölür. 1-ci qrupa düyünlər, 2-ci qrupa çatlar, 3-cü qrupa gövdə 
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formasının qüsurları, 4-cü qrupa oduncağın quruluşunun qüsürları, 5-ci qrupa 

kimyəvi rənglənmələr, 6- cı qrupa göbələk zədələnmələri, 7-ci qrupa bioloji 

zədələnmələr. 8-ci qrupa kənar qatqılar, 9-cu qrupa qabarıqlar daxildir. 

Düyünlər. Ağacın gövdəsində budaqların yerinə düyün deyilir. Düyünlər 

oduncağın xarici görünüşünü  pisləşdirir, onun eyni cinsliyini pozur, mexaniki 

emalını çətinləşdirir və möhkəmliyini  müəyyən qədər aşağı salır. Düyünlər bütün 

ağac cinslərində təsadüf olunur və onlar canlı ağacın qüsurlarına aiddir. Ağacın 

kəsiyindən aslı olaraq düyünlər öz formalarını dəyişə bilir. Kəsiyin formasına görə 

düyünlər dairəvi, ovalvari, uzunsov olmaqla qruplara bölünür. 

Dairəvi  düyün – budağın otutacağının boyuna oxa nisbətən elə bucaq altında 

kəsilməsindən alınır ki, düyünün böyük diametrinin  kiçik diametrə olan nisbəti 2-

dən çox olmur. 

Ovalvari düyün – bu zaman düyünün böyük diametrinin kiçik diametrə olan 

nisbəti 2-dən 4-ə qədər olur (şəkil b) 

Uzunsov düyün – budağın oturacağının onun oxu boyu, yaxud oxa nisbətən 

kiçik bucaq altında kəsilməsindən alınır (şəkil v). Uzunsov düyün radial, yaxud 

ona yaxın kəsiklərdə təsadüf olunur. 

Mişarlanmış sortimentdə mövqeyinə görə səth, qıraq, til, kəllə, tikiş düyünlər 

vardır. Səth düyünləri sortimentin enli tərəfinə, qıraq düyünləri ensiz tərəfinə, til 

düyünləri eyni zamanda həm səthə, həm də qırağa, kəllə düyünləri sortimentin qısa 

tərəfinə çıxır. Əgər düyün sortimentin bütün səthini, yaxud qırağını keçərək eyni 

zamanda iki tilə çıxarsa, ona tikiş düyünü deyilir. 

Əhatə olunduğu oduncaqla bitişmə dərəcəsindən aslı olaraq bitişmiş, qismən 

bitişmiş və bitişməmiş düyünlər vardır. Düyünün illik qatı əhatə olunduğu gövdə 

oduncağının  illik qatı ilə öz perimetrinin azı ¾-ü qədər bitişərsə belə düyünə 

bitişmiş düyün deyilir. Əhatə olunduğu oduncağın illik qatı ilə perimetrinin  1/4- 

3/4- ü qədər bitişən düyünlərə qismən bitişmiş düyünlər deyilir. Düyünün illik qatı 

əhatə olunduğu oduncağın illik qatı ilə heç bitişməzsə, yaxud öz perimetrinin çoxu  

1/4- qədər bitişərsə belə düyünə bitişməmiş, yaxud düşən düyün deyilir. 
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Oduncağın vəziyyətinə görə sağlam, çürümüş, çürük və tütünə oxşar düyünlər 

vardır. Oduncağında heç bir çürümə əlaməti olmayan düyünə sağlam düyün 

deyilir. Mişarlanmış meşə materiallarındakı və şpondakı sağlam düyünlərin 

rənginə görə açıq və tünd düyünlərə ayırırlar. Açıq rəngli sağlam düyünlərdə 

oduncağın rəngi onu əhatə edən oduncağın rəngindən azacıq tünd olması ilə 

fərqlənir. Tünd rəngli sağlam düyünlərin oduncağı qətran, aşı və nüvə maddələri 

ilə hopmuş olduğundan onu əhatə edən oduncaqdan rənginin xeyli tündlüyünə görə 

fərqlənir. Sağlam düyündə bir və ya bir neçə çat olarsa belə düyünə çatlı sağlam 

düyün düyilir. Əgər düyün kəsiyi sahəsini 1/3- dən az hissəsi çürüksə belə düyünə 

çürümüş düyün, 1/3- dən çox hissəsi çürümüşsə, çürük düyün deyilir. Düyünün 

oduncağı bütövlükdə, yaxud qismən asanlıqla qırmızı –qonur rəngli kütləyə 

ovxalanırsa belə düyünə tütünə oxşar düyün düyilir. 

Sortimentləri düyünlüyünə görə xarakterizə etdikdə düyünün növü, ölçüsü və 

miqdarı göstərilir. Girdə meşə materiallarında açıq düyünlərin növünü oduncağının 

vəziyyətinə görə təyin edən zaman bəzən tütünə oxşar düyünləri digər növ 

çürümüş düyünlərdən fərqləndirmək çətin olur. Belə halda düyünə biz batırılır. 

Əgər bizin batma dərinliyi 3 sm az olarsa düyünü, zədələnmə sahəsindən aslı 

olaraq çürümüş, yaxud çürük düyünə, 3 smə çox olduqda isə tütünə oxşar düyünə 

aid edirlər. 

Açıq düyünləri ən kiçik diametrnə (d) görə ölçürlər (şəkil  1).  Bu halda düyün 

ətrafı fır, düyün ölçüsünə əlavə edilmir. 

Örtülmüş düyünlər iynə və enliyarpaqlı meşə materiallarında müxtəlif 

üsullarla qiymətləndirilir. İynəyarpaqlı meşə materialında örtülmüş düyün 

sortimentin səthi üzərinə çıxan və düyünü örtən şişin hündürlüyü  (a) ilə 

ölçülür.(şəkil). Enliyarpaqlı girdə meşə materiallarında örtülmüş düyünün 

diametrini yara yerinin (şəkil 3) ölçüsünə əsasən təyin edirlər. Yara yeri budaqlar 

quruduqdan və düşdükdən sonra örtülmüş düyünün yürində düzgün ellipis formalı 

ləkədir. 

Ağacın cinsindən, onun böyümə şəraitindən və gövdənin hissəsindən aslı 

olaraq düyünlərin ölçüləri və yerləşməsi dəyişir. Kölgəyə davamlı ağacların, 



 53

küknarın gövdəsində şam ağacındakına nisbətən çox düyün olur. Eyni düyünlərin 

ölçüləri və onların oduncağının vəziyyəti gövdənin radiusu üzrə dəyişir. Qabıqdan 

özəyə doğru düyünlərin ölçüləri kiçilir, bitişməmiş düyünlər bitişmiş düyünlərə 

keçir, çürümüş və çürük düyünlərin sayı azalır. 

Əksər hallarda düyünlər oduncağın xassələrinə mənfi təsir göstəriri. Onlar 

oduncağın xarici görünüşünü pisləşdirir, onun eyni cinsliliyini pozur, liflərin və 

illik qatların əyriliyinə səbəb olur. Bütün bunlar oduncağın bir çox mexaniki xassə 

göstəricilərinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Düyünlərin bərkliyi (xüsusən tünd və 

sağlam düyünlər), onu əhatə edən oduncağın bərkliyindən çox olduğundan 

oduncağın kəsici alətlərlə emalını çətinləşdirir. Girdə meşə materiallarında tütünə 

oxşar düyünlər gizli nüvə çürüntüsü ilə müşahidə olunur. Düyünün mexaniki 

xassələrə təsit dərəcəsi, onun nisbi ölçülərindən, məmulatın, yaxud konstruksiyanın 

yüklənmiş hissələrinin gərginlik vəziyyətindən aslıdır. Sağlam, dairəvi, tam 

bitişmiş düyünlər daha az, tikiş və qrup düyünləri isə daha cox mənfi təsir göstərir. 

Oduncağın liflər boyu dartılmaya möhkəmliyi daha çox, liflər boyu sıxılmaya 

möhkəmliyi isə daha az azalır. Əyilmədə düyünün təsir dərəcəsi detalın uzunluğu 

və hündürlüyü üzrə onun tutduğu vəziyyətdən əhəmiyyətli dərəcədə aslıdır. 

Oduncaq düyünlərinin olması, xüsusən düyünün oxu qüvvənin təsir istiqaməti 

ilə üst-üstə düşən halda, onun liflərin eninə radial istiqamətdə möhkəmıliyini 

artırır. Düyünlər qopma müstəvisinə perpendikulyar yerləşdikdə də oduncasğın 

tangental istiqamətdə liflər boyu qopmaya möhkəmliyini artırır. Düyünlərin  

ölçüləri artdıqca oduncağın liflərin eninə radial və tangental istiqamətdə dartılmaya 

vı sıxılmaya elastiklik modulunun qiyməti çox artır. 

Çatlar. Liflərin eninə dartılmaya möhkəmlik həddinə  bərabər daxili 

gərginliklərin təsiri altında oduncağın liflər boyu yarılmasıdır. Çatlar canlı və 

kəsilmiş ağaclarda əmələ gələ bilər. Canlı ağclarda əmələ gələn çatlara metik, 

dairəvi və şaxta çatları, kəsilmiş ağaclarda əmələ gələn çatlara isə quruyub yığışma 

çatları aiddir. 

Metik çatlar radius boyunca bir və ya bir neçə daxili radial çatlardır. Onlar 

bütün ağac cinslərində, xüsusən, şamda, qaraşamda, fıstıq ağaclarında əmələ 
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gəlir.Bu cür çatlar kötükdən başlayaraq gövdə boyu yuxarı, bəzən isə çətirə qədər 

çatır. 

Girdə meşə materialında metik çatlar en kəsikdə, xüsusən kötükdə yaxşı 

görünür. Belə ki, onlar özəkdən başlayaraq yan səthə qədər uzanır, lakin qabığa 

çatmır. Mişarlanmış meşə materialındaisə həm kəllə kəsiklərində. Həm də yan 

səthlərdə müşahidə olunur. Yerləşməsindən aslı olaraq sadə və mürəkkəb metik 

çatlar vardır. Sortimentin uzunluğu üzrə bir müstəvi üzərində yerləşən bir və yaxud 

iki çata sadə metik çat deyilir. Sortimentin kəllə kəsiklərində müxtəlif müstəvilər 

üzrə yerləşən bir və ya bir neçə çata mürəkkəb metik çat deyilir. Metik çatlar ağcın 

böyüməsi prosesində əmələ gəlir. 

Dairəvi çatlar bütün canlı ağac cinslərinin gövdələrində oduncağın nüvə, 

yaxud yetişkən oduncaq daxilində illik qat üzrə qopmasıdır. Onlar gövdənin 

hündürlüyü boyu bir qədər davam edir və xaricdən görünmür. Dairəvi çatları girdə 

müşə materiallarının kəllələrində qövsəoxşar, yaxud halqavari çatlar şəklində , 

mişarlanmış meşə materialların kəllələrində xırda oyuq, yan səthində isə uzununa 

çatlar şəklində görmək mümkündür. 

Şaxta çatları canlı enliyarpaqlı ağacların gövdələrinin uzununa yarılmasıdır. 

Bu çatlar  gövdənin radiusu istiqamətdə qabıqdan nüvəyə doğru yayılır. Şaxta 

çatları qışda temperatur kəskin aşağı düşən zaman əmələ gəlir. Ildırım vuranda da 

buna oxşar çatlar əmələ gəlir.  

Girdə meşə materiallarında  şaxta çatları yan səthlərdə və kəllələrdə daha 

yaxşı görünür. 

Quruyub – yığılma çatları girdə meşə materiallarında qurudulma zamanı 

yaranan daxili gərginliyin təsiri altında əmələ gəlir. Çatlar sortimentin yan 

səthindən dərinliyinə doğru radial istiqamətlərdə yayılır. Bu nöqsanlar adətən girdə 

meşə materiallarının kəllə kəsiklərində, onların uzunluq üzrə qeyri-bərabər 

quruması zamanı baş verir. 

Dərinliyinə görə çatlar bir tərəfə çıxan, dayaz, dərin və iki tərəfə çıxan olur. 

Sortimentin yan səthinə və ya yan səthinə və kəlləsinə çıxan çatlara bir tərəfə çıxan 

çatlar deyilir. Əgər çatlar sortimentin dərinliyinə, onun qalınlığının  1/10- dan az 
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keçirsə, belə çatlara dayaz çatlar deyilir. Çatların yayılması sortimentin qalınlığının 

1/10- dan çox olarsa və onun yan səthinə ikinci çıxış olmazsa belə çatlara dərin 

çatlar deyilir. 

Şponda eni 0,2 mm-dən az olan çatlara qovuşan, 2 mm-dən çox olan çatlara 

isə aralana çatlar deyilir. 

Girdə meşə materiallarında metik, dairəvi və şaxta çatları özək taxtasının ən 

kiçik  qalınlığı üzrə, yaxud çatların ətrafına çəkilmiş dairənin diametri üzrə, ya da 

zədələnməmiş periferiya zonasının ən kiçik eni üzrə ölçülür. Çatlar oduncağın 

bütövlüyünü pozur və onun fiziki-mexaniki xassələrinui aşağı salır. 

Gövdə formasını qusurları.Oduncağın bu qrup qüsurlarına nazikləşmə, 

ucyoğunlaşması, ovallıq, fır və əyrilik daxildir. 

Nazikləşmə - bütün ağac gövdələri üçün diametrin kökdən ağacın təpəsinə 

doğru az və ya çox kiçilməsi xarakterik haldır. Əgər gövdənin hündürlüyü boyu 

onun hər metri üçün diametrin kiçilməsi 1sm-dən çox olarsa, bu hal qeyri-normal 

və qüsur hesab edilir. Belə qüsür nazikləşmə adlanır. Nazikləşmə dərəcəsi kötük və 

təpə diametrləri arasındakı fərqə əsasən təyin edilir. Alınmış fərqi sortimentin 

ümümi üzunluğuna bölüb, 1m-ə düşən sm və yaxud faizlə hesablayırlar. 

Sortimentin nazikləşməsi bir sıra səbəblərdən: ağacın cinsindən, ağacın 

böyümə şəraitindən aslıdır. Enliyarpaqlı ağacların gödələri iynəyarpaqlı ağac 

gövdələrinə nisbətən daha nazikləşən olur. 

Ucyoğunlaşması -  bütün ağaclarda təsadüf olunan gövdənin aşağı hissəsinin 

diametrinin kəskin artmasına deyilir. Ucyoğunlaşması nazikləşmənin xüsusi 

halıdır. Ucyoğunlaşmasında, gövdənin kötük kəsiyində girdə meşə materiallarının 

diametri, yaxud mişarlanmış məhsulların eni, sortimentin həmin kəsikdən 1m 

məsafədə olan diametrindən 1,2 dəfə və daha çox olur. Girdə sortimentin kötük 

hissəsinin formasından aslı olaraq dəyirmi və qabırğalı ucyoğunlaşması vardır. 

Dəyirmi ucyoğunlaşmasında kötük hossənin eninə kəsiyi çevrəyə yaxın formada 

olur. Qabırğalı ucyoğunlaşması en kəsiyinin ulduza oxşar forması ilə xarakterizə 

olunur. Ucyoğunlaşmasının ölçülməsi kötük kəsiyinin və həmin kəsikləri 1m 

məsafədə olan kəsiyin diametrləri arasındakı sm-lə fərqi tapmaqla müəyyən edilir. 
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Ovallar – girdə meşə materiallarının en kəsiyinin yastı formada olmasıdır. Bu 

halda sortimentin en kəsiyiyn ən böyük diametri ən kiçik diametrindən azı 1,5 dəfə 

çox olur. Gövdənin ovallığını ölçmək üçün meşə materiallarının kəllə kəsiyinin ən 

böyük və ən kiçik diametrləri arasındakı fərqi tapırlar. Ovallılıq girdə meşə 

materiallarının emalı zamanı çoxlu tullantıların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Fır – gövdənin müxtəlif formada yerli qalınlaşmasıdır.. Fırların forması çox 

vaxt dəyirmi və ya kürəyə oxşar olur. Onlar qalınlığına və uzunluğuna görə 

ölçülür. Oduncağın xarici görünüşünə görə fırlar iki qrupa bölünür:  

1. Hamar səthli, oduncağı az və ya çox dərəcədə düzgün quruluşlu fırlar. 

2. Nahamar səthli, girintili və çıxıntılı, oduncağı dolaşıq quruluşlu fırlar. 

     Birinci qrup bütün ağacların gövdələrində əmələ gələ bilər; ikinci qrup 

fırlar isə başlıca olaraq , enliyarpaqlı ağac cinslərində olur. Fırlar – müxtəlif 

qıcıqlandırıcıların təsiri altında  toxumların artması, yaxud gövdənin göbələk, şaxta 

yanğın, və başqa amillərin təsiri nəticəsində xədələnməsindən əmələ gəlir. 

Fırlar girdə meşə materiallarının istifadə və emalını çətinləşdirir. Lakin 

fırların oduncağı xırda, bədii şeylərin və yonulmuş üzlük şponlarının 

hazırlanmasından ötrü xammal kimi yüksək qiymətləndirilir. 

Əyrilik – gövdənin uzunluğu boyu bütün ağaclarda təsadüf olunur. Təpə 

zoğunun düşməsi və onun yan budaqlarla əvəz olunması, ağacın yaxşı işıqlana 

tərəfə əyilməsi, onun dağ yamacında bitməsi və digər səbələr nəticəsində gövdə 

əyilə bilər. Sadə və mürəkkəb əyrilik vardır. Sadə əyrilikdə gövdənin bir, 

mürəkkəb əyrilikdə isə bir neçə əyriliyi vardır. 

Oduncağın quruluşunu qüsurları .Bu da öz daxilində bir neçə yarım qruplara 

bölünərək öyrənilir. 

Liflərin mailliyi – bu qüsur liflərin sortimentin boyuna oxundan kənara 

çıxması ilə ifadə olunur və ona bütün ağac cinslərində rast gəlinir. Liflər tangensial 

və radial mailliləri ilə fərqlənirlər. 

Liflərin tangensial mailliyi çox geniş yayılmış təbii hal olub, liflərin canlı 

ağacda spiral şəklində yerləşməsi ilə əaqədardır. Onlara girdə meşə materiallarının 

yan səthində vintəoxşar çatlar şəklində, mişarlanmış məhsullarda və şponda isə 
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tangensial səthdə, sortimentin uzununa oxundan qatran yollarına, borulara, özək 

şüalarına və göbələk zədələri zolağına doğru yönəlmiş olur. 

Liflərin radial mailliyi mişarlanmış materialların radial və yaxud ona yaxın 

səthindəki illik qatların kəsilməsi zamanı alınır. 

Liflərin mailliyi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

100
l
hK  % 

K – liflərin mailliyinin qiyməti, %-lə ; 

l – sortimentin ölçülən sahəsini uzunluğu, mm; 

h – sortimentin verilmiş sahəsində liflərin, onun boyuna oxundan kənara       

çıxmasının qiyməti, mm.  

Liflərin mailliyi nə qədər çox olarsa möhkəmliyi bir o qədər az olar. 

Möhkəmliyin ən çox azalması liflər boyu dartılmada, ən az azalması isə liflər boyu 

sıxılmada müşahidə edilir. 

Liflərin buruqluğu  - liflərin əyri-üyrü. yaxud nizamsız yerləşməsdir.Lifləri 

yerləşmə xarakterindən aslı olaraq dalğalı və dolaşıq buruqluq vardır. 

Dalğalı buruqluq – dalğavari əyilmiş liflərin az və ya çox dərəcədə nizamlı 

yeləşməsindən ibarətdir. Liflərin belə yerləşməsi gövdənin kötük hissəsində 

müşahidə edilir. Liflərin dalğalı buruqluğu tozağacıda, əsməqovaqda,ağcaqayında 

və digər ağac cinslərində təsadüf olunur. 

Dolaşıq buruqluq -  liflərin nizamsız yerləşməsi ilə xarakterizə olunur. Adətən 

liflərin  buruqluluğu oduncağın ayrı-ayrı yerlərində təsadüf olunduğundan yerli 

qüsur hesab olunur. Liflərin buruqluğu oduncağın dartılmaya, sıxılmaya və 

əyilməyə möhkəmliyini azaldır, zərbə özlülüyünü artırır. Oduncağın mexaniki 

emalını çətinləşdirir. Bununla belə o, oduncağa gözəl tekustura verir ki, bu da 

mebel istehsalında qiymətli xassə sayılır. 

Qıvrım – illik qatların düyün və sağalmış yara ətrafında yerli əyilməsidir. 

Qıvrım bir tərəfli və iki tərəfli olur. Mişarlanmış məhsulların yan səthlərində 

qıvrımı qiymətləndirməkdən ötrü onun enini və uzunluğunu ölçürlər. Bu səthə 

düşən qıvrımları hesablayırlar. 
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İkiözəklilik – bəzi hallarda müşahidə olunur. Hər bir özəyin ayrıca illik qatlar 

sistemi, gövdənin kənarı isə ümumi illik qatlar sistemi ilə əhatə olunur. Çox vaxt 

iki özək arasında örtülü yara müşahidə olunur. İkiözəklilik oduncağın quruluşunun 

eynicinsliliyini pozur.Mişarlanmış belə materiallr tez qabarır və çatlayır.  

Göbələk zədələnmələri. Göbələklərin təsirindən oduncaqda iki cür 

dəyişikliklər baş verir.birinci halda ağacın fiziki-mexaniki xassələri dəyişmir, lakin 

onun rəngi dəyişir. Belə göbələklərə ağacrəngləyən göbələklər deyilir. İkinci qrup 

göbələklərə isə ağacdağıdan göbələklər deyilir. Bu zaman oduncağınçürüməsi 

müşahidə edilir. Oduncaqda iki cür çürümə müşahidə edilib: korroziya və 

destruktiv. Birinci halda oduncağın tərkibində olan liqninin miqdarı azalır, 

sellülozada heç bir dəyişkənlik olmur. İkinci halda isə proses tam əksinə gedir. 

Göbələk zədələnmələrindən oduncaqda aşağıdakı çrümələr baş verir. 

Nüvə çürüntüsü – bu qüsur ağacdağıdan göbələklərin hesabına yaranır. Bu 

halda oduncağın möhkəmliyi və bərkliyi azalır, onun normal quruluşu və rəngi 

dəyişir. Öz növbəsində kötüküstü və gövdə nüvə çürüntüsünə bölünür. Kötüküstü 

çürüntü kötüklərdə və ya gövdənin kötük hissəsinin zədələnən yerlərində əmələ 

gəlir. O, tədricə gövdə boyu yuxarıya doğru hərəkət edərək artır. Gövdə çürüntüsü 

isə qırılmış budaqlardan başlayaraq aşağı və yuxarı arta bilər. 

Üst oduncaqlı göbələk rəngləmələri – bu qüsur rəngləyici göbələklər hesabına 

əmələ gəlir. Onlar kəllə və yan səthlərdən radius boyu materialın daxilinə yayılır 

və üst oduncağın bütün qalınlığı boyu zədələyərək, onun rəngini bütövlükdə və 

qismən dəyişir. Bu nöqsan oduncağın görünüşünü pisləşdiri, yapışqanları və lak-

boya örtüklərini dağıda biliir. 

Bioloji zədələnmələr.Təzə kəsilmiş meşə materialları, eləcə də meşədə 

qurumuş və zəifləmiş ağaclar həşəratlarla zədələnə bilər. Belə zədələnmələr qurd 

yemiş yer adlanır. 

Meşə materiallarının səthində qurd yemiş yer dairəvi və ovalvari deşiklərlə 

müşahidə olunur. Oduncağı yaşlı böcəklər deyil onların sürfələri dağıdır. Qur 

yemiş yer səthi, dayaz və dərin olur. 
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Səthi qurd yemiş yer – qabıqyeyən böcəklər və onların sürfələri tərəfindən lub 

qatında açılmış yolların izidir. Oduncağın 3mm dərinliyinə keçir. 

Dayaz qur yemiş yerlər – mişarlanmış materialların oduncağına 5mm-ə qədər, 

girdə meşə materiallarına isə 15mm-ə qədər dərinliyə keçən dairəvi və ya ovalvari 

deşiklərdir 

Dərin qurd yemiş yerlər – 15mm-dən çox dərinliyə keçən yollarla müşahidə 

edilir. 

Oduncağın parazit bitkilərlə zədələnməsi – oduncaqda parazit bitkilərin 

(öksəotu, bağambürc) fəaliyyəti nəticəsində deşiklərə əmələ gəlir. Oduncağın 

parazit bitkilərlə zədələnməsi dayaz və dərin ola bilər. Bu zaman oduncağın 

bütövlüyü pozulur və mexaniki xassələri aşağı düşür.  
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IV.2. KERAMİKA DÖŞƏMƏ  MATERİALLARİNİN 

KEYFİYYƏTİNİN EKSPERTİZASİ 

 

Органолептик методла иншаат керамика материалларынын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси заманы щисс цзвцляримиз васитясиля, онларын харижи эюрцнцшц 

ямулатын рянэи нахышланмасы хцсусиййятляри вя онларын дягиглийи, формасынын 

конструксийасынын вя конфигуасийасынын мцвафиг стандарт нормалара уйьун 

олмасы, тамлыьы вя с. кими шяртляр нязяря алыныр.  

Орагнолептик цсулла керамика материалларынын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясиндя ясасян мямулатын нюгсанлары арашдырылыр вя 

гиймятляндирилир. Керамика мямулатын кейфиййяти онун механики, термики, 

оптики вя станлдарт эиэийеник хассяляриня пис тясир едян нюгсанларын 

мигдарындан асылыдыр. Мямулатын кейфиййятиня тясир едян бу вя диэяр нюгсанлар, 

онун юлчцсцндян, вязиййятиндян вя щямчинин мямулатын юлчцсцндян асылыдыр. 

Онларын бурахылмасы имканлары стандартла нормаллашдырылыр. 

Xaricinə nəzər yetirməklə, ölçülərini  və əsas fiziki mexaniki göstəricilərini 

təyin etməklə, ölçülərini və əsas     fiziki-mexaniki göstəricilərini təyin etməklə 

kərpicin keyfiyyətini müəyyən edirlər. Xaricdən nəzər yetirməklə döşəmə üçün 

olan keramik tavaciqlarda  catların sayını və böyüklüyünü,əyrilərini, tinlərini və 

künclərinin qopuqluğunu, ölçüdən kənarlaşmasını, həmçinin tam bişirilməmiş və 

daha artıq bişirilmiş olduğunu müəyyən edirlər. 

 Xətkeş  və ya ştangenpərgarla ölçməklə 1mm-ə qədər dəqiqliklə, keramik 

tavaciqlarin ölçüsünü, ölçüdən kənarlaşmasını, həmçinin çatının böyüklüyünü və 
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künclərinin qalınlığını təyin edirlər.Səthinə baxmaqla naxişlarin simmetrikliyinə, 

həmçinin şirenin,boyagin axmasina fikir verilir. 

 Keramik tavaciqlarin  səthinin, yaxud tillərinin əyriliyini, künyə, yaxud 

metal xətkeşi qoyub sonrakı ölçülərlə əyinti və çıxıntıların maksimal böyüklüyünü 

müəyyən edirlər.Göstərilən ölçünü ötən çatı olan tavaciqlar çixdaş edilir.Az 

yandırılmış keramik tavaciga çəkiclə döyəclədikdə kar səs verir. 

 Sıxılmada tavaciqlarin möhkəmlik həddini hidravlik presdə təyin edirlər. 

Tədqiqat üçün ayrılmış tavaciqlar biski, yaxud dairəvi mişarla köndələninə 

mişarlayaraq iki bərabər hissəyə ayırırlar Alınmış yarımları mişarlanmış əksi 

istiqamətdə bir-birinin üstünə qoyurlar.Bu yarımların arasındakı tikişi 300 

markadan aşağı olmayan portlandsementinin xəmirinin qalınlığı 3 mm-dən aşağı 

olmayan qalınlıqda sement xəmirinin qatı ilə örtərək hamarlayırlar. 

 Bundan ötrü islanmış kağızla örtülmüş şüşənin üstünə sement xəmiri 

yerləşdirərək üzərinə yarım tavacigi birini qoyurlar və astaca sıxırlar.Altdakı 

yarımın üst təbəqəsini də həmçinin sement xəmiri ilə örtərək üzərinə ikinci yarımı 

qoyurlar və yüngülcə sıxırlar.Nümunənin üst səthini də bütünlüklə sement xəmiri 

ilə örtərək və islanmış kağızla şüşə ilə hamarlayırlar. Bu üsulla hazırlanan 

nümunəni 3-4 gün rütubətli havada saxladıqdan sonra küncə ilə nümunənin 

paralelliyini yoxlayırlar və onun ölçüsünü təyin edirlər. 

Керамикадан олан döşəmə материалларынын кейфиййятини лабораторийа цсулу 

иля гяимятляндирян заман алынан нятижяляр 100%-ли олур. Бу заман тядгигата 

верилмиш стандарт эюстярижиляря уйьун олараг щяйата кечирилир. Дцзэцн алынмасы 

цчцн тяжрцбя ян азы 3 дяфя апарылмалы вя орта гиймят ялдя олунмалыдыр. 
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Бурахылыш ишимдя бязи лабораторийа методларыны ишляйиб нязяринизя сатдырмаьа 

чалышмышам. 

Orta sıxlıq  - materialın təbii halda, yəni məsamələri ilə birlikdə vahid 

həcminin kütləsinə orta sıxlıq deyilir. Hər bir materialın orta sıxlığını hesablamaq 

üçünonun kütləsini (m) təbii haldakı həcminə (V) bölürlər; 

                                                  p0 = m / V kq/m3 

 Eyni kütləyə malik olan materialın məsaməli haldakı həcmi x haldakı böyük 

olduğu üçün məsaməli materialların orta sıxlığı onun həqiqi sıxlığından az 

olacaqdır. Məsələn, balıqqulağılı əhəngdaşının orta sıxlığı 1500-1800 kq/m3, 

həqiqi sıxlığı isə 600-2700 kq/m3-dur. Gil kərpicinin həqiqi sıxlığı 2600-2700 

kq/m3-dır. 

 Materialların nəmliyi artdıqca orta sıxlığı da artır. Buna görə də materialların 

orta sıxlığı müxtəlif nəmlik halları üçün təyin edilir. Məsələn, mütləq quru, otaqda 

quru, havada quru və su ilə qoydurulmuş halda. 

 İnşaat materiallrının məsaməlilik dərəcəsi çox müxtəlif olduğu üçün onların 

orta sıxlığı geniş hədd daxilində dəyişir.Materialın tökmə sıxlığını təyin etmək 

üçün onun kütləsini (m) boşluqları ilə birlikdə olan həcminə (Vt) bölmək lazımdır; 

                                          p0 = m / Vt   kq/m3 

 Sıx əhəngdaşının həqiqi sıxlığı 2700 kq/m3, orta sıxlığı 2500 kq/m3 olduğu     

halda, ondan hazırlanmış qırmadaşın tökmə sıxlığı 1400 kq/m3-dir. 

 Materialın sıxlığından onun digər xassələri, məsələn, möhkəmliyi, 

istilikkeçirməsi xeyli dərəcədə asılıdır. Qızdırılan binalarda xarici divarın 

qalınlığını, inşaat konstruksiyalarının ölçülərini təyin etdikdə, materialların 
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daşınmasızamanı nəqliyyat vasitələrini hesabladıqda və s. bu kimi mühəndis 

hesablamalarında materialların sıxlıq göstəricilərindən istifadə edilir. 

 Nisbi sıxlıq. Materialın sıxlığının standart maddənin müəyyən fiziki şəraitdə 

sıxlığına olan nisbətinə nisbi sıxlıq deyilir. O, aşağıdakı düsturla hesablanır; 

                                                  d = p0 / pst 

 Adətən, standart maddə olaraq, sudan istifadə edilir. Bu da suyun 40 S-də 

təyin edilmiş sıxlığının qiymətindən istifadə olunur. Həmin temperaturda suyun 

sıxlığı 1000 kq/m3-dur. Onda 1400 kq/m3 olan yüngül betonun nisbi sıxlığı  1.4 

olacaqdır. 

 Materialların konstruktiv keyfiyyət əmsalını və eləcə də düsturla 

istilikkeçirmə əmsalını hesabladıqda nisbi sıxlığın qiymətindən istifadə edilir.  

 Sıxlıq əmsalı. materialın həcminin bərk maddə ilə dolma dərəcəsinə sıxlıq 

əmsalı deyilir və aşağıdakı düsturla hesablanır; 

                                                   K= Vs / V = p0 / p 

Məsaməlilik. Materialın həcminin məsamələrdə dolma dərəcəsinə məsaməlilik 

deyilir. O. aşağıdakı düsturla hesablanır;  

                            p= Vm / V = (V-Vs ) / V =1- p0 / p         yaxud  

                            p= ( 1-  p0 / p  )   100% 

  Materialda hava yaxud  ilə dolu xırda gözcüklərə məsamələr deyilir. 

Məsamələr açıq və qapalı, xırda və iri ola bilər. hava dolu xırda məsamələr 

materialın istilik- izolyasiya xassələrini yaxşılaşdırır. masəməliliyə əsasən 

materialın digər xassələri; sıxlığı, möhkəmliyi, suhopması, uzunömürlülüyü və s. 

xassələri haqqında müəyyən fikir söyləmək olar.  
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 Nəmlik. Materiallarda olan suyun miqdarına nəmlik deyilir. mütləq və nisbi 

nəmlik vardır. 

 Mütləq nəmlik  -  materiallarda olan suyun kütləsinin materialın quru 

haledakıkütləsinə olan nisbətidir; 

   Nisbi nəmlik –materiallarda olan suyun kütləsinin nəm materialın kütləsinə olan 

nisbətidir; 

 Hidroskopiklik.  Materialın havada su buxarını udması qabiliyyətinə 

hiqroskoriklik deyilir. Hiqroskoriklik materialın tərkibi ilə əlaqədardır. Bir qrup 

materiallar ( ağac, sement, gips və s.) səthləri ilə havadan su molekullarını intensiv 

olaraq çəkir, digərləri isə (milonaft, asidol və s. ) onları itələyir.  

Materialın havadan udduğu suyun miqdarının onun mütləq quru kütləsinə olan 

nisbətə hiqroskopik nəmlik deyilir.Hiqroskoriklikliyin qiymətinə məsamə və 

kapilyarın forma və ölçüləri də təsir göstərir. Xırda məsamələri və kapilyarları olan 

materiallar iri məsaməli  materiallara nisbətən daha hiqroskopik olur.  

 Nəmayırma . Materialınbir gün ərzində nəmliyi 20 % və temperaturu 200 S 

olan havada kütləsinə yaxud həcminə görə itirdiyi suyun miqdarına nəmayırma 

deyilir.. 

 Nəmayırma materialın nəmliyi ilə havanın nisbi nəmliyi arasındakı fərqdən 

və materialın təbiətindən, məsaməliyindən asılıdır. Nəmliklər arasındakı fərq çox, 

məsamələr iri və material  hidrofob olduqca nəmayırma da çox olur. 

 Təbii şəraitdə materialdan nəmin ayırması tədricə və uzun müddət davam 

edir.   Bina tikildikdən yarım il , bir il, sonra divarlar quruduqda onu əhatə edən 

hava arasında nəmlik müvazinəti əmələ gəlir. Bu müvazinət vəziyyətinə materialın 
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havada quru nəmlik vəziyyəti deyilir. Otaq şəraitində havanın nisbi nəmliyi , 

adətən 60 % -dən çox olmur. Otaq şəraitində havanın nisbi nəmliyi, adətən 60%-

dən çox olmur. Bu vəziyyətdə ağac materialların nəmliyi 8-10%, binanın xarici 

divarının nəmliyi 4-6% olur. 

 Nəmədavamlılıq. materialın dövri olaraq nəmlənmə və quruma təsirinə uzun 

müddət müqavimət göstərmək qabiliyyətinə nəmədavamlılıq deyilir. 

 Dəyişən nəmlik şəraitində bir sıra materialların həcmi dəyişir, quruduqda 

yığışır, qabarır və s. Məsələn, beton belə şəraitdə dağılmaya meyl göstərir. buna 

səbəb sement daşında dartıcı gərginliklərin meydana çıxmasıdır. Ağac 

materiallarında dəyişən işarələri deformasiyalar əmələ gəlir, onlar qabarır və s.  

 Materialın açıq məsaməliliyini və hidrofilliyini azaltmaqla, onun 

nəmədavamlılığını artırmaq olar. 

 Materialların nəmədavamlılığını artırmaq üçün onlara hidrofob əlavələr 

qatır, səthlərinə isə hidrofob pərdələr çəkirlər. 

 Su ilə dolma.  Materialın yüksək təzyiq altında yaxud vakuum şəraitində 

suyu çəkib özündə saxlamaq qabiliyyətinə su ilə doyma deyilir. Hər iki halda 

materialın məsamələrindəki hava kənar olduğundan su ilə doyma qiymətcə 

suhopmadan çox olur.Su ilə doyma, təqribi olaraq, qaynadılma üsulu ilə də təyin 

edilə bilər. Bu halda sabit kütləyə qədər qurudulmuş və çəkilmiş (mo) nümunə 

vannada müəyyən müddət qaynadılır, soyudulur və kütləsi (m2) təyin edilir. Sonra 

su ilə doyma aşağıdakı düsturla hesablanır; 
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 Suyadavamlılıq. Su ilə doydurulmuş  materialın əsas fiziki-mexaniki 

xassələri saxlaması qabiliyyətinə suyadavamlılıq deyilir. materialın bu xassəsi 

sıxlıq və məsamələrin quruluşu ilə əlaqədardır.  

 Materialların  kimyəvi xassələri onların təmasda olduğu maddələrin təsiri 

altında yaxud fiziki şəraitin (temperaturun , günəş radiasiyasının və s. ) dəyişmələri 

zamanı kimyəvi çevrilmələrə məruz qalması ilə xarakterizə olunur. 

 İnşaat materiallarının kimyəvi çevrilmələri onların hazırlanması yaxud 

konstruksiyasının tərkibinə su və yapışdırıcı maddələr daxildir. Onların qarşılıqlı 

kimyəvi təsiri və sonrakı fiziki-kimyəvi proseslər nəticəsində süni daş materialı 

olan beton alınır. Portlandsementdən hazırlanan betona tərkibində sulfat 

turşusunun duzları olan su (sulfatlar təsir etdikdə o dağılır.  
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IV.3.POLİMER DÖŞƏMƏ MATERİALLARİNİN 

 EKSPERTİZASİ 

 

Бурахылыш ишиндя полимер дюшямя мямулатларынын истещлак хассяляри иля баьлы 

ашаьыдакы хасся эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси методларыны даща эениш изащ 

етмяйи мягсядяуйьун щесаб етмиşəm. 

Упруглуьун вя мющкямлийин тяйини. Линолеумун бу эюстярижиляри тяйин 

етмяк цчцн ПБ-2 типли дийиржякли бярклик юлчян жищаздан истифадя едирляр. 

Юлчцляри 20х20 мм олан линолеум нцмуняси сону 3 мм диаметрин дийиржякля 

гуртаран охлу жищазын ашаьы щиссясиндя йерляшдирилир. Бу да 10 дяг. мцддятиндя 

1 кг тязйигя давам эятирир. Охун нцмуняйя тязйигинин дяринлийи 0,01 мм 

дягигликля юлчцлцр. Бу да материалын мющкямлийини характеризя едир. Сонра бу 

йцк эютцрцлцр, нцмуня 10 дяг. мцддятиндя 1 кг тязйигя давам эятирир. Охун 

нцмуняйя тязйигинин дяринлийи 0,01 мм дягигликля юлчцлцр. Бу да материалын 

мющкямлийини характеризя едир. Сонра бу йцк эютцрцлцр, нцмуня 10 дяг. 

сахланылыр вя шкаланын ягряби галыг деформасийанын мигдарыны эюстярир. 

Ашаьыдакы формула линолеумун упруглуьу щесабланыр. 

100
1











Н
НЕ  

щ- охун ямяля эятирдийи дяринлик (мм) 

щ1-галыг деформасийанын мигдары (мм) 

линеломун мющкямлийи Щ(кг/мм2) ашаьыдакы формула щесабланыр. 

Щ=Р/Пдщ 

П-йцк (кг) 

д-дийиржяйин изинин диаметри (мм) 

Мющкямлик вя упруглуг цч нцмуня цзяриндя апарылыр вя онларын орта 

жябри гиймяти щесабланыр. 

Линеолеумун су удма габилиййяти. Линолеумун су щопма габилиййяти 

анжаг 100х100 мм юлчцдя олан нцмунянин юртцк гаты цчцн мцяййянляшдирилир. 

Яввялжя нцмуняляр ясасындан айрылыр, сялигя иля ясасындан щамар сятщиня доьру 
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тямизлянир вя 0,01 г-а гядяр дягигликля чякилир, сонра 24 саат суда гарышдырылыр. 

Бу заман температур 0520  олмалыдыр. Бундан сонра нцмуняляр чыхарылыр вя 

сцзэяж каьызла силинир вя йенидян чякилир. 

Б чяки = 100






  

Б чяки – су щопма иля, %-ля 

г – нцмунянин тябии щалда чякиси (г-ла) 

г1- су иля доймуш щалда чякиси (г-ла) 

Lинолеумун сцртцлмясинин мцяййянляшдирилмяси. Дюшямя юртцйц цчцн 

полимер материалларынын сцртцлмясини ВНИИК жищазында, ДЦИСТ 11529-65 вя 

11012-69 тяжрцбя машынларында апарылыр. 

ВНИИК жищазында тяжрцбя. 

Тяжрцбя цчцн сечилмиш 115х95 мм юлчцдя олан нцмуня, техники тярязидя 

0,01 дягигликля чякилир вя жищаза щалганын кюмяйи иля бяркидилир. 

Тяжрцбя ики пуансонла (металйайан штампын цст щиссяси) апарылыр. Тяжрцбя 

сащяси 1 см2, 100 №-ли корунд (бярк минералын) лювщянин парча ясасына 

бяркидиляряк апарылыр. Нцмуня 0,5 кг/см2 тязйиг алтында сцртцлцр. Бунун цчцн 

жищаза 1 кг йцк гурашдырылыр. Жищазын мотору ишя салыныр. Сонра балансла ялагяли 

пуансонлу мейданча нцмуня цзяриня ендирилир. Мейданча 200 дювр/дяг 

сцрятля фырланыр вя дюврлярин сайы сайьажа фиржя едилир. Щяр ики дягигядян, 

щямчинин 400 дюврдян сонра (тяжрцбянин бир тсикли) жищаз сцртцлмцш лентин 

щярякяти вя нцмунянин тямизлянмяси цчцн дайандырылыр. Тяжрцбя цчцн жищаз 

бцтцнлцкля 10 тскил, йяни 4000 дювр едир. Тяжрцбя гуртардыгдан сонра нцмуня 

жищазын мейданчасындан чыхарылыр, тоздан тямизлянир вя 0,01 г-а гядяр 

дягигликля чякилир. 

Сцртцнмя Ит-материалын галынлыьынын итирилмяси ашаьыдакы формула 

мцяййянляшдирилир: 

Сцртцлмя Ип-ишя сярф едилмиш кцтлянин итирилмяси бу дцстурла щесабланыр. 

Сцртцлмя Ип-сцртцлмя мейданчасынын сейрялмясиня сярф едилян кцтлянин 

итирилмяси (г/см2) бу формула мцяййян едилир. 
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г1 – сцртцлмяйя гядяр нцмунянин кцтляси, г-ла 

г2 – сцртцлмядян сонра нцмунянин кцтляси, г-ла 

Ф – сцртцлмя мейданчасы, см2 

Ъ0 – нцмунянин щяжми кцтляси (сыхлыьы) г/см3 

W – сцртцлмянин иши кВт-саат 

Р – 0,059 

н – дюврлярин сайы 

э – динамометрин эюстярижиси, кг. 

Универсал ФМ-56 фотометри оптик системли жищаздыр. Аьлыьы тяйин едяркян 

фотометрин иш принсипи йохланылан нцмуня вя еталондан якс олунан ишыг селинин 

юлчцлмясиня ясасланыр. 

Жищазын иш заманы ишыгландырыжыда йарадылан ики паралел ишыг дястяси 

йохланылан нцмуня вя барит лювщяси еатлондан якс олунараг юлчц диафрагмасы, 

обйектив вя ромбшякилли призмалардан кечир. Ромбшякилли призмалар бипризмада 

ишыг дястяляринин охшарлыьыны тямин едир вя ишыг дястялярини окулйарын мяркязиндя 

топлайыр. Беляликля, бипризманын сол йарым щиссясиня саь ишыг дястясинин бир 

щиссяси сол йарым щиссясинин эюрцнцшцнцн парлаглыг мянзярясини, бипризманын 

саь йарым щиссясиня дцшян сол ишыг дястясинин уйьун щиссяси ися мянзярянин саь 

йарым щиссясинин парлаглыьыны йарадыр. Окулйар вя бипризма арасында ишыг филтири 

иля бирликдя ревалвер диск йерляшир. 

Фотоелектрик фотометрин васитясиля аьлыьы тяйин едилмя гайдасы ашаьыдакы 

кимидир: 

- фотометри гаранлыг отагда гурашдырырлар вя йа еля гурашдырырлар ки, кянар 

ишыг юлчмянин нятижясиндя ящямиййятли дяряжядя тясир етмясин. 

Бурахылыш ишимдя ПВХ линолеумларынын бязи хассяляринин агрессив мцщцтцн 

тясириня эюстярдийи дайаныглыьыны тяйин етмяйя чалышмышыг. Бу тяжрцбялярин 

йекунуна ясасян линолеумларын тяйинатыны вя тятбиги сащялярини мцяййян етмяk 

даща асан олар. 

Linoleumların sürtünməyə qarşı davamlılıgının təyini. 
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Бунун цчцн бир нечя агрессив маддялярдян – синтетик йуйужу вясаитлярдян 

(Тайд), 9%-ли гарышга туршусу мящлулундан вя сабунлу-содалы мящлулдан 

истифадя едяк. Бу тяжрцбяляр стандарт методларына ясасланараг МИ-2 жищазында 

апарылыр. Бунун цчцн 2 нюв – сятщи плйонкалы екструзийа цсулу иля истещсал 

олунан линолеум эютцрцлцр. Тяжрцбя цчцн щяр нюв линолеумлардан беш нцмуня 

эютцрцлцр. Нцмунялярин щяр бири 0,1,2,3,4,5 сутка ярзиндя агрессив маддялярдя 

сахланылмагла онларын сцртцнмяйя гаршы давамлылыг эюстярижисинин дяйишмяси 

тяжрцби олараг щесабланмышдыр. Тяжрцбянин нятижяляри щяр сутка цчцн айры-

айрылыгда жядвялдя гейд едилмишдир. 

ПВХ линолеумларын агрессив маддялярин тясириндян сцртцнмяйя гаршы 

давамлылыьы тяжрцбядян кечирилмиш нцмунялярин айры-айры эцнляр ярзиндяки 

нятижяляринин орта жябри гиймятини щесабламагла мцяййянляшдирилир. Буну 

жядвяллярдян айдын эюрмяк олар. линолеум ПВХ мящлулу тясириндян сонра 

сцртцнмяйя гаршы давамлылыьы бир суткадан сонра нязяря чарпажаг дяряжядя 

артмышдыр. Сонракы эцнляр ися тядрижян азалмышдыр. линолеумуна сабунлу-содалы 

мящлулун тясириндян сонра сцртцнмяйя гаршы давамлылыьы бир суткадан сонра 

артмыш, сонракы эцнляр ися тядрижян азалмагла стабил галмышдыр. 

Сятщи плойонкалы екструзийа цсулу иля истещсал олунан линолеум агрессив 

маддялярин тясириндян ардыжыл олараг эцнбяэцн артмышдыр. Исти ясаслы валс-

каландр цсулу иля истещсал олунан линолеум агрессив маддялярин тясириндян цч 

сутка ярзиндя ардыжыл олараг 0,175-я гядяр артмыш, дюрдцнжц эцн ися азалараг 

0,016-а енмиш, сонунжу эцн ися йенидян артараг 0,115-я галхмышдыр. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Yazdiğim buraxiliş işi döşəmə təyinatlı inşaat materiallarinin keyfiyyətinin 

ekspertizasına həsr olunmuşdur.  Ümumiyətlə inşaat mallarının əmtəə əlaqələrində 

yeri, bu sahədə bütün növ məhsuların və xidmətlərin əmtəəlik xassələrinin 

öyrənilməsi ortaya çıxan ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasını, keyfiyyətin 

tənzimlənəsinə, standartlaşdırılmasına və nəzarətin güclənditilməsinə marağı təmin 

edir.Buraxiliş işimdə agac, keramika, polimerdən olan inşaat materiallarinin 

keyfiyyətini təhlil edib, qiymətləndirməni həyata keçirməyə çalışmışam. 

Məlum olmuşdur ki, inşaatda istifadə olunan ağac döşəmə materiallarini 

keyfiyyəti oduncağın xassələrindən bilavasitə aslıdır. Oduncaq əsasən mişarlanmış 

materialar, faner, selüloz, ağac-lifli, ağac-yonqar tavalar halında tətbiq olunur. 

Oduncağın geniş tətbiqi onun texniki keyfiyyətindən irəli gəlir. O, asan emal 

edilir, kütləsi az olmaqla bərabər yüksək möhkəmliyə malikdir, az istilik keçirməsi 

qabiliyyəti ilə fərqlənir; turşu və qələvilərin təsirinə kifayət dərəcədə müqvimət 

göstərir, möhkəm yapışır, gözəl xarici görünüşü vardır, asanlıla naxışlanır. 

Müasr inşaatda müxtəlif materiallardan istifadə edilməsinə baxmayaraq 

oduncaq öz əhəmiyətini itirməmişdir. Əksinə, ona tələbat ildən-ilə artır. Belə ki, 

dünyada oduncağa tələbat  2,5 mlyr.m3-ə qədərdir. 

Lakin qeyd etdiyimiz üstünlüklərlə yanaşı belə nəticəyə də gəlmək olar ki, 

oduncaq bəzi mənfi xasələrə də malikdir: nəmliklik dəyişdikdə o yığışır, şişir; 

qabarır və çatlayır. Onun möhkəmliyi. Bərkliyi və digər mexaniki xassələri, 

eləcədə fiziki xassələri müxtəlif istiqamətlərdə eyni deyildir. Oduncaq yanır, 

çürüyür və həşaratlar tərəfindən zədələnir. Bundan başqa, oduncağın, onun 

keyfiyyətini aşağı salan bioloji mənşəli qüsurların (düyünlər, əyrilik və s.) da 

vardır. 

Keramik tavaciqlarinda istehsalında əsas xammal kimi gildən geniş istifadə 

olunur. Buraxiliş işimdə gilin xassə göstəricilərini,bu xassələrin hazir məhsulun 

istehlak xassələrinə necə təsir etdiyini təhlil etməyə çalışmışam. 
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Müxtəlif xammaldan hazirlanan doşəmə materiallari müxtəlif xassə göstəricilərinə 

malik olur.Buna görədə onlarin istehlak xassələri də bir birindən fərqlənir. Bu 

xassələr onlarin tətbiqi sahələrinidə dəyişdirir.Belə ki,agacdan olan döşəmə 

materiallari ən çox binlarin daxili döşəmələrində,daha dəqiq desək yaşayiş 

binalarin döşəmələrində tətbiq olunur.Agac döşəmə materilalari kimiqiymətli agac 

cinsləri tətbiq olunur.Keramikadan olan döşəmə materiallari yüksək rutubətə 

davamlı oldugu üçün ,əsasən vanna otaqlarinin döşəmələrində geniş tətbiq 

olunur.Polimerdən olan döşəmə materiallari əsaən inzibati binalarin yer 

örtüklərində geniş tətbiq olunur.  

        Buraxiliş işimdə ticarətə daxil olan inşaat döşəmə materiaalrini çeşidini də 

təhlil etməyə çalişmişam.Bundan əlavə işdə döşəmə inşaat materiaalrinin 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsidə öz əksini tapmışdir.Bir əmtəəşünas kimi bilik 

və bacariqlarimdan istifadə edərək döşəmə materiallarini qiymətləndirməyə 

çalışmışam.Apardıgım təhlilləri nəzərə alaraq buraxılış işimə aid aşağıdakı 

göstərilən təklifləri irəli sürməyi məqsədəuyğun hesab edirəm: 

1. Respublikamızda yerli xammallardan düzgün və səmərəli istifadə etməli, 

xammal bazası zənginləşdirilməsi baxımından müvafiq xonalarda ağac – inşaat 

malları istehsalında xammal hesab edilən şam, sidr, küknar, qoz, şabalıd 

meşəliklərinin salınması və genişləndirilməsi ilə ciddi məşqul olmaq lazımdır. 

2.Respublikamizda kifayət qədər yerli gil yataqlari vardir.Bu yataqlardan 

səmərəli istifadə edərək onlari istehsalata cəlb olunmasını məqsədəuygun hesab 

edurəm. 

3. Çoxlu kapital qoyuluşu hesabına keyfiyyətin yaxşılaşdırılması baxımından 

istehsal müəssisələrimizi müasir – texnoloji avadanlıqlarla təmin etmək lazımdır. 

4. Son illərdə respublikamızda tikinti sənayesinin günü-gündən geniş vüsət 

alması müşahidə olunmaqdadır. Buna görədə döşəmə inşaat materiallarina tələbat 

günü-gündən artır. Yaxşı olardı ki, yeli xammal hesabına inşaat materialları 

istehsal edən müəssisə və sexlərin sayı çox olsun. 
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5.Respublikamıza müxtəlif ölkələrdən döşəmə inşaat materiaalri idxal 

olunur.Kömrük nəzarətində bu mallarin keyyfiyyətinə ciddi nəzərət olunmasini  

məqsədəuygun hesab edirəm. 

6.İri ticarət təşkilatlarinda keyfiyyətin yixlanmasi üçün müasir avadanlıqlarla 

təchiz olunmuş laboratoriyalarin təşkil olunmasi məqsədəuygundur.Belə oldugu 

hallda istehlakçılar yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin oluna bilər. 

7.Əhalinin bu qrup mallara tələbati ildən ilə artmaqdadir.Təklif edərdik ki, bu 

tələbat yerli məhsullar hesabina ödənilsin. 
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