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Эириш 

 

Xalqın iqtisadi vəziyyətini və rifahını daha da yüksəltmək üçün respub-

likamızda ticarətin inkişafını sürətləndirmək, ölkəmizdə müxtəlif növ malların 

istehsalı proseslərini genişləndirmək, onların xarici ticarət bazarlarına çıxartmaq və 

s. bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bazar 

iqtisadiyyatına keçid şəraitində ticarəti inkişaf etdirmək, bu prosesləri daha da 

sürətləndirmək, ekspertizaların səviyyəsini yüksəltmək və s. proseslər iqtisa-

diyyatımızın qarşısında duran əsas vəzifələrdir. 

Bunların içərisində keyfiyyətin yüksəldilməsinin və çeşidin yeniləşdirilməsi-

nin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki xarici dövlətlərlə bağlanılan müqavilələr, 

ticarət əlaqələri, elmi-texniki əməkdaşlıq keyfiyyət məsələsinini ön plana çək-

mişdir. 

Bunlardan başqa məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin və eksperti-

zasının böyük əhəmiyyəti vardır. Əmtəəşünas – ekspert baxımından ekspertiza 

məhsulun keyfiyyətinin ona müvafiq etalona, təsdiq edilmiş normativ – texniki 

sənədə, standartlara və müqavilə şərtlərinə uyğunluğunu yəqin etmək üçün aparılan 

tədqiqat, sınaq, müşahidə və müqayisənin xüsusi rəy şəklində təqdim edilmiş 

nəticədir. 

Ölkənin iqtisadi inkişafının zəruri şərtlərindən biri məhsulun keyfiyyəti, onun 

yüksəldilməsi və çeşidinin yeniləşdirilməsi məsələsidir. Məhsulun keyfiyyəti 

dedikdə, müəyyən istismar şəraitində təyinatı müvafiq olaraq müəyyən tələbatı 

ödəmək üçün onun yararlığını təyin edən xassələrin məcmuyu başa düşülür. 

Keyfiyyətin yüksəldilməsi cəmiyyət miqyasında məhsul istehsalının kəmiyyətcə 



 4

artmasına bərabərdir. K.Marks öz əsərlərində göstərirdi ki, keyfiyyətli məhsul 

istehsal etmək cəmiyyət üçün çox məhsul istehsal etmək deməkdir. 

Müasir şəraitdə əmtəəşünaslığın qarşısında duran əsas vəzifələr istehlak 

dəyəri nəzəriyyəsinin inkişafı və malların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

problemləri, malların növdaxili təsnifatının praktiki həlli, onların keyfiyyət 

göstəricilərinin kəmiyyətcə təyini, ekspertizası və s. ibarətdir. 

Buraxılan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi xalq təsərrüfatına mühüm 

səmərə verir. Yüksək keyfiyyətli məhsul bazarda özünə çoxlu miqdarda alıcı 

toplayır, aşağı keyfiyyətli məhsul isə bazarda özünə alıcı tapa bilmir və 

keyfiyyətsiz mal kimi aşağı qiymətə qəbul edilir. 

Hal-hazırda respublikada sahibkarlığın inkişafı xeyli sürətləndirilmişdir. Fərdi 

yaşayış və digər binaların tikilişi xeyli artmışdır. Bu səbəbdən respublikada inşaat 

mallarına olan tələb getdikcə artır. 

İnşaat materiallarının böyük müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq, onların daha 

yaxşı öyrənilməsini təmin etmək üçün bütün tikinti materialları, əsas etibarilə 

xammalına və istehsal proseslərinə görə aşağıdakı qruplara ayrılır. 

1. Təbii daş materiallar; 

2. Yapışdırıcı maddələr; 

3. Yapışdırıcı maddələr əsasında hazırlanan materiallar; 

4. Metal materiallar; 

5. Bitumlu materiallar; 

6. Meşə materialları; 

7. Şüşə materialları; 

8. Plastik kütlədən hazırlanan materiallar. 
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Təbiətinə görə inşaat materialları üzvi və qeyri-üzvi olur. Qeyri-üzvi inşaat 

materiallarına metal, təbii və süni dam, keramika və habelə şüşədən olan 

materiallar, üzvi inşaat materiallarına isə meşə materialları, bitki və heyvanat 

lifləri, habelə plastik kütlədən və digər sintetik maddələr əsasında hazırlanan 

bitumlu materiallar daxil olur. 

Buraxılış işinin mövzusu respublikamızda istehsal olunan mineral yapışdırıcı 

materialların çeşidinin və keyfiyyətinin təhlilidir. İşin aktuallığı da ondan ibarətdir 

ki, inkişaf edən respublikamızda bir-birindən gözəl binalar tikilir və bu binaların 

tikilişində, davamlılığında, keyfiyyətində əsas yeri mineral yapışdırıcı materiallar 

tutur. Buraxılış işinin yazılmasında müxtəlif ədəbiyyat mənbələrindən istifadə 

edilmiş və aşağıdakı məsələlər ətraflı araşdırılmışdır: 

1. Malların keyfiyyətinin yüksəlməsində ekspertizanın rolu. 

2. Xammal və istehsal texnologiyasının mineral yapışdırıcı materialların 

keyfiyyətinin formalaşmasına təsiri. 

3. Mineral yapışdırıcı materialların keyfiyyətinə qoyulan ümumi və spesifik 

tələblər. 

4. İstehlak bazarına daxil olan mineral yapışdırıcı  materialların təsnifatı və 

çeşid xarakteristikası. 

5. İstehlak bazarına daxil olan mineral yapışdırıcı  materialların xassə 

göstəricilərinə görə ekspertizası. 

6. İstehlak bazarına daxil olan mineral yapışdırıcı materialların keyfiyyətini 

qoruyub saxlayan amillərin təhlili. 
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I . NƏZƏRİ HİSSƏ 
I.1. Malların keyfiyyətinin yüksəlməsində ekspertizanın rolu 

 

Müasir dövrdə, yəni bazar iqtisadiyyatı dövründə ticarət müəssisələrinə 

çoxlu miqdarda mürəkkəb texniki təyinatlı, müxtəlif çeşidli mallar daxil olur. 

Təcrübə və aparılan elmi-texniki tədqiqat işləri göstərir ki, həmin malların 

hamısının keyfiyyətini hərtərəfli yoxlamaq mümkün deyildir. Elə bu səbəblərdən 

də malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində riyazi statistika, ekspertiza 

metodlarından və başqa üsullardan istifadə olunur. 

Malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi praktikasının özünəməxsus tarixi 

vardır. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı, əmtəə istehsalı və təchizatı, xalq 

istehlakı mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası prinsipi və 

metodları da dəyişilmişdir. 

Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, ekspertizası, keyfiyyət 

göstəriciləri nomenklaturasının seçilməsi, onların qiymətinin kəmiyyətcə təyini, 

eləcə də məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsində ən optimal həllinin elmi 

cəhətdən əsaslandırılması məqsədi ilə baza və nisbi qiymətləri müəyyənləşdirilir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyatın inkişafı zamanı yerli normativ-

texniki sənədlərin və standartların dəyişilməsi ilə əlaqadar olaraq xalq istehlakı 

malları üçün zəruri olan bütün göstəricilər tam formalaşdırılmamışdır. 

Xalq istehlakı mallarının keyfiyyət səviyyəsi bir keyfiyyət göstəricisinə və 

yaxud da kompleks xassə göstəricilərinə əsasən müəyyən olunur. Kompleks 
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xassələrə görə keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi sistemi praktikada özünü 

doğrultduğu üçün ondan geniş istifadə olunur. 

Keyfiyyət səviyyəsinin xassələr qrupunun göstəricilərinə görə qiymətlən-

dirən zaman məmulatın estetik, gigiyenik, erqonomik, texniki, istimar və s. xassə 

göstəriciləri qiymətləndirilir. 

Belə ki, soyuq iqlim şəraitində istifadəyə olunacaq məmulatların keyfiyyət 

səviyyəsini qiymətləndirən zaman onların istisaxlama xassəsini nəzərə almaq lazım 

gəlir. 

Lakin həmin məlumatlar üçün isti iqlim şəraitində istisaxlama xassəsi zəruri 

hesab edilmir. 

Əmtəələrin keyfiyyətinin və xassə göstəricilərinin təyin olunmasında orqa-

noleptik, ekspert, sosialoji, laboratoriya, təcrübəvi sınaq və s. metodlardan istifadə 

olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sosialoji və ekspert metodları özü də 

orqanoleptik metodun müxtəlif növlərindəndir. Həmin metodların hər birinin 

özünəməxsus cəhətləri vardır. Bu metodlar bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə sıx 

bağlıdırlar. 

İstehlak mallarının keyfiyyətnin qiymətləndirilməsində ekspert üsulundan 

daha geniş istifadə olunur. Ekspert metodundan istifadə edilərkən xassə göstərici-

lərinin qiyməti əsasən balla ifadə olunur. Bundan başqa xassə göstəriciləri 

ayrılıqda faizlə də qiymətləndirilə bilir. 

Ekspert və digər metodların əsasını ekspertiza işi təşkil edir. Malların 

yoxlanılması, qiymətləndirilməsi, xüsusi ölçmələrin aparılması, habelə mallara 
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nəzarət edilməsi, nöqsanların və mübahisəli məsələlərin aradan qaldırılmasında 

ekspertiza işinin əhəmiyyəti böyükdür. 

Ekspertiza işi böyük məsuliyyət daşıyan ixtisaslı kadrlar − əmtəəşünas-

ekspertlər tərəfindən həyata keçirilir. Ekspretlər elmdə, texnikada, mədəniyyət və 

s. sənət sahələrində müəyyən məhsullar üzrə tanınması lazım gələn, ona qiymət 

verən və nəticəni öz rəyi şəklində təqdim edən mütəxəssizlərdir. Ekspertiza bütün 

növ xoşagəlməz nəticələrin, təhlükələrinin qarşısını vaxtında almalı və əsas 

problemlərin həllinə düzgün yol tapmalıdır. 

Əmtəəşünas-ekspert baxımından ekspertiza məhsulun keyfiyyətinin ona 

müvafiq etalonda, təsdiq edilmiş normativ-texniki sənədə, standarta və müqavilə 

şərtlərinə uyğunluğu yəqin etmək üçün aparılan tədqiqat, sınaq, müşahidə və 

müqayisənin xüsusi rəy şəklində təqdim edilmiş nəticədir. 

Ekspertiza aparılarkən məhsulun keyfiyyətinə təsir edən amillər də nəzərdən 

keçirilir. Əmtəəşünaslıq və ekspertiza təcrübəisndə ən çox məhsulun keyfiyyətinə 

bilavasitə təsir edən amillərin, yəni texnoloji əməliyyatların öyrənilməsinə və 

məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin formalaşmasının, vəziyyətinin dəyişməsinin 

tədqiqinə üstünlük verilir. 

Malların keyfiyyət göstəricilərinin səviyyəsi maddi və mənəvi həyat 

səviyyəsindən, məmulatın təyinatından, xammal ehtiyatlarından, istehsalın texniki 

iqtisadi imkanınıdan və konstruksiyasından asılı olaraq müxtəlifdir. 

İstehlak mallarının öz təyinatına uyğunluğu, istsmar zamanı xidmət müddəti, 

möhkəmliyi, standartlaşdırmanın optimal səviyyəsi, qiyməti, maya dəyəri, material 
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və əməyə qənaət, formasının gözəl olması, sadəliyi, yüngül olması və s. məmulatın 

konstruksiyasından asılıdır. 

Məhsulun keyfiyyətinə təsir edən amilləri iki yerə ayırmaq olar: keyfiyyətə 

bilavasitə təsir edən və keyfiyyəti stimullaşdıran amillər. Məhsulun keyfiyyətinə 

bilavasitə təsir edən amillərə layihələşdirmə, modelləşdirmə və hazırlanma 

keyfiyyəti daxildir. 

Stimullaşdırıcı amillərə iqtisadi səmərəlilik, işçilərin maddi marağı, 

keyfiyyətsiz məhsul buraxılışına verilən sanksiyalar və s. aiddir. Bu amillər də öz 

növbəsində  obyektiv və subyektiv amillərə bölünür. 

Məhsulun keyfiyyətinə təsir edən obyektiv amillərə məmulatın konstruk-

siyası, istehsal bazasının texniki səviyyəsi, istehsalın mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılması dərəcəsi, müasir texnologiya və artım surəti, nəzarətin texniki 

vasitəsi, istehsal bazasının texniki imkanları və s. daxildir. 

Subyektiv amillər adətən əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olub, insanın istehsalat 

funksiyalarını yerinə yetirmə qabiliyyətindən və münasibətlərindən asılıdır. 

Subyektiv amillər obyektiv amillərə nisbətən sabit deyil.  

Malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində və ekspertizasında standart-

lardan və texniki-normativ sənədlərdən geniş istifadə olunur. Standartlaşdırmanın 

məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsinə və texniki tərəqqinin sürətləndirilməsinə 

böyük təsiri vardır. 

Belə ki, ekspertiza apararkən malın keyfiyyətinin standartlara və normativ-

texniki sənədlərə uyğunluğu yoxlanılır, mal haqqında dəqiq rəy söylənilir və 

ekspertiza aktı tərtib edilir. Buna görə də ticarət işçiləri, əmtəəşünaslar, kommer-
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santlar, eləcə də ekspertlər istehlak mallarının standartlaşdırılmasının elmi-texniki 

əsaslarını və təcrübəsini öyrənməli, normativ-texniki sənədlərdən bacarıqla istifadə 

etməlidirlər. 

Standartlaşdırma elmin, texnikanın və təcrübəvi sınaqların nəticələrinə əsas-

lanmaqla yalnız müasir inkişafın əsaslarını yox, həm də gələcək inkişafın pers-

pektiv əsaslarını müəyyən etməklə fasiləsiz inkişafla irəliyə doğru getməlidir. Bu 

baxımdan da ekspertizanın aparılmasının əhəmiyyəti böyükdür. 

Müxtəlif kateqoriyalarda olan sənədlərin, təqdimat və qaydaların əməyin 

təşkili və idarə edilməsi məsələləri ilə sənədləşdirilməsi, qanunlaşdırılması, onun 

həyata keçirilməsi və bu işə nəzarət Dövlət Standartlaşdırma Sistemi ilə əhatə 

edilir. Bu sistemə aid olan məlumatlar DÜİST 1-85 ilə idarə olunur. 

Məhsulun istehsalı və istehlakı şəraitində elmi müşahidələrlə tədqiqi, 

öyrənilməsi və bu sahəyə aid olan mütərəqqi yeniliklərin, təkliflərin tətbiqi 

imkalarının müəyyənləşdirilməsi lazım gəlir. 

Bu qayda ilə nəinki məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, həm də 

çeşidin yeniləşməsi imkanı əldə edilir. Ekspertiza zamanı ekspert bu əlamətləri 

müşahidə etməklə məhsulun keyfiyyətində və çeşidində baş verən yenilikləri 

müəyyən edir. 

Ekspertiza işi qiymətləndirmə kateqoriyalarını, bal normalarını müəyyən 

edir və həm də onu stimullaşdırır. 

Malların satış  bazarının tədqiqatı göstərir ki, malların keyfiyyətinin 10% 

artması qiymətlərin 40-50% artmasına səbəb olur. Ancaq malların keyfiyyəti 

azaldıqda, malların qiyməti 20-25% azalır. 
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Tədqiqatlar göstiri ki, əgər məmulatın keyfiyyəti dünya səviyyəsindən 50% 

aşağıdırsa, onda praktiki olaraq bu malın realizə edilməsi mümkün deyil. Ona görə 

də məhsulun keyfiyyəti və onun ekspertizası böyük əhəmiyyətə malikdir və bu 

problemə daima diqqət yetirmək lazımdır. 

 

 
 

I.2. Xammal və istehsal texnologiyasının mineral yapışdırıcı materialların 

keyfiyyətinin formalaşmasına təsiri 

 

Mineral yapışdırıcı materialların keyfiyyətinin formalaşmasına onların 

hazırlandığı maddələrin keyfiyyət göstəricilərini istehsal rejiminin düzgün 

aparılması, həmçinin daşınma və saxlanma şərtləri təsir göstərir. 

Havada bərkiyən əhəng karbonat süxurlarının yandırılması yolu ilə başlıca 

alınan məhsuldur. Yandırılma şəklində başlıcı olaraq kalsium oksigendən və 

maqnezium oksidi qatqısından ibarət ağ, yaxud boz parçalar əldə edilir. Bu 

məhsula sönməmiş topa əhəng deyilir. Topa əhəngi döyəndə narın əhəng əldə 

edilir. Sönməmiş əhəngi az miqdarda suda (əhəng çəkilənə nisbətən 70-100%) 

emal edildikdə narın toz şəklinə düşür ki, bunada «plenka» deyilir. 

Burada aşağı keyfiyyətli əhəng alınır, çünki buna kül qarışır. Əhəng çoxlu 

suda, yəni əhəng çəkilənə nisbətən 3-4 qat artıq suda əhəng xəmirinə, yaxud əhəng 

südünə çevrilir. 

İlk xammal arasıkəsilmədən yanan şaquli şaxta peçlərində 900-12000 t-da 

atmosfer təzyiqində yandırılır. Burada temperaturun dərəcəli əhəngin tərkibindəki 
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kənar qatışıqların miqdarından asılıdır; kənar qatqılar az olduğu üçün əhəngi daha 

yüksək temperaturda yandırılır ki, bu da əhəngin keyfiyyətinin formalaşmasına 

mühüm təsir edir. 

Əhəng yandırılan zaman əhəng daşında aşağıdakı reaksiya üzrə istilik 

udulmaqla dissossasiya gedir. 

ЖаЖО3 – 42,5 ккал = ЖаО – ЖО2 

Burada yanacaq yerinə daş kömür  antrosin yaxud qaz tətbiq olunur. 

Bərk yanacaq tətbiq olunanda peçlər tökmə üsulu ilə işləyir. Yəni yanacaq 

təbəqələrlə, hər təbəqə arasında əhəng daşı tökməklə verilir. 

Burada aşağı keyfiyyətli əhəng alınır, çünki buna kül qarışır. Qaz peçlərində 

kül olmadığına görə yandırılan əhəngin keyfiyyəti yüksəlir. 

Əhəng yandırılan zaman çalışmaq lazımdır ki, əhəngdaşı parçaları bərabər 

qaydada yansın. 

Əhəngi yarımçıq və ya həddən artıq yanması halları o zaman baş verir ki, 

əhəngdaşı parçaları müxtəlif irilikdə yaxud peçin temperaturunu həddən artıq 

yüksək və ya ondan olan xəmirin miqdarını azaldır, habelə əhəngin sönməsini 

ləngidir. 

Əhəngin sönməsi nəticəsində suyun miqdarından asılı olaraq əhəng ya toz, 

yaxud da süd halına düşür. Toz halına salınması üçün sönməmiş əhəngin çəkisinə 

nisbətən nəzəri olaraq 32%, təcrübi isə bundan 2-3 dəfə artıq, yəni 64-69% su 

götürülsün ki, bu da əhəngin «yağlılıq» dərəcəsindən asılıdır. 
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Kənar qatqı az olduqda əhəng «yağlı» sayılır və onun sönməsi üçün artıq su 

lazımdır. 

Gips yapışdırıcıları gips daşının (CaSO2 x 2 H2O) yaxud gips anhidridinin 

(CaSO4) habelə kimya sənayesinini bəzi tullantılarının emalı nəticəsində əldə 

edilir. 

Gips yapışdırıcılarının əsas istehsal prosesi termiki emaldan, yəni gipsin 

qaynadılmasınadn ibarətdir. Bu zaman aşağıdakı reaksiya üzrə gips daşının 

dehidratlaşması prosesi gedir: 

 
2 (ЖаСО4 х 2Щ2О) = 2 (ЖаСО4 х 0,5Щ2О) БЩ2О 

 
Gips daşının termiki emalı odadavamlı boruları olan qazanlarda, fırlanan 

peçlərdə, buxarvermə cihazlarında, habelə şaxtaşəkilli, halqavari, kameralı və yağlı 

peçlərdə aparılır. 

Son zamanlarda gips daşının içərisindən isti qaz keçən kürəvi və yaxud 

aerobil dəyirmanlarda asılı vəziyyətdə olaraq emal edilməsi üsulu geniş 

yayılmışdır. Bu üsul gips daşının dehidratlaşmasını təmin edir və gipsi tolklonlara 

aparır ki, buradan da o, bulgerlərə daxil olub, orada saxlanılır. Gips daşı 170-2000C 

temperaturda yandırıldıqda o qədər də möhkəm olmayan, tez bərkiyən məhsul 

(inşaat gipsi) əmələ gəlir. 

Gips daşı 6000C yuxarı temperaturada yandırılanda möhkəmliyi yüksək 

olub, ləng bərkiyən yapışdırıcı maddə alınır (yüksək dərəcədə davamlı gips və s.). 

Gipsin özünü tutması və bərkiməsi prosesinin ləngidilməsi üçün yarımsulu 

gipsin suda həllolma qabiliyyətini aşağı salan maddələr (keratin, sümüklə ət 
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yapışqanlı, boraks, pazsin və s.) tətbiq edilir. Gipsin bərkiməsini sürətləndirmək 

üçün iki sulu gips, nairium uporid və digər duzlar tətbiq olunur. Bunlar gips xəmiri 

və yaxud məhlula qatılanda hazır kristallaşma mərkəzləri əmələ gətiri ki, bunlar da 

məhluldan iki sulu gips kristallarının çökməsini sürətləndirir. 

Maqnezium yapışdırıcısına kaustik və maqnezium kaustik dolomit daxildir 

ki, bunlar maqnezium dolomitin bərkimə dərəcəsinə çatdırılması şərti ilə 

yandırılmasından əldə edilir. 

Kaustik maqneziumun keyfiyyəti materialların yandırılması prosesinin 

sürətindən və temperaturundan, habelə onun parçalarının irilik və xırdalıqlarından 

asılıdır. Bu material yandırılan zaman xüsusi çəkisi 3,1 – 3,42 sm3 tam bircinsli 

məhsul əldə etmək məqsədi güdülür. 

Yandırma prosesi yastı, kameralı, şaxtalı və ya fırlanan peçlərdə aparılır. 

Şaxtalı və fırlanan peçlərdə yandırılan materialdan daha yüksək keyfiyyətli məhsul 

əldə edilir. 

Hidravlik əhəng tərkibində 8-dən 20% qədər gil qatışığı olan əhəng daşının 

bərkimə dərəcəsinə çatdırmaq şərtilə yandırılması nəticəsində əldə edilir. Gilin 

qatılığı çox olduqda onun hidravlik xassələridə yüksək olur. 

Əhəng daşı 900-10000C-də şaxtalı peçlərdə yandırılır. 

Yandırılan zaman ən bəsit aliminat, silikatlar və ferritlərə (kalsium 1 SoO2 

alimonat CaO2 x ab203, kalsium 2 – silikat – 2 CaO x SOO2 və kalsium 2 ferrit 2) 

əmələ gəlir ki, bunlar da əhəng hidravlik xassələr verir. 

Pautsement istehsalı xammalının (əhəng maqnezium) 900-1100 tempera-

turda şaxtalı, halqavari yaxud fırlanan peçlərdə yandırılıb sonra döyülməsindən 



 15

ibarətdir. Yandırılan zaman burada (CaSO4) parçalanır və əmələ gələn (CaO) 

demək olar, bütünlüklə digər oksidlərlə birləşib silikatlar, aliminolatlar və kalsium 

ferritləri əmlə gəlir. 

Tərkibində sərbəst kalsium oksidi olmadığından rast sementi su ilə qarışdı-

rıldıqda sönmür. Yandırılmış «kür» məhsul kürəvi və yaxud boruşəkilli dəyir-

manlarda döyülür, bütün dənələri 4900 deşikli ələkdən  keçiriləndə qalıq 25%-dən 

artıq olmalıdır. 

Portlandsement, sement klipkerinin narın üyüdülmüşündən alınan məhsul-

dur. Klipker əsasən kalsium slikatlarından ibarət olur. İstehsalına görə polrtland-

sement yapışdırıcılar içərisində birinci yer tutur. Portlandsementinin keyfiyyəti 

xammalın kimyəvi tərkibinin dəyişilməsindən və istehsal rejiminə xüsusən 

yandırmaq rejiminə riayət olunub-olunmamasından asılıdır. Klipker tərkibinin 

sabit saxlanmasını təmin etmək üçün ilk xammalın tərkibində ən azı 75-78% 

CaCO3 və 22-25% SOO2 N2O3 Fe2O3 oksidləri olmalıdır. Oksidlərin miqdarı 

klinkordan aşağıdakı kimi, yəni CaO – 60-67%, SoO2 – 19-24%, H2O3 47%, Fe2O3 

– 2,66% olmalıdır. 

Portlandsementin keyfiyyətini aşağı salan qatıqlar maqnezium oksiddən   

(MgO) və kükrd anhidridindən (SO3) ibarətdir ki, bunların dla miqdarı müvafiq 

edəndən 4,5%-i və 3%-dən artıq olmalıdır. Maqnezium oksidi sement bərkiyən 

zaman onun həcmində qeyri-bərabər dəyişikliyə səbəb olmalıdır ki, kükürd 

anhidridi sulfat korroziyası prosesini sürətləndirir. 

Kalsium oksidi klipkerdə oksidlərlə kimyəvi birləşmiş olur. Turşu oksidləri 

ilə birləşmiş olan kalsium oksidi çoxalanda sementin möhkəmliyi artır və bərkimə 
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prosesi sürətlənir. Klipkerdə sərbəst əhəngin qalması yaxşı hal deyil, çünki bu da 

maqnezium oksidi kimi, həmçinin qeyri-bərabər dəyişilməsinə səbəb olur. 

Silikat modulu yüksək olan portlandsementinin möhkəm korroziyaya qarşı 

davamlı və ya bərkimə qabiliyyətinə malikdir. Alüminium oksidi modulu yüksək 

olan portlandsementi bərkiyir, lakin bütün möhkəmliyi sulfat turşularına qarşı 

davamlılıq azdır. 

Portlandsementinin istehsalında əsas proseslər materialın yandırılmasından 

və sonra dəyişməsindən ibarətdir. İlk materiallar müəyyən çəki miqdarında olmalı, 

ayrı-ayrı, ya da birlikdə narın döyülüb, sonra qarışdırılır. 

Portlandsementi iki üsulla, yəni yeni və quru üsullarda istehsal olunur. Bu 

üsulların hansından istifadə edilməsi ilk xammalın növündən və xammalın 

xassələrindən asılıdır. Xammal bərk olanda quru üsul tətbiq edilmir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yaş üsul daha geniş yayılmışdır, çünki bu üsul 

bircinsli və daha keyfiyyətli sement alınmasını təmin edir. Xammal yumşaq olanda 

yaş üsul tətbiq edilir. Həmin xammal xırdalanıb böyük bir miqdarda suya qatılır və 

əldə edilən qatıq 35-42% nəmliyi olan smetana oxşar kütlə halına düşür. 

Xammalın yandırılması: 

Portlandsementin istehsalında əsas proses xammal qatqısının fırlanan və 

şaxtalı peçlərdə 1400-14500 temperaturda (quru üsulda) yandırılmasıdır. Yandı-

rılan zaman yüksək temperaturun təsiri altında əhəngdaşı parçalarını və aşağıda 

göstərilən miqdarda mineral əmələ gəlir: 
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3 ЖаО Су О2 – 37-60 %; 

2 ЖаО Су О2 – 15-37 %; 

2 ЖаО Щ2О3 – 7-15 %; 

4 ЖаО Щ2О3 Фе2О3 – 10-18%. 

 
Сойудугда 50-1500 температурда, сойудугдан сонра клипкер анбара 

эюндярилиб, орада 10-15 эцн сахланылыр вя там сойудулараг, периодик гайдада 

гатышдырылмагла клипкерин тяркиби орта вязиййятя эятирилир. 

Клипкер сахланан заман онун тяркибиндя сярбяст щалда галан калсиум вя 

магнезиум оксидляри сюнцр. Бундан сонра клипкер кцряви щаллары дяйир-

манларда нарын цйцдцлцр. 

Бурада клипкер 5% гядяр эипс вя 15% гядяр пластик гатылыр. Эипс 

портлпндсементинин бяркимясини артырыр. Ялдя едилмиш нарын тоз щалында олан 

портландсемент сойудулуб, орат щала эятирилир вя 4 гат колиз кисяляря 

долдурулур. Бцтцн бу просеслярин дцзэцн реъимдя апарылмасы нятижяси етибары иля 

минерал йапышдырыжы материалларын кейфиййятинин йцксялмясиня сябяб олмушдур. 

Эипс вя портландсемент хямиринин нормал гатылыьынын тяйини. Иншаат эипсинин 

йахуд портландсементин хассяляринин тяйинини хямирин нормал гатылыьынын тяйини 

иля башлайырлар, йяни 100 г бцзцжц маддянин бяркимясиня лазым олан суйун 

мигдарыны тяйин етмякля башлайырлар. Хямирин нормал гатылыьы суйун мигдарынын 

бцзцжц маддянин чякисиня нисбятиля ифадя олунур, фаизля. 

Эипс хямиринин нормал гатылыьынын тяйини. Эипс хямиринин нормал 

натылыьыны суттардын вискозиметрии йахуд АКВ-3 автоматик капилйар вискози-
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метрин кюмяклийи иля тяйин едирляр. Суттард вискозиметрии мис йа да бцрцнждян 

ичи бош дахили диаметри 5 см вя щцндцрлцйц 10 см олан силиндрдян ибарятдир. 

Силиндрин дахили сятщи вя кянарлары йахгы пардахланмыш олмалыдыр. Жищазын 

дястиня, цзяриня 6-20 см диаметри олан консентрик чевряляр чякилмиш, тяряфляринин 

юлчцсц 20х20 см олан тябягя шцшя дя дахил едилмишдир. Диаметри 6-14 см олан 

чевряляр бири-бириндян 1 см аралы, даиметри 14-20 см оланлар ися 2 см аралы 

йерляшдирилмишдир. 

Чевряляри тушла каьыз вярягяйя дя чякмяк олар, тядгигат заманы щямин 

каьызы ики шцшянин арасында йерляшдирирляр. Эипс хямиринин нормал гатылыьыны тяйин 

етмяк цчцн 300 г мигдарында эипсин су иля гарышыьыны дцзялдирляр (250-260 г 

эипс эютцрцлцр). Чини касайа мцяййян мигдарда су тюкцрляр (эипсин чякисинин 

60-80%-и гядяр), сонра цзяриня эипси ялавя едирляр. 

Сынагдан габаг силиндр вя шцшя лювщяни су иля исладырлар. Ислатмаздан  

яввял силиндр вя лювщядян яввялки сынагдан галан эипси тямизляйирляр. Шцшя 

лювщяни жидди сурятдя цфцги, силиндри ися – шагули вязиййятдя консентрик 

чеврялярин мяркязиндя йерляшдирирляр.  

Бундан сонра эипси суйа ялавя едирляр вя тез ашаьыдан йухары ейни кцтля 

алынана гядяр гарышдырырлар, сонра сакит вязиййятдя 2 дягигя сахлайырлар. Сонра 

ики дяфя бирдян гарышдырараг, тез хямири силиндря тюкцрляр вя бычагла онун сятщини 

силиндрин гыраьы цзря щамарлайырлар. 

Бцтцн бу ямялиййат 30 санийядян артыг вахт апармамалыдыр. Жялд вя 

дягиг щярякятля силиндри йухары галдырырлар, бу вахт силиндрдя олан хямир 
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конусвари кюкя шяклиндя шцшядя йайылыр ки, бунун да диаметри хямирин гатылыьы 

иля шяртляшир. 

Сынаг заманы диаметри 12 см кюкя верян хямир-нормал гатылыгда сайылыр. 

Яэяр кюкянин диаметри 12 см-дян аз вя йа чох оларса, йени щисся эипсин тякрар 

бяркимясини она уйьун аз вя йа чох мигдарда су иля апармаг лазымдыр. 

Хямирин бяркимя щалыны диаметри 12 см олан кöкя алынана гядяр давам 

етдирирляр. Иншаат эипсинин нормал гатылыьы 60-80%, йцксяк давамлы ися 35-45% 

арасында олур. 

АКВ – 3 вискозиметринин кюмяклийи иля нормал гатылыьы тяйин етмяк цчцн 

100 г эипси она уйьун мигдарда су иля хамайабянзяр вязитййятя гядяр 

бяркидирляр. Эипси суйа ялавя едяркян санийяюлчяни ишя салырлар, хямири ашаьыдан 

йухары 30 сан. мцддятиндя гарышдырырлар вя ишчи вязиййятя салынmыш жищаз гошулан 

вискозиметрин гапалы йериня йерляшдирирляр. 

Бяркимянин башланмасындан ики дягигя кечмиш мотору ишя салырлар вя 

йайын тясири иля силиндрин цстцндян кцтляни сыхан штоку азад едирляр.  

Семент хямиринин нормал гатылыьынын тяйини. Семент хямиринин нормал 

гатылыьыны тяйин етмяк цчцн Бик жищазы тятбиг едилир. Тядгигатдан яввял жищазын 

голунун сярбяст дцшцб-дцшмямясини йохлайырлар вя сыфыр нюгтясиня гурурлар, 

йяни дястяжяйин шцшя йахуд кашы лювщяйя тохунан аны, эюстярижи охун ися 

шкаланын сыфыр бюлэцсц иля цст-цстя дцшмясини йохлайырлар. 

Кянарлашма олдугда жищазын шкаласыны уйьун олараг чякирляр. Хямирин 

йапышмамасы цчцн щалганы вя лювщяни йаьла силирляр. Семент хямиринин нормал 
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гатылыьыны тяйин етмяк цчцн 400 г семент чякирляр, ону габа тюкцб ортасында 

чухур ачараг бир дяфяйя юлчцлцб айрылмыш суйу ялавя едирляр. 

Бяркимянин биринжи сынаьы цчцн 80-120 мл су эютцрцрляр. Бундан сонра 

чухуру сементля долдурурлар вя 30 санiyəдян сонра яввялжя аста-аста гарыш-

дырырлар. Сонра сяйля кцряжикля овхалайырлар. Хямири арабир гаршылыглы перпен-

дикулйар истиqамятдя овхаламаг лазымдыр. Суйу тюкян андан башлайараг 

хямири 5 дягiqə мцддятиндя гарышдырыrлар.  

Сонра жищазын щалгасыны бир дяфя иля семент хямириля долдурурлар. 5-6 дяфя 

лювщяни стола дюйяжляйяряк, сиркяляйирляр. Бундан сонра суда исладылмыш бычагла 

хямирин сятщини щамарлайараг артыьыны щалганын кянарына гядяр кясиб 

эютцрцрляр вя хямир олан щалганы дястяжийин алтында йерляшдирирляр. 

Жищазын дястяйини хямирин сятщиня тохунмамыш бурахырлар вя винтля 

бяркидирляр, сонра винти бошалдырлар вя дястяжик хямиря сярбяст эирир. Голу азад 

етдикдян 30 санiyə кечмиш дястяйин хямиря эирдийи дяринлийи щесаблайырлар. Дяс-

тяжик дибя 5-7 мм чатмадыгда беля гатылыг семент хямиринин нормал гатылыьы 

щесаб едилир. Яэяр дястяжик 5 мм-дян ашаьы йахуд 7 мм-дян йухары олурса, 

онда суйун мигдарыны уйьун олараг дяйиширляр вя нормал гатылыг алынана гядяр 

йенидян хямири бəркидирляр. 

Эипс вя портландсемент хямиринин тутма мцддятинин тяйини. Бцзцжц 

мящлулдан тутмадан яввял су иля гарышдырдыгдан сонра истифадя етмяк олар. 

Буна эюря дя мящлулун истифадяйя йаралы мцддятини тяйин етмяк мцтляг 

лазымдыр. 
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Эипс вя портландсемент хямиринин дя тутма мцддятини тяйин етмяк цчцн 

Бик жищазындан истифадя едирляр, лакин дястяжик явязиня щярякят едян голун ашаьы 

щиссясиня диаметри 1.1 мм вя узунлуьу 50 мм полад ийня тахырлар. Эипси тядгиг 

едяркян голун цмуми чякиси 120 г., портландсементи тядгиг едяркян ися 300 г. 

олмалыдыр. 

Сыфыр вязиййятини алдыгдан сонра 200г эипс, 400г портландсемент 

эютцрцрляр вя чини йа да метал габа йерляшдирирляр, щансы ки, яввялжядян хямирин 

нормал гатылыьы цчцн лазым олан мигдарда су тюкцрляр. Бу заман тутмайа 

уйьун эялян башланьыж вя сонвахты гейд едирляр. 

Эипс вя йа сементи су иля там хямир алынанан гядяр тез вя йахшыжа 

гарышдырырлар. Бундан сонра ону жищазын щалгасына долдурурлар, артыьыны бычагла 

сыйырыб кясирляр вя щалганы, ашаьы ужу хямирин сятщиня уйьун йерляшян жищазын 

ийняси алтында йерляшдирирляр. Сыхаж винти бошалдаркян йуня хямиря сярбяст эирир. 

Юзцнц тутмадан яввял эипси тядгигат едяркян ийняли голу щяр 30 сан.-дян 

бир, портландсементи ися щяр 5 дяг.-дян бир салыб галдырырлар. Ийня щяр дяфя тязя 

йеря эирир ки, бундан сонра да ону гуруйана гядяр силирляр. Бунунла тутманын 

башланьыжы цчцн бяркимяйя башлайан анын яввяли, йяни ийня сыфыр вязиййятиня 

семент цчяцн 0,5 – 1 мм, эипс цчцн ися 0,5 мм чатмайан щядди гябул едилир. 

Тутманын сону ися бяркимяйя башлайан андан ийнянин хямирин дяринлийиня 

кечмяси цчцн 0,5 мм, портландсемент цчцн ися 1 мм-дян артыг кечя 

билмямяси вахты иля тяйин едилир. 
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ДЦИСТ-лярин тялябиня уйьун олараг эипс вя портландсементин юзцнц 

тутмасы уйьун олараг 4 дяг. вя 45 дяг-дян сонра башланыр, тутманын ахыры ися 

эипс 6 дяг-дян яввял ися 30 дяг.-дян эеж, портландсемент цчцн ися 12 саатдан 

эеж олмамалыдыр. 

Буну шцшя габа охшар жищазда тяйин едирляр. Шцшя габы йахуд икидиварлы 

стякана охшар бу жищазын ики гаты арасындакы сащя истиликдян мцщафизя  материалы 

(асбаст, минерал йа да шцшя памбыг вя с.) иля долдурулмуш олур. Жищазы 

термометр кечирилмиш тыхажла гапайырлар. Тядгигат цчцн 100 г эипс эютцрцб су 

иля гарышдырырлар вя вахты гейд едирляр. Суйу нормал гатылыьа лазым олан гядяр 

эютцрцрляр. 

Эипсля суйу 30 сан. мцддятиндя гарышдырырлар. Бундан сонра 30 г-а 

гядяр кцтляни Калка йахуд бцкся кечириб жищазда йерляшдирирляр. Ону баьлайыб 

термометрии эипс кцтлясинин ортасына йеридирляр вя щярарят еняня гядяр щяр 30 

санiyəдян бир термометрин эюстярижисиня нязарят едирляр. 

Щярарятин енмяси эипс хямиринин кристаллашмасынын гуртардыьыны эюстярир. 

Эипси су иля гарышдырмаьа башлайан андан кристаллашманын сонуна гядяр олан 

мцддяти тяйин едирляр ки, бу да 12 дягiqəдян аз олмамалыдыр. 

Эипсин вя сементин нарынлыг дяряжясинин тяйини. Нарынлыьы, яввялжядян 105-

1100 Ж-дя бир саат ярзиндя гурудулмуш бцзцжцнцн 50-100 г дягиг чякисини 

эюзжцкляринин юлчцсц уйьун эялян ялякдян кечиряряк тяйин едирляр. Чякилмиш 

дягиг юлчцнц яляйя тюкцрляр, гапаьыны баьлайырлар вя механики ялямяк цчцн 

олан жищаза йерляшдирирляр. Ялякдян бир дягигя мцддятиндя 0,05 г-дан артыг 

олмайан маддя кечяня гядяр ялямя апарырлар. 
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Сыхылма заманы эипсин мющкямлик щяддинин тяйини. Эипсин сыхылма 

заманы мющкямлик щяддини нормал гатылыгда эипс хямириндян щазырланмыш, 

тяряфляри 70 мм олан куб шякилли цч нцмунядя тяйин едирляр. Нцмуняляри 

щазырламаг цчцн 1200 г эипс вя нормал гатылыг цчцн уйьун олан лазыми 

мигдарда су юлчцрляр. Суйу чини габа тюкцрляр вя 30 сан. ярзиндя тядрижля эипси 

тюкцрляр, там хямир алынана гядяр диггятля гарышдырырлар. Хямири бир дягигя 

ярзиндя там щазырламаг лазымдыр. 

Сонра ону яввялжядян машын йаьы йахуд вазелин сцртцлмцш ачылан метал 

формалара тюкцрляр вя су кечирмяйян алтлыьа дцзцрляр. Формалары долдурдугдан 

сонра нцмунялярин сятщини бычагла щамарлайырлар. Бир саатдан сонра 

нцмуняляри формалардан чыхарырлар. Бяркимянин башланьыжындан саат йарым 

сонра нцмуняляри щидравлик пресс алтында сынагдан кечирирляр. 

Яйилмя вя сыхылма заманы портландсементин мющкямлик щяддинин тяйини. 

Портландсемент сыхылма вя яйилмя заманы мющкямлик щяддиня эюря маркалара 

бюлцнцр: 300, 400, 500, 600 вя 700 (Мн-ларла уйьун олараг 30,40,50,60, 70). 

Сементин маркасы 28 суткадан сонра сыхылма заманы 1 см2-а кг-ля дцшян 

мющкямлик щяддиня уйьун олур. Яйилмя заманы мющкямлийи тяйин етмяк цчцн 

юлчцсц 160х49х40 мм олан тиржик шякилли нцмуняляр щазырлайырлар. 

Яйилмянин тядгигиндян сонра галан йарым тиржиклярля сыхылмайа гаршы 

мющкямлийи тяйин едирляр. Тядгигат цчцн нцмуняляри семент иля кварс 

гумунун гарышыьындан (1:3 чя4кисиня эюря) щазырлайырлар. Бцтцн щалларда сынаг 

цчцн 0,53-0,85 мм юлчцсц олан дяеявяр гумдан истифадя едирляр. 
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Уйьун чяки мигдарында семент вя гуму 1 дяг. ярзиндя габда 

гарышдырырлар вя су ялавя едирляр. Бу заман су семент мцнасибятляри 0,4-дян аз 

олмамалыдыр. 

Су ялавя етдикдян сонра мядлулу 1 дяг. ярзиндя ял иля гарышдырдыгдан 

сонра ону хцсуси гарышдырыжыйа кечирирляр вя фырланма тезлийи 8 дюв/дяг. олан бу 

гурьуда йенидян 2,5 дяг. гарышдырырлар. Гатышыгдан уйьун метал формаларда 

тяжрцби нциуняляр щазырлайырлар.  

Щазыр гатышыьы мцяййян мигдар формалара йерляшдирирляр ки, бурада онлары 

хцсуси вибросащядя сыхлашдырырлар. Сыхлашдыгдан сонра нцмунялярин сятщини 

форманын кянары иля щамарлайырлар, шцшя лювщянин цзяриндя йерляшдирирляр вя 

щидравлик гапанан ваннанын ичярисиндя йерляшдиряряк бир сутка сахлайырлар. 

Нцмуняляри формадан азад етдикдян сонра щяраряти 200 + 30 олан су иля 

долу ваннада бяркимяк цчцн 7.14 йа да 28 сутка сахлайырлар. Щяр ики щяфтядян 

бир ваннанын суйуну дяйиширляр. Бяркимиш судан чыхарырлар, силиб гурудулур вя 

сынагдан кечирирляр. 

Яйилмядя мющкямлийи чийинляринин нисбяти 1: 50 олан ики линэли системсдян 

ибарят даьыдыжы жищазда тяйин едирляр, буна эюря дя тядгигат заманы даьыдыжы 

гцввя 50 дяфя артыр. 

Сынагдан яввял линэляр системинин цст линэин кичик чийниня йцкц йерляш-

дирмякля таразлыьа эятирирляр. Яэяр линэин цст тини чярчивянин дахили щиссясиндяки 

гейдля цст-цстя дцшярся, бу щалда систем тараздыр. 

Тядгиг олунан нцмуняни жищазын тутжагларына еля йерляшдирирляр ки, онун 

йасты тинляри тутажагларын йасты сятщляри иля цст-цстя дцшсцн вя дайаглар арасы 
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мясафя 100 мм, орта дайаг о бири дайаглардан 50 мм аралы олмалыдыр. Сонра 

винть иля таразлыг гейдиййатына гядяр тарым чякирляр. 

Йцк йаратмаг цчцн гырмадан истифадя едирляр, бу да цст линэин бюйцк 

чийниндян асылмыш ведряжийя бункердян 100 г/дяг. тезликля тядрижян тюкцлцр. 

Гырма даьыдыжы анна гядяр ведряжийя тюкцлцр, сонра ведряжик хцсуси гурьу иля 

бирляшмиш педалын цстцня дцшяряк, гырманын тюкцлмясини дайандырыр. 

Сементин щяжми дяйишмясинин бярабярлийинин тяйини. Щяжми дяйишмянин 

бярабярлийини галынлыьы 1 см-я гядяр вя диаметри 7-8 см олан кюкя шякилли 

нцмунялярдя тяйин едирляр. Кюкяляри нормал гатылыгда семент хямириндян 

щазырлайырлар, бунун цчцн дя 400 г семент эютцрцрляр. 

Хямирдян щяр бири 75 г олан дягиг чякидя алты щисся эютцрцрляр, щяр щиссяни 

габагжадан машын йаьы иля йаьланмыш шцшя лювщянин цзяриня гойурлар. Лювщяни 

масанын кянарына йцнэцлжя дюйяжляйирляр, бунунла да хямирдян кюкя ямяля 

эялир, онларын да сятщини бычагла щамарлайырлар. 

Бундан сонра кюкяляри шцшя лювщялярдян эютцрцрляр. Хцсуси кичик бакда 

кюкялярин икисини суйун ичиндя, икисини суйун цзяриндя галан ики кюкяни ися 200 Ж 

суда йерляшдиряряк 27 сутка сахлайырлар, сонра диггятля нязярдян кечирирляр. 

Бакдакы кюкяляри ися 4 саат ярзиндя гайнадырлар вя сойутдугдан счонра 

нязярдян кечирирляр. 

Яэяр кюкялярдя радиал чатлар йахуд хырда тор чатлар ямяля эялирся, демяли 

беля мсемент щяжми дяйишмя бярабярлийиня малик дейил.  

Жа вя МэО актив оксидляринин мигдары иля ящянэин нювцнц тяйин едирляр. 

Цйцдцлмцш йахуд топа щалында сюнмямиш ящянэин тяркибиндя актив оксидлярин 
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мигдары 1-жи нюв цчцн 85%-дян, 2-жи нюв цчцн 70%-дян аз олмамалыдыр, щидрат 

цчцн ися уйьун олараг 67 вя 55 %-дян аз олмамалыдыр. 

 
 

I.3. Mineral yapışdırıcı materialların keyfiyyətinə qoyulan ümumi və spesifik 

tələblər 

 
 

Йапышджырыжы  материаллар мцасир тикинтинин ясас материалы олуб, мцхтялиф 

бетонларын, бцтцн мцмкцн олан тикинити мямулатларынын конструксийалары вя 

гурьуларын щямчинин суваг мящлулларынын щязарланмасы мягсядиля эениш тятбиг 

едилир. 

Минерал йапышдырыжы материалларын нювляри мцхтялифдир вя бунлар мцхтялиф 

мягсядляр цчцн истифадя олунур. Одур ки, минерал йапышдырыжы материалларын айры-

айры нювляриня мцхтялиф кейфиййят тялябляри гойулур. 

Минерал йапышдырыжы материалларын ясас кейфиййт эюстярижиляриня сыхлыг, 

бяркимя мцддяти, мющкямлийи, каррозийайа давамлылыг вя с. кими эюстярижиляря 

аиддир. Бу кейфиййят эюстярижяляринин тяляб олунан щядди уйьун стандарта 

нормаллашдырылыр. 

Минерал йапышдырыжы материалларын ян эениш йайылмыш нювляриндян бири олан 

сементлярин кейфиййятиня верилян ДЮСТ – 10198 – 62 цзря нормаллашдырылыр. 

Щямин стандарт цзря сементляр ашаьыдакы маркаларда бурахылмалыдыр. 

А) Портландсемент – 300, 400, 600 вя 500; 

Б) Щодрофорб портландсемент 300 вя 400; 

В) Пластик портландсемент 300, 400, 500; 
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Г) Сулфата давамлы портландсемент – 400; 

Д) Шлаколу портландсемент 200, 300, 400 вя 500. 

Гейд олунан маркалар цзря сементляр жядвялдя верилян механики 

кейфиййят эюстярижиляриня малик олмагдадыр. 

Жядвял 1.1 
Мцхтялиф маркалы сементлярин яйилмя вя сыхылма мющкямлийи 

Сементлярин 
маркалары 

200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 

Сементлярин  
адлары 

28 эцн сонра яйилмя заманы 
мющкямлийин щядди,кг/см2 

2эцндян сонра сыхылма заманы 
мющкямлийин щядди,кг/см2 

Портланд семент - 45 55 60 65 - 300 400 500 600 
Щидрофорб,семент - 45 55 - - - 300 400 - - 
Пластик,семент - 45 55 60 - - 300 400 500 - 
Сулфата давамлы 
пордланд семент 

- - 55 - - - - 400 - - 

Шлакопортсемент 35 45 55 60 - 200 300 400 500 - 
 
Тез бяркийян портландсемент вя шлако портландсементин яйилмя вя сыхылма 

мющкямлийи стандарт цзря ашаьыдакы жядвялдяки кими олмалыдыр. 

Жядвял 1.2 
Тез бяркийян сементлярин сыхылма вя яйилмя мющкямлийи 

 
Сементлярин 

адлары 
1:3 нисбятли мящлулдан щазырланмыш нцму. 3эцн бяркимядян 
сонра, мющкямлик щядди. 

                 Яйилмя заманы Сыхылма заманы 
Тез бяркийян портланд 
семент 
 

40 250 

Шлакопортланд семент 35 200 
 

Щяр ики сементляря 28 эцн бяркимядян сонра 400 кг/см2 сыхылма 

мющкямлийиня малик олмалыдыр. 

Тикинти эипси минерал йапышдырыжы материаллар ичярисиндя ян эениш тятбиг 

олунан маддялярдян биридир. 
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ДЮСТ 125-70 цзря эипсляр кейфиййятиндян асылы олараг Ы,ЫЫ,ЫЫЫ сортлара 

бюлцнцрляр. Щяр бир сорт цчцн эипсляр стандарт цзря ашаьыдакы жядвялдя верилян 

тялябляри юдямялидир. 

Жядвял 1.3 
Тикинти эипсинин кейфиййятиня верилян тялябляр 

Эюстярижилярин ады 
Сортлар цчцн норма 

Ы ЫЫ ЫЫЫ 
Нарынлыг дяряжяси 0,2№ли ялякдян кечирилдикдя %-ля аз 
олмамалыдыр. 

15 20 30 

Сыхылма заманы мющкямлик щядди 7,07 х 7,02 юлчцлц 
нцмунялярдя 1,5 саатдан сонра кг/см2 аз олмамалыдыр. 55 45 35 

Яйилмя заманы мющкямлик щядди 4х4х16 см юлчцлц нцмуня 
1,5 саатдан сонра кгс/см2 аз олмамалыдыр. 27 22 17 

Сыхылма заманы мющкямлик зядди йарымюлчцлц нцмуняляр цзря 
1,5 саатдан сонра кг/см2 аз олмамалыдыр. 55 45 35 

 
Эипс бярклийя 4 дягигядян тез олмайараг башламалы, гурумалы баша 

чатмасы мцддяти ися 30 дягигядян эеж олмамалыдыр. 

Тикинти ящянэинин кейфиййятиня верилян тялябляр ДЮСТ 9179-90 цзря 

нормаллашдырылыр. Щавада бяркийян ящянэ гейд олунан стандарта 3 сорта 

бюлцнцр. Ящянэин тяркиби ашаьыдакы жядвялдя эюстярилян тялябляря уйьун 

олмалыдыр. 

Жядвял 1.4 
Щавада бяркийян тикинти ящянэин сортлар цзря кейфиййят эюстярижиляри нормалары 

 

Эюстярижилярин адлары 
Нормалар 

Калсиумлу ящянэ Магнезиум вя доло-ящянэ 
Ы ЫЫ ЫЫЫ Ы ЫЫ ЫЫЫ 

1. Гуру маддя актив ЖаО-ЩО мигдары %-
ля аз олмамалыдыр.       

а). гатгарсыз сюндцрцлмцш ящянэдя 90 80 70 85 75 65 
б). гатгарлы сюндцрцлмямиш ящянэдя 64 52 - 64 52 - 
2. Актив МэО-нун мигдары %-ля аз 
олмамалыдыр. 

5 5 5 20(40) 20(40) 20(40) 

3. ЖаО2-нин мигдары %-ля аз олмамалыдыр. 3 5 8 5 8 11 
4. Сюндцрцлмямиш ящянэдя йанмамыш 
дяняжиклярин мигдары %-ля аз олмамалыдыр. 7 10 12 10 15 20 

5. Итки фаизи аз олмамалыдыр. 5 7 10 7 10 13 
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Мютяризядя доломит ящянэ цчцн МэО мигдары эюстярилмишдир. 

Практикада асбест семнт мямулатларынын истещсалы цчцн тятбиг едилян 

елементлярдян щямчинин аь вя рянэли семент нювляриндян истифадя едилир. 

Бу материалларын кейфиййятиня верилян тялябляря ДЮСТ 9835-96, ДЮСТ 965-

90, ДЮСТ 1580570 цзря нормаллашдырылыр. Щямин стандартлары эюря семент 

нювляри ашаьыдакы жядвялдя верилиб. 

Жядвял 1.5 
Мцхтялиф тяйинатлы сементлярин кейфиййятиня верилян техники тялябляр 

Сементлярин адлары вя маркасы. 

Мющкямлик щядди 

Яйилмя заманы Сыхылма 
заманы 

   
1). Асбестсемент мямулатларынын 
истещсалы цчцн нязярдя тутулан 
портландсемент 

   

400 40 55 400 
500 45 60 500 

2). Аь портландсемент    
300 - 45 300 
400 - 55 400 
500 - 60 500 

 

Айры-айры щалларда истещсалчы вя алыжынын разылашмасына уйьун олараг 

бяркимя мцддятинин башга гиймятляри бурахыла биляр. Стандарт цзря щямчинини 

сементлярин тяркибиндя олан маддялярни мигдары нормаллашдырылыр.  

Беля ки, бцтцн сементлярдя сулфид туршусунун мигдары 3,5%-дян йухары 

олмамалыдыр, портландсементдя ися 1,5-дян ашаьы вя 3,5%-дян йухары 

олмамалыдыр. 

Магнезиум оксидинин мигдары ися 5%-дян чох олмамалыдыр. Сементлярин 

нарынлыьы еля олмаладыр ки, №-ли ялякдян кечирилдикдя онун 85%-и ялякдян 

кечмялидир. 
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Жядвял 1.6 

Эюстярижилярин ады. 
Сулфата давамлы 

порт. 

Посалы портланд 

семент 

Цч калсиумлу сликатлары мигдары (3 ЖаО,СО2) %-ля 

чох олмамалыдыр. 
50 нормаллашдырылыр 

Цч калсиумлу алимцнатын мигдары (3 ЖаО Ал2О3) %-

ля чох олмамалыдыр. 
5 8 

Цч калсиумлу алцмцнотын (3ЖаО Щ2О3) вя 4 Ал-тын 

мигдары % чох олмамалыдыр. 
22 нормаллашдырылыр 

 

Ящянэин бцтцн нювляри цчцн нарынлыг дяряжяси ашаьыдакы кими олмалыдыр. 2 

№-ли ялякдя – 1 %-дян чох олмайараг. 

Сюндцрцлмямиш ящянэляр цчцн сюнмя мцддяти ашаьыдакы кими олмалыдыр. 

Жядвял 1.7 

Эюстярижилярин ады 
Сортлар цчцн нормалар 

Ы сорт ЫЫ сорт 
1). Гуру маддядя щесабланмыш актив ЖаО + МэО %-ля 

мигдары аз олмамалыдыр. 
  

а). гатышыгсыз щид. ящянэдя 67 60 

б). гатгылы щид. ящянэдя 50 40 

2). ЖО2-нин мигдары %-ля чох оламамалыдыр 3 5 

3). Ящянэин нямлийи %0ля чох олмамалыдыр. 5 5 

4). Нарынлыг – галыг %-ля чох оламамалыдыр. 2 2 

№: 063;  №: 008 10 10 

 
Йаваш сюнян ящянэляр цчцн 25 дягiqə аз олмайараг, щидравлик ящянэляр 

ися аз кейфиййят эюстярижиляриня эюря ашаьыдакы жядвяля уйьун олмадыр. 

Тикинти цчцн нязярдя тутулан щидравлик дяряжясиня эюря ашаьыдакы жядвяля 

уйьун олмадыр. 
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Жядвял 1.8 

Эюстярижилярин адлары 
Ящянэляр цчцн нормаллаш. 

Зяиф щидравлик 
Эцжлц 

щидравлик 
1.Гуру маддядя щесабланмыш ЖаО + МэО %-ля мигдары; 

аз олмамалыдыр;                                                  15 1 

           чох олмамалыдыр; 60 15 
2. Актив МэО-нун % мигдар. 5 5 
3. ЖО2-нун мигдары % чох олмамалыдыр. 7 5 
4. Иткиси %-ля чох олмалыдыр. 9 7 
5.Сыхылма заманы мющкямлик щядди 

7 эцн сонра 
 
- 10 

28 эцн сонра 20 50 
6. Нарынлыг дяряжяси 5-ля чох олмалыдыр. 
    №: 02 ялякдя 

 
1 

1 

    №: 008 ялякдя 10 10 

 

Истещсаледижи мцяссяляр минерал йапышдырыжы материалларын стандарт 

тялябляриня уйьунлуьуна там тяминат вермялидирляр. 
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II. TƏCRÜBİ HİSSƏ 

2.1. İstehlak bazarına daxil olan mineral yapışdırıcı  materialların təsnifatı və 

çeşid xarakteristikası 

 

Минерал йапышдырыжы материаллар бяркимясиня вя мющкямлийиня эюря ики 

група бюлцнцр: бунлардан биринжисиня щавада бяркийян материаллар, икинжисиня 

ися щидравлик материаллар дейилир. Щавада бяркийян йапышдырыжылар йалныз щавада 

бяркийиб, узун мцддят юз мющкямлийини мцщафизя етмяси иля характеризя едилир. 

Онлар ясасян йерцстц тикинтилярдя тятбиг олунур. Щидравлик йапышдырыжы 

маддяляр йалныз щавада дейил. Щямчинин суда да бяркийиб, юз мющкямлийини 

сахлайа билир. Бунлардан йерцстц вя йералты йяни суалты гурьуларын тикинтисиндя 

истифадя едилир.  

Щавада бяркийян йапышдырыжы маддяляря щавада бяркийян эипс, ящянэ, 

магнезиум йапышдырыжылары, щабеля ярийян шцшя аиддир. Щавада бяркийян ящянэ 

ян садя йапышдырыжыдыр. Калсиум оксидини вя магнезиум оксидини кцллц 

мигдарда (ян азы 60%) ящянэ хямиринин чыхымындан (ян азы 1,6 л/кг) вя 

сюнмямиш дянялярин мигдарындан асылы олараг щавада бяркийян ящянэ Ы, ЫЫ, ЫЫЫ 

нювляря бюлцнцр вя истещсал олунур. 

Дюйцлмцш ящянэин 1 : 3 нисбятдя ящянэ вя гумдан ибарят олан, 28 

эцндян сонра сыхылма заманы эюстярдийи мющкямлик щяддиня эюря 4,10, 25 вя 

50 маркалара бюлцнцр. 

Дюйцлмцш ящянэин кейфиййяти щяжмдя 2900 дешикляри олан ялякдян 

кечирмякля тяйин олунан нарынлыьа да мцяййян едилир. 
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Бу заман ялякдяки галыг 15%-дян аз олдугда ящянэ лазыми тялябляря 

мцвафиг щесаб олунур. Сюнмямиш вахтына эюря щавада бяркийян ящянэ тез 

сюнян (10 дяг. гядяр) орта сцрятдя сюнян (1030 дяг); вя лянэ сюнян (30 дяг. 

чох) ящянэля бюлцнцр. 

Щавада бяркийян ящянэдян дивар щюрэцсц вя суваг цчцн ящянэ-гум, 

ящянэ-гала вя с. мящлуллары щазырланыр. Бу ящянэдян чохлу мигдарда ящянэ-

гум (сликат) кярпижи, блокларыны, тавалары, карбонлашдырылмыш мямулатлар, гатылыг 

семент истещсалында вясаир ещтийажлар цчцн истифадя олунур. 

Эипс йапышдырыжылары бу йапышдырыжылара иншаат эипси, гялиб эипси, 

мющкямлик эипси вя с. дахилдир. 

Иншаат вя гялиб эипси эипс дашынын 150-1800 температурда йандырылмасы вя 

йандырыландан сонра нарын тоз шяклиня салынмасы нятижяляриндя ялдя едилир. 

Иншаат эипси су иля гарышдырыланда чох тез тутулуб бяркийир. Эипсин 

кейфиййяти галынлыьындан, дартылма вя сахлама заманы эюстярдийи мющкямлик 

щяддиндян артыг ибарятдир. 

Иншаат эипси суваг ишиндя, юртцк вярягяляринин вя мемарлыг деталларынын 

щазырланмасында, щабеля нисби рцтубяти 60%-дян йухары олмайан биналар цчцн 

мямулат щазырламасында тятбиг едилир. 

Керамикм сянайесиндя эипсдян гялибляр истещсал олунур. Мющкямлийиня 

эюря иншаат эипси бир нечя нювя маликдир. 

Чох мющкям иншаат эипси. Бу эипс эипс дашынын 750-8000 температурда бир 

вя йахуд ики дяфя йандырылмасы вя йандырылмаздан габаг, йахуд сонра 
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олераномум зяйи, боракс гялиби, метал сулфатлары вя с. дузларын гатылмасы 

нятижясиндя ялдя едилир. 

Чох мющкям эипс аь рянэдя олур вя йахшы пардагланыр. Мющкямлийиня 

эюря бу эитпс беш маркада бурахылыр (150, 200, 250, 300, 400). 

Магнезиум йапышдырыжысы. Каустик магнезиум вя каустик доломит бу 

груп йапышдырыжылара дахилдир. Бунлар магнезиум вя доломитин бярклик 

дяряжясиня чатдырылмасы шяртиля, йандырмаг йолу иля ялдя едилир вя нарын дюйцлмцш 

шякилидя олур. 

Магнезиум йапышдырыжысына иншаат вя щавада бяркийян ящянэя нисбятян 

даьылмасына гаршы (30-35 кг/см2) вя сыхылмасына гаршы (400-600 кг/см2) даща 

йцксяк мющкямлийи иля характеризя олунур. 

Каустик магнезиум – суйа давамсыздыр. Бунларын характерик жящяти одур 

ки, цзви материалларла йахшы говушур. Бунлар суваг мящлулларынын щазырланмасы, 

дахили бязяк ишляри, дюшямя гурудулмасы. Истилийи изоле едян материалларын. Сцни 

мярмярин, мозаика таважыгларынын вя диэяр мямулатларын истещсалы цчцн тятбиг 

едилир. 

Щидравлик йапышдырыжы материаллар. Щидравлик ящянэ тяркибиндя 8-2%-я 

гядяр эил гатышыьы олан меркилли ящянэ дашларын бяркимя дяряжясиня 

чатдырлмамаг шярти  иля йандырылмасы нятижясиндя ялдя едилир. Щавада бяркийян 

ящянэдян щидравлик ящянэ онунла фярглянир ки, ону су иля гарышдыранда щавада 

башланан бяркимя просеси суйун ичиндя давам едир. 
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Щидравлик ящянэ дивар щюрэцсц вя суваг мямулатларынын, щабеля ашаьы 

маркалы бетонларын щазырланмасы цчцн тятбиг едилир. Бундан бцнювря цчцндя 

истифадя едиля биляр. 

Семент – гейри-цзвц мяншяли мцщцм бирляшдирижи маддядир. 

Паутсемент – тяркибиндя 20%-дян чох эил гарышыьы олан ящянэ, йахуд 

магнезиум сцхурларынын бяркимя дяряжясиня чатдырмамаг шярти иля 

йандырылмасы нятижясиндя ялдя едилян мящсулдур. 

Паутсементин бяркимя просеси тяркибиндяки минералларын щидратлашмасы вя 

сонра каллоид кцтля ямяля эятирмяси нятижясиндя эедир ки, бу кцтлядя тядрижян 

мыхланыб бяркийир. Паутсемент 3 маркада бурахылыр: 25,50,100.  

Паутсемент дивар щюрэцсц вя суваг мящлуллары цчцн тятбиг едилир. 

Паутсемент чох мющкям олмадыьына эюря дямир бетон истещсалы цчцн сярф 

едилир. 

Портландсемент агресив мцщцм тясириня мяруз галмайан бетон, дямир-

бетон вя асбест семент мямулатлар, щабеля деталлар, конструксийалар вя 

гурьуларын тякилмясиндя тятбиг едилир. 

Портландсемент тябии ящянэ минералларынын, йахуд калсиум-карбонатдан, 

мцхтялиф оксидин эиллярдян ибарят олан сцни гарышыг материалларынын бяркимяси, 

йандырлымасы нятижясиндя ялдя едилян семент клипкеринин нарын цйцдцлмясиндян 

алынан мящсулдур. 

Посалы портландсемент – портландсементин бир нювц олуб, домна 

истещсалынын ужуз туллантыларындан алыныр. Бу семент дюрд маркада бурахылыр      

(250. 300, 400 вя 500). 
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Посалы портландсемент агрессив мцщитляря гаршы ади портландсементя 

нисбятян даща давамлыдыр. Бу семент портландсементин сярф олундуьу йерлярдя 

вя бундан башга ширин суларын тясириня мяруз галан мямулатларын 

щазырланмасында тятбиг олунур. 

Магнезиумлу портландсемент тяркибиндя чохлу мигдарда ( 10% гядяр ) 

магнезиум оксиди олмасы иля ади поортландсементдян фярглянир. Магнезиумлу 

семент клипкери ясасында 3 маркада (300, 400, 500) магнезиумлу портланд-

семент вя 4 маркада (250, 300, 400, 500 и) посалы портландсемент бурахылыр. 

Портландсементин хцсуси нювляри. Хцсуси нюв портландсементлярин ялдя 

едилмяси цчцн ади портландсемент клипкериля спесифик хассяляр сулфат суларына 

гаршы дайаныглыг, пластиклик, су буразмамаг габилиййяти вя с. хассяляр вермяк 

цчцн мцяййян маддяляр гатылыр. 

Хцсуси портландсементляря сулфата давамлы, щидрофорб, плстикляшдирилмиш, 

эенишлянян, тамилаъ, аь вя с. сементляр дахил олур.  

Бу семнетляр башлыжы олараг сянайедя вя щидравлик тикинтидя тятбиг едилир. 

Айры-айры тикинтилярдя аь сементдян истифадя олуна биляр. Аь сементин 

тяркибиндя аз мигдарда (0,35 – 0,45 %) бойа оксидляри (Щ2О3, ФеО2 вя с.) 

вардыр. 

Бу семент цч маркада (250, 300, 400) бурахылараг, бязяк ишляри вя 

мемарлыг мямулатларынын щазырланмасы цчцн тятбиг едилир. Рянэинин аьлыг 

дяряжясиня эюря цч чешиддя (БЖ -1, БЖ-2, БЖ-3) бюлцнцр. Аьлыг ямсалы чешидляр 

цзря 76, 73 вя 66% тяшкил едир. 

Посалы сементляря сулфат-поса вя ящянэ поса сементляри дахилдир. 
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Сулфат поса сементиндян иншаат мящсулларынын бетон вя дямир-бетон 

конструксийаларын сулфат сулары тясириня мяруз галан йералты вя суалты гурьуларын 

щазырланмасында истифадя олунур. 

Ящянэ – поса сементи 2 маркада (50-100) бурахылыр. Бу семент ашаьы 

маркада иншаат мящсуллары вя бетонлар цчцн, щабеля йеральы, суалты вя йерцстц 

гурьуларда тятбиг олунур. 

 
 
 

II.2. İstehlak bazarına daxil olan mineral yapışdırıcı materialların xassə 

göstəricilərinə görə ekspertizası 

 
Минерал йапышдырыжы материалларын ясас эюстярижиляриня онларын физики-

механики хасся эюстярижиляри аиддир. Бурайа хцсуси чяки, нарынлыг, нормал 

гатылыг, тутушма мцддяти, сыхылмагда мющкямлик щядди, щяжми бярабярлик вя с. 

кими хассяляр дахилдир. 

Минерал йапышдырыжы материалларын кейфиййятли олмасы цчцн гейд олунан бу 

эюстярижиляр тяляб олунан нормайа малик олмалыдыр. 

Портландсемент вя эипс хямиринин нормал гатылыьынын тяйини. Портланд-

сементин вя йа эипсин хассялярини юйрянмяк цчцн яввялжя 100 г. йапышдырыжынын 

бяркимяси цчцн лазым олан суйун мигдары тяйин едилир. Суйун мигдарыны 

йапышдырыжы иншаат материалынын мигдарына олан нисбятинин faizlə ифадясиня щямин 

материалын нормал гатылыьы дейилир. 

Эипс хямиринин нормал гатылыьы вискозометрин кюмяйи иля тяйин едилир. 

(АКБ – 3). Вискозометрин диаметри 3 см, щцндцрлцйц ися 10 см тунж 
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слиндриндян ибарятдир. Силиндрин аьыз нащийяси вя ичяри щиссяси йахшы жилаланмыш 

олмалыдыр. Тяжрцбянин эедишиндя цзяриндя 6-20 диаметрли 16-дан 14-я кими щяр 

бир см-дян, 14-дян 20-йя кими щяр 2 см-дян бир чевря чякилмишдир ( консентрик 

чевряляр чякилмиш 20х20 см шцшя лювщяляри истифадя едилир. Яэяр беля шцшя лювщя 

йохдурса, онда цзяриня чевряляр чякилмиш каьыз 2 шцшя лювщя арасында 

йерляшдирилмишдир. Эипс хямирини щазырламаг цчцн чини касайа су тюкцлцр (гуру 

эипсин 60-80 % гядяр). 

Сонра 250-260 гр. эипс суда щялл едилир. Тяжрцбяни апармаг цчцн силиндр 

вя шцшя лювщя йахшы тямизлянмямишдир. Тямизлинмядян сонра щяр икиси су иля 

исладылыр. Силиндр шцшя лювщянин цзяриня еля йерляшдирилир ки, силиндрин мяркязи 

консентрик чеврянин мяркязи дцшсцн. 

Эипс суда йахшы щялл едиляряк 2 дягигя мцддятиндя сакит бурахмаг 

лазымдыр. Сонра жялд щярякятля хямири силиндрин ичярисиня тюкцб, бычагла цстцнц 

щамарламаг лазымдыр. Ямялиййат цчцн 30 сан. Вахт сярф олунур. Силиндри жялд 

галдырмаг лазымдыр. Иншаат эипсинин нормал гатылыьы 60-80 % олмалыдыр. 

Мющкям эипс цчцн ися нормал гатылыг 34-45 %-дир. 

АКБ – 3 вискозиметр васитясиля эипсин нормал гатылыьы тяйин етмяк цчцн 

100 гр. эипс хама щалына дцшяня гядяр суда щялл едилир. Щялл етмя мцддяти 30 

сан. Олмалыдыр. Щазыр хямир вискозиметрин камерасына йерляшдирилир. 

Йайларын кюмяйи иля хямир кцтляси силиндря йерляшдирилир. Жищазда ишинин 

нятижяси графикдя карандаш васитясиля гейд алыныр. Каьызын цзяриндя алынмыш 

яйриси нцмуня яйриси иля мцгайися едяряк эипсин нормал гатылыьыны ашаьыдакы 

дцстурла щесаблайырлар. 
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qatıatınormalQ/β
qatıatıfaktiki_faktQ/β

n_faktQ/β=normг/β
 

н – нормал гатылыгдан узаглашма (нцмуня яйрисиня эюря тяйин едилир). 

 Семент хямиринин нормал гатылыьынын тяйини. Семент хямиринин нормал 

гатылыьыны тяйин етмяк цчцн БУК жищазындан истифадя едилир. Тяжрцбяйя 

башламаздан яввял жищазын ишлямясини йохламаг лазымдыр.Жищазын йняси шцшя 

лювщяйя тохунан заман шкала О-ы эюстярмялидирляр.Мящсулун йапышмасын дейя 

щалганы вя лювщяни йохламаг лазымдыр. Нормал гатылыьы тяйин етмяк цчцн 400 

гр. семент су иля гарышдырылар. Суйун мигдары 80-120 мл олмалыдыр. Мящлул 5 

дяг. мцддятиндя гарышдырылыр. Щазыр мящлул жищазын щалгасы ичярисиня дахил едилир. 

Нятижянин дцзэцнлцйц цчцн мящлул щалгайа дахил едиляпкян ону силкялямяк 

лазымдыр. Сонра бычаг васитясиля хямирин щалгасынын гыраьына йапышган вя артыг 

галан щиссяси кясилиб атылмалыдыр. 

Ийняни хямирин сятщиня йахынлашдырараг сятщя тохунан анда санийя юлчяни 

ишя салмаг лазымдыр. 30-сан-дян сонра ийнянин ня гядяр дяринлийя эетмяси гейдя 

алынмалыдыр. Ийня гатын дибиня 5-7 мм галынлыьында эетмялидирся, бу нормал 

гатылыглы семент хямирин алындыьыны эюстярир. 

Эипсин вя сементин нарынлыг дяряжясинин тяйини. Тяжрцбя цчцн 50-100 гр. 

мигдарында семент вя йа эипс эютцрцлцр вя гурудужу печдя 105-1100Ж –дя 1 

саат мцддятиндя гурудулур. Сонра бу механики хялбирдян кечирилир. Хялбирдян 

кечян вя хялбирдя галан щиссяляр тярязидя чякилир. Нарынлыг дяряжяси ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едилир. 
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100•
a
a_a

=Τ 1
 

Бурада: Т – нарынлыг дяряжяси %-ля; 

                 а – гурудулмаьа гядяр чякиси г-ла; 

                а1 – хялбирдя галан щисся 2%-ля. 

Эипсин нормаллыг дяряжяси тяйин едиляркян 100 гр. эипс эютцрцлцр вя 02 

№-ли хялбирдян истифадя едилир. Галыг Ы сорт цчцн 15%, ЫЫ сорт цчцн 30% 

олмалыдыр. 

Сементин нарынлыг дяряжяси тяйин едиляркян 008 №-ли хялбирдян (5476 

эу/см2) истифадя едилир. Галыг 15%-дян чох олмамалыдыр. 

Сементин вя эипсин механики хассяляринин тяйини. Эипсин сыхылмагда мющ-

кямлик щяддинин тяйини. Эипсин сыхылмагда мющкямлик щяддинормал юзцнц эипс 

хямириндян щазырланмыш тяряфи 70 мм олан 3 ядяд куб нцмунясинин сыхылмасы 

иля мцяййян едилир. 

Тясир едян йцк нцмуня долана гядяр 2-3 кг/см2 сцрятля артмалыдыр. 

Нцмуняни (1) просеси ашаьы мейданчасында (2) еля йерляшдирмяк лазымдыр ки, 

нцмунянин формайа йерляшяркян эипсин мющкямлийи тямин олунур. 

Нятижяляря эюря ДЦСТ тялябляриня уйьун олараг эипсин нювц мцяййян 

едилир. Сыхылмада эипсин мющкямлик щядди Ы сорт цчцн 45-дян чох, ЫЫ сорт цчцн 

35-дян чох олмалыдыр. 

Яйилмядя вя сыхылмада портланд сементин щяддинин тяйини. Сементин маркасы 

28 эцллцк мющкямлянмядян сонра 1 см2 сащяйя дцшян мющкямлик бярабяр 
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эцжя уйьун олур. Яйилмядя мющкямлийи тяйин етмяк цчцн 100х40х40 мм 

юлчцлц керамик нцмуняляр щазырланыр. 

Яйилмядя мющкямлийи йохлайандан сонра алынмыш йарым тиржикляр. 

Сыхылмада мющкямлийи йохлама цчцн истифадя олунур. Сынаг цчцн нцмуняляр 

семент иля хварс гуму гарышыьындан щазырланыр. 

Бунун щалларда сынаг цчцн дяняляри 0,53-0,85 мм юлчцлц олан 

гумлардан истифадя едирляр. Семент вя гум ймуми чяки мигдарында 1 дягигя 

мцддятиндя касада гарышдырылыр вя су ялавя едилир. 

Сыхылмада мющкямлик щядди сых дашыдыжы йцкцн нцмунянин ишчи сащясиня 

нисбяти кими тяйин едилир: 

S
Α

=ρ  кг/см2 

Бу вахт су семент нисбяти 0,4-дян аз олмамалыдыр. Су ялавя оландан 

сонра мящсулу 1 дяг. мцддятиндя ял иля гарышдырыб, фырланма сцряти дювр/дягигя 

олан хцсуси гарышдырыжыйа дахил едирляр вя 2,5 дяг. гарышдырылыр. 

Мящлулдан метал формаларда нцмуняляр щазырланыр. Щазыр гарышыьы хцсуси 

апаратларда сыхлашдырырлар, бундан сонра нцмунянин сятщинин формасы 

сявиййясиндя щамарларлайырлар, даща сонра ону шцшя лювщянин цзяриня гойуб 1 

сутка щидравлик сцрткцсц олан ваннайа йерляшдириляр. 

Нцмунянин формадан чыхарыб, бяркимяк цчцн бир нечя сутка су 

ваннасында йерляшдирирляр. Ваннадакы суйу ики щяфтядян бир дяйиширляр. 

Мющкямлянмиш нцмуняляри судан чыхарыб, гуруйанжа силяряк, сынаг цчцн 

щазырлайырлар. 
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Яйилмядя мющкямлийи чийинлярин нисбяти 1:50 олан дястякли системдян 

ибарят  олан гатылма жищазында тяйин едилир. Буна эюря дя сынан заманы гырыжы 

гцввя 50 дяфя артыр. 

Сынагдан яввял йухары дястяйи кичик чийниндяки йцкц щярякят етдиряряк 

дястякляр системини таразылыьа эятирилир. Буна эюря дя сынаг заманы гырыжы гцввя 

50 дяфя артыр. Оналрын яввял йухары дястяйини кичик чийниндяки йцкцн щярякят 

етдиряряк, дястякляр системини таразлыьа эятирирляр. 

Сементин мящлулунун яйилмядя мющкямлийини тяйин етмяк цчцн 3 ядяд 

нцмуня эютцрцб, сынагдан кечирир вя 2 ян бюйцк нятижянин ядяди ортасына 

щесаблайырлар.  

Алынмыш нятижялярдян ДЦСТ тялябляриня жаваб верян портландсементин 

маркасыны эюстярян жядвял тяртиб едирляр. 

Жядвял 2.1 

Сементин 
маркасы 

Сыхылмада 
мющкямлик 

щядди кг/см2 
 

Яйилмядя 
мющкямлик 

щядди кг/см2 

Сыхылмада 
мющкямлик 

Яйилмядя 
мющкямлик 

щядди 

азы азы азы азы азы 
Портланд семент Шлакпортсемент 

200 - - 200 35 
300 300 45 300 45 
400 400 55 400 55 
500 500 60 500 60 
600 600 65 - - 

 

Сыхылмада мющкямлик щяддинин яйилмяйя сынмадан сонра алынан 

йарымтиржикляри сынмагла тапырлар. Бунун цчцн йарым тиржийя хцсуси лювщялярин 

арасына гойуб, щидравлик пресдя йерляшдириляр. Тязйигин артма сцряти санийядя 

20 кг/см2 олмалыдыр. 
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Щяр бир мющкямлик щядди цчцн 6 нцмуня щазырланыр. Щансы ки, 

бунлардан 4 ян бюйцк нятижянин орта ядяди гиймяти тапылыр. 

Нятижяляря ясасян семент ДЦСТ тялябляриня жаваб верян маркасы тапылыр 

вя жядвяля йазылыр. 

Сюнмямиш ящянэин тяркибиндяки актив оксидлярин мигдарынын тяйини. 

Сюнмямиш ящянэин тяркибиндяки ЖаО вя МЭО мигдарыны тяйин етмяк цчцн 4-5 

г нарын дюйцлмцш сюнмямиш ящянэдян хямир щазырланыр. Нормал гатылыглы 

ящянэя хямириндян 1-2 г конусвари колбанын ичярисиня йерляшдирирляр вя цзяриня 

150 мл дистилля суйу ялавя едяряк колбанын аьзыны саат шцшяси иля юртцрцлцр. 

Колбаны газ лампасы цзяриндя 5 дягiqə мцддятиндя гыздырырлар. 

Чалышмаг лазымдыр ки, мящсул гайнамасы 1%-ли фенолфталин спиртинин 

мящлулундан ялавя едирляр. Беля мящлул гяляви мцщитдя чящрайы рянэ верир. 

Яэяр 4 дягигя кечяндян сонра чящрайы рянэ эюрцшмязся, титрлямя баша 

гатмыш щесаб олунур. 

Τ
SO2DK

=Χ  

Д – титрлямяйя сярф олунан туршу мящлулунун мигдары; 

Т – ящянэ хямиринин кцтляси; 

К – ялавя титрлямя цчцн сярф олунмасы туршу мящлулу. 
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II.3. İstehlak bazarına daxil olan mineral yapışdırıcı materialların 

keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillərin təhlili 

 

Бцтцн минерал йапышдырыжы материаллар бир гайда олараг чякиси 48х2 кг 

олан 4-5 гат каьыздан щазырланмыш кисяляря, йахуд чякиси 1550 кг олан 

бочкалара долдурулур. Щавада бяркийян дюйцлмцш ящянэ битумланмыш чох гаты 

каьыз кисяляря долдурулур. 

Йапышдырыжы материллар алыжылара мцшайят едижи паспортлары олан 

партийаларла чатдырылыр. Паспортда щазырлайыжы мцяссисянин ады, йапышдырыжы 

маддянин ады, онун маркасы, партийанын нюмряси вя кцтляси, гатышыгларын нювц 

вя мигдары материалын кейфиййят сынагларынын нятижяляри.  

Няглиййат васитясинини нюмряси вя йцкцн эюндярилдийи тарих йазылыр. Лазым 

олдугда мал эюндярян 3,7 вя 28 эцндян сонра минарал йапышдырыжыларынын 

кейфиййятсиз олдуьу щаггында истещлакчыйа мялумат веря биляр. 

Сементин сынагдан кечирилмяси цчцн щяр партийадан 29 кг нцмуня 

эютцрцлцр. Кейфиййятя нязарят лабораторийа шяраитиндя стандарта уйьун олараг 

апарылыр. 

Минерал йапышдырыжы материллар хцсуси етикетлярля маркаланыр вя бурада 

ону щазырлдайан заваодун ады, маддянин ады, маркасы, чешиди, чякиси, 

щазырландыьы тарих вя бурахылма нюмряси эюстярилир. 

Йапышдырыжы минерал маддяляр габлашдырылмыш щалда, йахуд ачыг дашыныр. 

Ян сямяряли няглиййат васитяси контейнрляр, йахуд хцсуси вагонлар вя семент 
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йапышдырыжы материаллар рцтубят чякилир, иткийя йол верилмир, онларын кейфиййяти 

ашаьы дцшмцр. 

Эипс, щавада бяркийян вя щидравлик ящянэ, щямчинин семент баьлы, гуру 

анбарларда сахланмалыдыр. Сахланма просесиндя онлар рцтубятдян, чирклян-

мядян, кянар гарышыглыглардан горунмалыдыр. 

Йапышдырыжы материалларын сахланмасы цчцн олан анбарларын дюшямяси 

етибарлы олмалы, йердян 30 см йухарыда олмалы вя рцтубятдян горунмалыдыр. 

Йапышдырыжы материалларын узун мцддят сахланмасы заманы, щятта 

йухарыджа гейд олунмуш шяртлярдя беля, тядрижян онларын кейфиййятинин 

(активлийин итмяси) баш верир. Буна эюрядя стандартларда йапышдырыжы материал-

ларын мцхтялиф нцмуня цчцн йол верилян сахлама мцддяти мцяййян едилир.  

Беляки, ири кежякляр сюндцрцлмямиш ящянэин кейфиййятини ашаьы салыр. Беля 

ящянэин сахлама  мцддяти 30 эцн, тоз щалында олан, каьыз кисялярдя габлаш-

дырылмыш сюндцрцлмямиш ящянэин сахлама мцддяти 15 эцндян чох олмамалыдыр. 

Иншаат эипси 3 айдан артыг сахланылмасы заманы активлийини  30% итирир. 

Портландсементи ян йахшы шяраитдя беля сахланмасы заманы кейфиййятини 

итирмяси ашаьыдакы шякилдя баш верир: 

3 айдан сонра – 20% гядяр; 

6 айдан сонра – 30 % гядяр; 

1 илдян сонра  - 40 % гядяр. 

Тез бяркийян портландсементин сахлама заманы кейфиййятини хцсусиля тез 

итирир. Бу ися щямин сементин щяжми сятщинин бюйцклцйц, йцксяк щигроскопиклийи 

иля изащ едилир. 
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Щидрофат сементляр даща давамлыдырлар вя бунлар юз активлийини  бир ил 

ярзиндя сахладыгда беля итирмязляр. 

Бундан сонра алиминумлу сементляр ки, бунлар юз активлийини 3 ил ярзиндя 

беля итирирляр. 

Лакин бу сементляр йухарыда эюстярилян мцддят кечдикдян сонра, 

йенидян мющкямлик цзря лабораторийа сынаглардан кечирилмялидир. Посалы вя 

шлаклы сементляр даща аз давамлыдырлар. 

Щавада бяркийян вя щидравлик йапышдырыжы материаллар анбарларда сортуна 

вя маркасына эюря айрыжа сахланмалыдырлар. Щяр бир анбара цзяриндя материалын 

маркасы, щазырладыьы заводун ады вя сахлама мцддяти олан маркалар вурулур. 
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НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 

 

Мцасир дюврдя respublikamıza yaxın və uzaq xarici dövlətlərdən мцхтялиф 

чешидли маллар дахил олур. Бу малларын ичярисиндя иншаат маллары, o cümlədən 

yapışdırıcı materialları öz çeşidinə və keyfiyyətinə görə бюйцк xüsusi чякийя 

маликдир. Минерал йапышдырыжыларын иншаатдакы mühüm ролуну нязяря алсаг бу 

малларын кейфиййятиня нязарятиn və qiymətləndirilməsinin vacibliyi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Бурахылыш ишиндя verilmiş nəzəri və praktik məlumatları нязяря алараг 

ашаьыдакы тяклифляриn verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

1. Вятяндашларымызын тящлцкясизлийини тямин еьтмяк мягсяди иля 

биналарын, кюрпцлярин тикилишиндя истифадя олунан бцтцн минерал 

йапышдырыжылар хцсуси експерт комисийалары тяряфиндян йохланылсын вя 

реализя едилсин. 

2. Республикамыза хариждян дахил олан минерал йапышдырыжылар хцсуси 

лабораторийаларда орта нцмуняляр эютцрцлмякля експертизадан 

кечирилсин. 

3. Йерли истещсал олунан минерал йапышдырыжыларын юз маркаларына 

уйьунлуьу бир нечя мярщялядя апарылсын. 

4. Щяр бир сатыш мцясисясиндя еталон нцмуняляр гойулсун ки, алыжылар 

нцмуняйя мцвафиг мал сечилсин. 

5. Юз маркасына жаваб вермяйян мал цчцн чох бюйцк жяримяляр 

тятбиг едилсин. 
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