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1. Məsaməli hörgü bloklarının üstünlükləri
YÜNGÜLDÜR. Digər divar materiallarından (kərpic və mişar
daşı) fərqli olaraq daha yüngül olduğundan məsaməli hörgü
bloklarından tikilən bina və tikilələrdə tavan və özülə düşən
ümumi yük çox az olur.
İSTİFADƏSİ ASANDIR. gobustone hörgü blokları ümumilikdə
beton qrupuna daxil edilməsinə baxmayaraq, taxta materialı
kimi mişarla asanlıqla kəsilmə imkanına sahibdir. Bu bloklarla
hörülmüş divarlarda çox asanlıqla müxtəlif kommunikasiya
xəttləri üçün kanal və dəliklərin açılması, mismarın vurulması
mümkündür.

Hörgü bloku
1 m2=6.66 ədəd

ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLI EVLƏR. Tikintisində gobustone hörgü
bloklarından istifadə edilmiş binaların kütləsi az olduğuna görə
seysmik cəhətdən zəlzələrə qarşı daha davamlı olurlar.
YANĞINA QARŞI DAVAMLIDIR. gobustone hörgü blokları
1200°C-yə qədər temperatura davamlıdır. Yanğına qarşı
davamlılığı baxımından A1 qrupuna daxil olan yanmayan
material kimi DIN 4102 standartının tələblərinə tam olaraq
cavab verir.

Mişar daşı
1 m2=12.5 ədəd

KOMMUNAL XƏRCLƏRİNİZƏ QƏNAƏT. Digər hörgü
materialları ilə müqayisədə daha çox temperatur izolyasiyasına
malik olan gobustone hörgü bloklarından tikilən
obyektlərdə isitmə-soyutma sistemlərinin quraşdırılması və
sonrakı istismar xərcləri ənənəvi məhsullarla (kərpic, mişar
daşı) tikilən binalara nisbətən daha az olur.
ƏTRAF MÜHİTİN DOSTUDUR. gobustone hörgü bloklarının
istehsalında xammal kimi kvars qumundan istifadə edilir (yəni,
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə edilmir) və
bununla da ətraf mühitə zərər vurulmur.
SƏS İZOLYASİYASI. gobustone hörgü blokları məsamələri
sayəsində yüksək səs izolyasiyası imkanlarına malikdir.
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Kərpic
1 m2=27 ədəd

ÖLÇÜLƏRDƏ DƏQİQLİK. gobustone hörgü blokları müasir
texnologiyalara əsaslanaraq istehsal edildiyi üçün hamar səth
və kənarlara malikdir (hörgü blokları 1 mm-ə qədər dəqiqliklə
kəsilə bilməkdədir).
İŞ YÜKÜNÜN AZALMASI. gobustone hörgü bloklarının səthi
kifayət qədər hamar olduğundan bu bloklarla hörülmüş divarların əlavə suvağa ehtiyacı yoxdur.
Bu da öz növbəsində iş yükünü azaltmaqla maliyyə resurslarına
qənaət etməyə imkan verir.

2. Saxlanma, daşınma və boşaldılma
Məsaməli hörgü blokları taxta paletlər üzərinə yığılaraq, üzərinə xüsusi kapron üzlük
materialı çəkilərək daşınır. Beton blokların tikinti meydançasına boşaldılması və sahə
daxilində yerdəyişməsi zamanı tikintidə istismar olunan kran və digər yük boşaldan
texnikalardan istifadə olunmasına icazə verilir.
Materialların daşınma və boşaldılması zamanı maksimum diqqətli olmaq tələb olunur.
Tikinti meydançasında məsaməli hörgü blokları hamar səth üzərinə üst-üstə yığılmalıdır.
2 paletdən artıq materialı üst-üstə yığmaq tövsiyyə edilmir. Məsaməli hörgü bloklarının
çəkisinin az olması bu materialın tikinti sahəsinə daşınması zamanı az tonnajlı yük
avtomobillərindən istifadə etməyə imkan verirki, bu da daşınma xərclərini azaltmaqla
şəhərin mərkəzində tikilən binaları vaxtında, keyﬁyyətlə və təhlükəsiz şəraitdə bu
materialla təmin etməyə imkan verir.
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M2

Hündürlüyü
(sm)

Palet ilə birlikdə
hündürlüyü (sm)

Palen ağırlığı
(kq)

120

1.8

18

150

162

1180

15

80

1.8

12

150

162

1180

20

56

1.68

8.4

140

152

1100

60

25

25

48

1.8

7.2

150

162

1180

30

40

1.8

6

150

162

1180

40

32

1.92

4.8

160

172

1258

Uzunluğu (sm)

M3

10

Blok ölçüləri (sm)

Eni (sm)

Ədəd

PALET CƏDVƏLİ

120 100

Standart palet ölçüləri: 120 sm x 98 sm
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3. Divar hörmək üçün əl alətləri
3.1 MHB üçün xüsusi dişli mişar
Məsaməli hörgü bloklarının
lazımi ölçülərdə kəsilməsində bu
alətdən istifadə olunur.

3.2 Günyə
Məsaməli hörgü bloklarının mişar
vasitəsilə düz kəsilməsi üçün bu
alətdən istifadə olunur.

3.3 MHB üçün xüsusi mala
Blokların birləşməsini təmin etmək
məqsədilə birləşmə yerlərinə yapışqanın
çəkilməsi üçün bu alətdən istifadə edilir.
Malanın eni tikintidə istifadə edilən blokların
qalınlığına uyğun olaraq seçilir. Mala ilə
yapışqan çəkilən zaman blokların üzərində
malanın yapışqanlı diş izləri qalmalıdır.

3.4 MHB üçün əvəzedici
dişli mala (Dekor)
Blokların birləşməsini təmin etmək
məqsədilə birləşmə yerlərinə yapışqanın
çəkilməsi üçün bu alətdən istifadə edilir.
Malanın dişlərinin ölçüləri 6-8 mm olmalıdır.
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3.5 Rezin çəkiç
Rezin çəkicdən istifadə edilməklə tikilən
divarda bloklar cərgələr üzrə tarazın
göstərişinə müvaﬁq olaraq nizamlanır.
Blokları rezin çəkic vasitəsilə şaquli və
üfüqi istiqamətdə vurub nizamlamaqla,
blokların daha yaxşı yapışması təmin edilir.

3.6 Kanal açan
Məsaməli hörgü bloklarından tikilən
divarlar üzrə santexnik boruları və
elektrik naqilləri üçün kanallarının
açılması üçün istifadə edilir.

3.7 Cilalama lövhəsi
Divarın üfüqi və şaquli səthindəki
nahamarlığı aradan qaldırmaq
məqsədilə cilalama lövhəsindən
istifadə olunur.

3.4 Rəndə
Məsaməli hörgü bloklarından divar
hörüldüyü zaman blokların arasında
yarana biləcək hündürlüklər fərqinin
aradan qaldırılması üçün bu alətdən
istifadə edilir.
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4. Divar işləri
Polietilen üzlük çəkilmiş halda tikinti meydançasına paletlərdə gətirilən məsaməli hörgü
blokları hörgü işlərinə başlamazdan ən azı 24 saat əvvəl kapron folqa üzlük açılaraq,
bloklar quru yerdə saxlanılmaqla havalandırılmalıdır. Bloklar üzərindəki örtük açıldıqdan
sonra onlar kənar təsirlərdən (yağış, qar və s.) qorunmalıdır.

4.1. Təməlin hazırlanması
Hörgü işlərinə başlamazdan əvvəl
taraz vasitəsi ilə təməlin horizontal
düzlüyü yoxlanılır və bu zaman 2
sm-ə qədər əyilmələr qəbul
olunandır. Hörgü işlərinə
başlamazdan əvvəl işlərin yerinə
yetiriləcəyi səth fırça vasitəsilə
təmizlənır, təmizlənmiş səthə
hidroizolyasiya qatı çəkilir.

4.2. Divar xəttinin
müəyyən edilməsi
Divarın hörüləcəyi sahə əsas
üzərinə çəkilən göstərici
iplərlə müəyyən edilir.
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4.3. Divarın ilk cərgə qarışığının (məhlulun) tətbiqi
Məsaməli hörgü bloklarından divarın ilk
cərgəsi tikilərkən çəkilən göstərici ip
boyunca divar istiqamətində qum-sement
qarışığından (3:1 nisbəti) hazırlanmış məhlul
ilə blokaltı birləşdirici və bərabərləşdirici
qat hazırlanır. Blokaltı qatın hazırlanmasında
hörgü bloklarının yapışdırıcısının istifadəsi
məsləhət görülmür.

4.4. İlk künc blokunun qoyulması
İlk künc bloku qum-sement məhlulundan
hazırlanmış qarışığın üzərinə qoyulduqdan sonra
blokun səviyyə düzgünlüyü taraz vasitəsilə
yoxlanılmalıdır. Müəyyən edilən səviyyə fərqi
rezin çəkic vasitəsilə vurularaq aradan qaldırılır.

4.5. Məsaməli hörgü blokları üçün
yapışdırıcının hazırlanması
gobustone hörgü bloklarının yapışdırıcısı qablaşdırıldığı kisələrin üzərində göstərilən
təlimata müvaﬁq olaraq hazırlanmalıdır:
-Yapışdırıcının hazırlanacağı qab təmiz olmaqla, onun hazırlanması zamanı zəif dövriyyəli
qarışdırıcı aparatdan (mikser) istifadə edilə bilər. Daha etibarlı birləşmənin təmin
olunması məqsədilə məsaməli hörgü bloklarının birləşəcək səthləri yapışqan
çəkilməzdən əvvəl fırça ilə toz və digər tullantılardan təmizlənməlidir. İstifadə ediləcək
gobustone məsaməli hörgü blokları yapışdırıcısı kiçik partiyalarla hazırlanmalıdır.
Yapışdırıcı çəkildikdən sonra yapışqanlı səth üzərində malanın diş izləri hündürlüyü
minimum 4mm olmaqla görünməlidir. Hazırlanmış yapışdırıcının istifadə müddəti
hazırlandığı andan etibarən 2 saat effektivdir, əgər gözləmə müddəti 2 saatı keçmiş
yapışıdırıcı istifadə olunarsa hörgü bloklarını arasında şaquli və üfüqi çatlar olacaq.
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MƏSAMƏLİ HÖRGÜ BLOKLARI YAPIŞDIRICISININ SƏRF OLUNMA HƏCMİ

Divar qalınlığı (mm)

Yapışqan qalınlığı (kq/m2)

100

1.67

150

2.50

200

3.33

250

4.17

300

5.10

400

6.67

4.6. İlk cərgənin hörülməsi
Məsaməli hörgü bloklarından tikiləcək
divarın ilk cərgəsinin dəqiqliyi digər
cərgələrə və eyni zamanda bütün hörgü
prosesinə təsir edir. Buna görə də bu
əməliyyat yerinə yetirilən zaman olduqca
diqqətli olmaq vacibdir.

Tikiləcək divarın alt qatı mütləq düz olmalıdır, divarın künc nöqtə göstəriciləri ip
çəkilərək müəyyən edildikdən və tikinti altı toz və tullantılardan təmizləndikdən sonra
2 sm (CTO НААГ 3.1-2013 13.2.4) qalınlığında qum-sement məhlulundan bərabərləşdirici
alt qat hazırlanmaqla ilk cərgə hörülür. Əgər alt qat tələb olunduğu kimi düz olmazsa,
mütləq əlavə qum-sement məhlulu qatı ilə düzləşdirilməlidir.
Hörgünün ilk blokunun qoyulması sahənin ən hündür yerindən başlanmalıdır. Qum-sement məhlulu ilə təmasda olan blokların səthi su ilə isladılmalıdır. Blokların bir-birinə
toxunan səthlərinə məsaməli hörgü yapışdırıcısı çəkilir. Bloklar düzülən zaman şaquli
istiqamətdə tam şəkildə yerinə oturdulmalıdır Üfüqi istiqamətdə sürüşdürməyə yol
verildiyi halda blokların altındakı hörgü məhlulu iki blok arasına daxil olmaqla bir-birinə
tam yapışmağa imkan vermir. Buna görə də proses zamanı üfüqi istiqamətdə
sürüşdürmələrə qəti yol vermək olmaz.
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4.7. Divar künclərinin taraz ilə
düzəldilməsi
Məsaməli hörgü bloklarından divar
hörülərkən hər tikilən cərgədə divar
küncləri və cərgənin düzlüyü günyə və
taraz vasitəsilə yoxlanılaraq nizamlanmalıdır.

4.8. Bloklara yapışdırıcının
çəkilməsi
Tikinti prosesi zamanı məsaməli
hörgü bloklarının təmas səthlərinə
yapışdırıcı çəkildikdən sonra malanın
diş izləri görünməlidir. Malanın diş
izlərinin görünməməsi yapışdırıcının
təlimata uyğun hazırlanmadığının
göstəricisidir.

4.9. Divarın düzlüyünün taraz
vasitəsilə nizamlanma
işinin tamamlanması
Divarın künc nöqtələri müəyyən
edildikdən, künc blokları qoyulub
taraz vasitəsilə düzgünlüyü
nizamlandıqdan sonra qarşı künclər
arasında ip çəkilir və divarın cərgəsi
bu iplərə müvaﬁq olaraq tikilir.
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4.10. Blokların rezin çəkiclə sıxılması
Bloklar yan (1) və üst (2) tərəfdən rezin
çəkiclə vurulmaqla blokların təmas səthləri
arasında yapışqanın bərəbər səviyyədə
yayılması təmin olunur və blokların taraz
vasitəsilə düzgünlüyü nizamlanır.

4.11. Rəndələmə
Divar tikilərkən məsaməli hörgü blokları
arasında hündürlük fərqləri olarsa, bu
fərqlər rəndə və ya cilalama lövhəsi
vasitəsilə düzəldilir və bununla da sonrakı
cərgənin taraz vasitəsilə nizamlanmasının
əsası yaradılır.

5. Blokların kəsilməsi
Məsaməli hörgü bloklarının kəsilməsi üçün əl mişarından istifadə edilir. Mişarlama
prosesinin düzgün yerinə yetirilməsi üçün bloklar şaquli və üfüqi istiqamətdə
nişanlanaraq, kəsmənin düzgünlüyü günyə vasitəsilə təmin edilir. Kəsilən hissədə hamar
səth əldə etmək və yapışqandan istifadənin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə blokun
kəsilən səthi cilalama taxtası vasitəsilə hamarlanır. Böyük həcmli tikinti işləri zamanı
kəsmə prosesini tez və təhlükəsiz həyata keçirmək məqsədilə blokları lentvarı elektrik
mişarı vasitəsilə kəsmək məsləhət görülür.
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6. Divarın birləşdirici detalları
İnşaat sahəsinə paletlərdə kapron folqa üzlüklə gətirilən məsaməli hörgü blokları
hörülmədən minimum 24 saat əvvəl açılıb quru yerdə saxlanılmaqla havalandırılmalıdır.
Kapronlar açıldıqdan sonra blokların üzəri yağış, yağ və s. kimi təsirlərə məruz
qalmamalıdır. Birləşdirmə elementləri mütləq şəkildə MHB oyulub, üst səth ilə
bərabərləşdirilərək, yivli mismar ilə bərkildilməlidir.

1. Birləşmə lövhələri
L tipli birləşmə
lövhəsi
Aralıq
birləşməsi lövhəsi

Düz birləşmə lövhəsi

T tipli birləşmə
lövhəsi

Yivli mismar

2. Divar‐divar birləşməsi
a) Aralığın birləşməsi

b) Künc birləşməsi

c) Dişsiz birləşmə

(Hər iki cərgədən bir saxlanılacaq)

d) Dişsiz birləşmə
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e) Dişli birləşmə

3. Divar‐dəmir‐beton birləşməsi
a) Sütun birləşməsi

b) Tavan birləşməsi
Dəmir‐beton tavan Gips və ya qarışıq
dolğu
Köpük dolğu

4. Divar‐polad birləşməsi
Polad sütun
Dolğu şnuru
L pli birləşmə
lövhəsi

Mineral pambıq
və ya köpük dolğu
L künclük
Mineral
pambıq

5. Divar‐qapı/pəncərə birləşməsi
Poliuretan köpük

Qutuşəkilli proﬁl

L pli birləşmə lövhəsi
gobustone məsəməli
hörgü blokları

Suvaq

15

İstifadə kitabı

6.6. Birləşmə detalları
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7. Məsaməli hörgü blokları ilə
hörülmüş divarda suvaq işi
7.2. Suvanacaq səthin hazırlanması
Divarın səthi fırça ilə toz və yağ kimi yapışmağa mane olan maddələrdən
təmizlənməlidir. Suvaq çəkiləcək səth külək və yağışdan qorunmalı, həddindən artıq
gün işığı altında isinməməli və şaxtanın təsirinə məruz qalmamalıdır.
Suvaq çəkiləcək səth əvvəl fırça və şırnaq ilə nəmləndirilməlidir. Bu zaman səth
qətiyyən su ilə doymuş olmamalıdır.
Divar suvağı (+5°C) - (+35°C) arasındakı temperaturlarda çəkilməlidir.

7.2. Sərpmə təbəqəsi
Sərpmə təbəqəsi kimi 2-3 mm qalınlığında 1/4 hissəsi sement və 3/4 hissəsi dişli
qumdan ibarət olan məhlul mala və ya maşınla püskürtülməklə divara sərpilir. Sərpmə
təbəqəsi suvağın divarda qalmasını təmin etdiyi üçün müqaviməti yüksək olmalıdır.

7.3. Nazik suvaq təbəqəsi
Divarın sütun, tir və ya müxtəlif materiallarla birləşmə yerlərinə suvaq toru çəkilməlidir.
Sərpmə suvaq təbəqəsi vurulduqdan minimum 1 gün sonra nazik suvaq təbəqəsinə
başlanılmalıdır. Nazik suvaqdan əvvəl sərpmə təbəqəsinin üzəri nəmləndirilməlidir. 1
hissə sement, 2 hissə əhəng və 9 hissə narın qum ilə son təbəqə suvağı vurulmalıdır.
Divarın necə hörülməsindən asılı olaraq kobud (astar) suvaq işinə ehtiyac duyularsa, son
qat suvaqdan əvvəl divarın səthi isladılmaqla 1 hissə sement, 2 hissə əhəng və 9 hissə
narın qumdan istifadə edilməklə kobud suvaq işi icra edilməlidir. Hər suvaq qatına
başlamazdan əvvəl səth isladılmalıdır.
Suvaq işi başa çatdıqdan sonra suvaq 3 gün ərzində su çilənərək nəm saxlanılmalıdır.
Vurulacaq suvağın ümumi qalınlığı 15 mm-20 mm arasında olmalıdır. Suvaq qalınlığı
artdıqca binanın divarına düşən əlavə yüklər düşməklə suvağın qopma ehtimalı artacaq.
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8. Daş (kərpic) divarlarla
əlaqədar hörülmə qaydaları
AzDTN 2.3-1 “Seysmik rayonlarda tikinti” normativ sənədinə əsasən divarlarla əlaqədar
hörülmə standartları müəyyən edilmişdir.

1. Daşıyıcı olmayan divarlar
Daşıyıcı olmayan divarlar öz ağırlığından başqa yük daşımayan divarlardır.
Daşıyıcı olmayan bölmə divarlarının qalınlığı minimum 100 mm olmalıdır. Bu divarlar hər
iki tərəfdən aparıcı divarlara şaquli arakəsmə boyunca bağlanmaqla hörülməlidir.
Divar və karkas sütunların səthləri arasında 20 mm-dən az olmamaqla ara nəzərdə
tutulmalıdır. Divarın bütün uzunluğu boyu örtük tavası və pəncərə boşluğunun üstü
səviyyəsində binanın karkası ilə birləşən antiseysmik monolit dəmir beton kəmərlər
yerinə yetirilməlidir
Arakəsmə və karkasın divar doldurucusu kimi yükdaşımayan elementlər yüngül olub, bir
qayda olaraq iripanelli və ya karkas konstruksiyalı şəkildə yerinə yetirilməlidir. Onlar
divarlarla, sütunlarla birləşdirilməlidir.
Yükdaşımayan elementlərin uzunluğu 3 m-dən cox olduqda isə onlar örtüklərlə də
birləşdirilməlidir.
Məsaməli hörgü bloklarından olan arakəsmələr hündürlük boyu hər ≤ 600 mmdən bir
bütün uzunluq boyu polad millərlə armaturlanmalıdır.
Binanın bir-birinin üzərinə təsadüf edən tavanlara oturan divarları olarsa, bu divarların
hörülməsinə ən yuxarı mərtəbədən başlanılmalıdır. Divar hörmə işləri ən yuxarı
mərtəbədən başlayaraq aşağı mərtəbələrə doğru davam edəcək şəkildə icra
edilməlidir.

18

2. Tikinti normalarına əsasən uzuluğunu 6 m-dən, hündürlüyü isə 3 m-dən yüksək olan
divarların hörgüsü zamanı dəmir-beton özək və kəmərlərin qoyulması tələb olunur.
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9. Bənd (tağ) işləri

BƏNDİN DİVARA DÜŞƏN PAYLARI
Məsafə (mm)
A

20

B

Minimum oturma
yeri (mm)
C

800

250

1000

250

1100

250

1500

350

2000

350

2300

350

9.1. U-blok

Qeyd:
1. Məsaməli hörgü bloku hörgüsü
2. Xırda dənəli dəmir beton
3. Layihə əsasında olan metal karkası
4. MHB yapışdırıcısı
5. U-blok
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9.2. U-blok

U-blokların ölçüləri
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Uzunluq

Hündürlük

En

500

250

200

500

250

250

500

250

300

500

250

400

10. Məsaməli hörgü blokları ilə hörülmüş
divarda kommunikasiya naqili kanalların açılması
Tikilmiş divarların qalınlığından asılı olaraq divarın qalınlığı məsələn 20 sm olduqda
açılacaq kanalın dərinliyi 3 sm-dən, divarın qalınlığı 30 sm və daha çox olduqda açılacaq
kanalın dərinliyi 5 sm-dən çox olmamalıdır. Kanallar açılarkən hörülmüş divarın hər iki
tərəﬁndə eyni səviyyəyə düşməməsinə diqqət etmək lazımdır.

Məsaməli hörgü blokları dübeli
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11. Məsaməli hörgü bloklarının montajı
üçün dübellər
11.1. Turbo məsaməli hörgü blokları dübeli

Məsaməli hörgü blokları dübeli (metal)

24

Məsaməli hörgü blokları dübeli (plastik)

Məsaməli hörgü blokları üçün təklif edilən yüklər
GB 8

GB 10

GB 14

G2 / 400 ≥ 25 Kg/cm²

[kN]

0.20

0.25

0,40

G2 / 600 ≥ 50 Kg/cm²

[kN]

0.40

0.60

0,90
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Məsaməli hörgü blokları üçün təklif edilən yüklər
FTP M 6

FTP M 8

FTP M 10

FTP K 4

FTP K 6

FTP K 8

FTP K 10

G2 / 400 ≥ 25 Kg/cm²

[kN]

0.20

0.25

0,40

0.20

0.25

0,40

0,40

G2 / 600 ≥ 50 Kg/cm²

[kN]

0.40

0.60

0,90

0.40

0.60

0,90

0,90

80

100

200

80

80

100

200

Minimal inşaat
materialının qalınlığı

Fischer dübellərinə dair texniki göstəricilər verilmişdir.

11.2. Məsaməli hörgü blokları dübeli

Məsaməli hörgü blokları dübeli

Məsaməli hörgü blokları dübeli (metal)
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Məsaməli hörgü blokları dübeli (plastik)
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