İSTEHSALAT MƏHSULLARIMIZ
Ümumi məlumat
“Azərtunelsutikinti” MMC-nin Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda polad və
dəmir-beton məmulatlarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmış “İstehsalat bazası” fəaliyyət
göstərir. Bütün növ Dəmir-beton məmulatlarının istehsalı mövcuddur:
Şlaqbaumlar, Beton Plitələr, Quyular və s. 400-2000 mm diametrli dəmir-beton
borular, həmçinin mikrotunel işləri üçün borular alman texnologiyasına uyğun
avtomatlaşdırılmış üsulla istehsal olunur. .
Boru və svaylar üçün möhkəmləndirici karkasların istehsalı da tam
avtomatlaşdırılıb. Eyni zamanda, “İstehsalat bazası”nda standartlara uyğun və ya
fərdi sifariş əsasında müxtəlif növ və ölçülərdə dəmir-beton məmulatları istehsal
olunur.
Məhsul istehsalı və tikinti işlərini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı tikinti
materiallarından istifadə edilir:
 Polad və metal kəsiklər – “Bakı Polad Şirkəti”, və həmçinin Rusiyanın və
Ukraynanın istehsalat zavodlarından;
 Sulfata davamlı Portland sementi M-400 – Qaradağ Sement Zavodundan;
 Qum – Mingəçevir və Bəhrəmtəpə qum sahəsindən;
 Qırmadaş – Quba, Xaçmaz, Şəki daş karxanasından;
Beton və dəmir beton məhsulların istehsalı üçün aşağıdakı texnologiya
istehsalat zavodundan tətbiq edilir; Beton qovşağında betonu qarışdırarkən
aqreqatlar çəki ilə dozalaşdırılır. Beton qarışığının proporsiyalara bölünməsi
nəzarət altında saxlanılır və dəqiqliklə nizamlanır. Beton keyfiyyətini və növünü
yoxlamaq üçün hər partiyadan (100x100x100) “kub” nümunələri götürülür.
Normal şəraitdə saxlanılır və 7-ci və 28-ci günlərdə standartlara uyğun olaraq
sınanılır.
Hazırlanmış beton davamlı olaraq daxili vibratorlarla vibrasiyaya uğradılır.
Beton tam yerləşdirildikdən sonra bütöv metal vərəqə buxar kamerasının üzərinə
qoyulur və izotermik şəraitdə buxara verilir.
Ümumi istehsal edilən məhsullara dair məlumat
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MƏHSULUN ADI
D/beton payalar, L = 8,6 m
D/beton payalar, L = 16 m
D/beton payalar, L = 18 m
Künc bloklar
Künc bloklar
Beton blok 5.0 x 4.5 x 0.6 (m)
Beton blok 4.5 x 4.0 x 0.6 (m)
Beton blok 4,5 x 3,5 x 0.6 (m)
Beton blok 3,5 x 3,5 x 1,0 (m)
Tir L = 6,0 m
Tir L = 6,0 m
D/beton körpü tiri L = 18,0 m
Bünövrə bloku
Bünövrə bloku
Kanalizasiya quyusu

MARKASI
30 x 30 (cm)
40 x 40 (cm)
45 x 45 (cm)
УБ–1
4,75 x 1,05 x 1,8 (m)
УБ–2
4,75 x 1,05 x 1,8 (m)
Type - 1
Type - 2
Type - 3
Type - 4
0,4 х 0,5
0,4 х 0,6
QOST 3.503.1-73
0,75 x 0,75 x 0,5
0,80 x 0,80 x 0,4
Ø1м
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Səki daşı
Ventilyasiya bloku
Ventilyasiya bloku
Ventilyasiya bloku
Blok
D/beton boru
Bünövrə divar blokları
PVC
Hər növ metal məmulatları

L= 3,0 m
3,0 х 1,0 м
3,5 х 1,0 м
3,0 х 0,6 м
FBS
Ø 1250 mm
1-3m
All sized
------------

Yuxarıdakı ölçülərdən başqa şirkətimiz sifarişçinin tələblərinə uyğun dəmir
beton məmulatları da istehsal etmək iqtidarındadır.

Beton Məmulatların Detalları

