Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №5 (44)• 2017

Проблемы инженерной графики и
профессионального образования № 5(44) •2017

3

Рroblems of engineering and
professional education № 5 (44) •·2017

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №5 (44)• 2017

Проблемы инженерной графики и
профессионального образования № 5(44) •2017

3

Рroblems of engineering and
professional education № 5 (44) •·2017

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №5 (44)• 2017

ӘОК 692.231.2

Энерготиімді темірбетон үшқабатты сыртқы қабырға
панелін өңдеу
Анар Ақназ Әлібайқызы
магистрант, Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті
Аңдатпа. Қазіргі кезде тұрғын үй құрылысында монолитті қаңқа әдісі кеңінен
тараған, бірақ мұндай үй құрылысында құрылыс бағасын жоғарылататын қоршау
конструкцияларын жасау кезінде көптеген еңбек жұмыстары қолданылады.
Сондықтан индустриалды және қоршау конструкцияларын қолдану қажеттілігі
туындайды. Энергия тиімділігінің жаңа стандарттарын енгізу және отынэнергетикалық ресурстардың өзіндік құнының өсуі құрылыс индустриясына
энергияны үнемдейтін қоршау конструкцияларын құруға және қолдануға жаңа
серпін берді.
Кілт
сөздер: үш
қабатты
сыртқы
қабырға
панельдер,
икемді
стеклопластикалық байланыстар, минералмақта тақтасы, экструдирленген
пенополистирол, PIR (пенополиизоцианурат) тақтасы, жылу-техникалық
сипаттамасы.
Аннотация. Сегодня широко распространено строительство домов с монолитным
каркасом, но при строительстве таких домов применяются трудоемкие процессы
для выполнения ограждающих конструкций с использованием мелкоштучных
элементов, которые значительно увеличивают стоимость строительства. Поэтому
возникает необходимость применения индустриальных несущих, самонесущих
или навесных ограждающих конструкции. Введение новых норм по
энергосбережению и рост стоимости топливно-энергетических ресурсов дали
новый толчок строительной индустрии к созданию и применению
энергоэффективных ограждающих конструкций.
Ключевые
слова:
трехслойные
наружные
стеновыепанели,
гибкие
стеклопластиковые
связи,
минераловатная
плита,
экструдированный
пенополистирол,
PIR-панель
(пенополиизоцианурат),
теплотехнические
характеристики.
Abstract. Today, widespread construction of houses with a monolithic frame, but
during the construction of these houses used to perform labor-intensive processes
walling using small-piece items that significantly increase the cost of construction.
Therefore there is a need for industrial bearing, self-supporting or curtain walling. The
introduction of new regulations on energy saving and the rising cost of fuel and energy
resources have given new impetus to the construction industry to the development and
application of energy-efficient building envelopes. Some of these energy-efficient
building envelopes, in which both are combined carrying and heat-shielding properties
are three-layer protecting concrete panels with an average effective thermal insulation
layer with a flexible coupling.
Key Words: three-layer outer wall panels, flexible glass-fiber connections, mineral
wool slab, extruded polystyrene, PIR-panel (polyisocyanurate), thermaltechnics
characteristics.
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Мақаланы жазудағы мақсатым - әртүрлі жылуоқшаулағыш материалдар
қолдану арқылы үш қабатты сыртқы қабырға панельдерінің энерготиімділік
қабілетіне қол жеткізу.
Үш қабатты панельдер екі сыртқы темірбетон тақталарынан және жылытқыш
ретінде қызмет ететін ішкі жылу оқшаулайтын қабаттан тұрады. Ірі панельді үй
құрылысы әлем бойынша ерекше орын алады, мысалы Беларусь Республикасы,
жаңа тұрғын үй қорын құруда алдыңғы қатарда. Ірі панельді үй құрылысын дамыту
технологиясының негізі оның энерготиімділігі мен энергоүнемділігін арттыру
болып табылады.
Соңғы он жылдықта Еуропа елдерінде, сонымен қатар ТМД елдерінде де
сыртқы

қабырға

қоршауыш

конструкциялардың

энерготиімділігі

мен

энергоүнемділігін арттыру нормативтері едәуір жоғарылатылды. Үш қабатты
сыртқы қабырға панельдерін қолдануда (сурет 1), қабырғаның жылу кедергілерін
жоғарылатудың қалыпты шешімі жылытқыш қабатын қалыңдату болып табылады.
Алайда

үшқабатты

сыртқы

қабырға

панельдерінің

жылу

кедергілерін

жоғарылатудың басқа тәсілдері де бар - композитті икемді байланысты қолдану
және де жылу оқшаулағыш қабатын ұтымды таңдау.
Біріктіруші

байланыстар.

Үшқабатты

панельдердің

біріктіруші

байланыстарының тағайындалуы – панельдерді жасауда олардың бүтіндігін, дұрыс
сақталуын, тасымалдануын, жинақталуын, монтаждалуын және пайдалануын
қамтамасыз етеді.

1 сурет: Жылутиімді үш қабатты панель

Үшқабатты
байланыстармен

панельдерде
жалғайды.

бетонды
Қатты

қабаттарды

байланыстар

қатты
бетонды

немесе

икемді

арматураланған

қабырғалар немесе жекеленген буаттар түрлерінде қабаттардың бірігіп жұмыс
жасауын қамтамасыз етеді, алайда ол жылуөткізгіштік қосындылар (кейде суық
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көпірлер деп аталады) болып табылады, әдетте осы қосындыларда конденсат пайда
болады [1]. Икемді байланыстар температураның өзгеруі мен сыртқы қабаттан
және жылыту қабатынан көтеруші қабатқа күш берілуі кездерінде сыртқы
қабаттардың деформациясының еркіндігін қаматамасыз етеді.
Икемді байланыстар жеке өзектер түрінде металлды емес сiлтiге шыдамды
материалдардан жасалады. Қазіргі таңда икемді байланысқа қатысты, панелдердің
физика-механикалық және жылутехникалық қасиеттерін дәл анықтауға мүмкіндік
беретін, дәлелденген кешенді зерттеулер жүргізілген. Зерттеулер 20-дан аса
ғылыми-зерттеу

ұйымдарында,

зертханаларда

және

тәжірибе

жасау

орталықтарында жүргізілді. Жасалған жұмыстардың нәтижесі бойынша келесі
параматерлер анықталды [2]:
- стеклопластиканың механикалық сипаттамасы (созу кезіндегі, қысу кезіндегі,
майысу кезіндегі беріктіктері);
- бұл икемді байланыстың агрессивті ортаға төзімділігі (қышқылға және
сілтіге)

сенімділік

коэффициентімен

анықталады

(жұмыстың

шартты

коэффициенті) пайдаланылуы 100 жыл;
- жұмыс жағдайында қолайсыз факторлармен икемді байланыс кезіндегі
шартты коэффициент (ылғалдың және бетонды жылуылғалмен өңдеу кезіндегі
температура әсерінен ұшырауы, ауыспалы мұздату-ерітудің әсері, тұрақты жүктеме
әсерінен ұзақ мерзімді беріктік және т.б.).
Қазіргі

уақытта

композитті

икемді

қосылыстарды

қолданумен

жылу

үнемдейтін панельдер жасау технологиясы көптеген елдерде белсенді түрде дамып
келеді. Көптеген кәсіпорындар үшін икемді байланыстары үш қабатты панельдің
жылу тасымалына төзімділік стандарттарын арттыру үшін тек дұрыс, тиімді және
пайдалы шешім болды.
Мысалы, Ресейде жиырмадан астам зауыт, сондай-ақ Белоруссия, Германия,
Франция және Швейцариядағы бірқатар темірбетон зауыттары жылу үнемдейтін
панельдер жасау кезінде «Бийск стеклопластиктер зауытының» өнімі SPA® 7,5 мм
икемді қосылымдарын пайдаланады [2].
Зерттеулер

бойынша,

1998

жылы

«Бийск

стеклопластиктер

зауыты»

мамандары стеклопластикті икемді байланыстарды СПА® 7,5 мм өңдеді (сурет 2).
Қазіргі таңда елімізде құрылыста жылу оқшаулағыш материалдар ретінде
минералды тақталар кеңінен пайдаланылады. Еуропалық елдер полимерлі жылу
оқшаулағыш

материалдарын

(экструдирленген
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тақталары) ұзақ уақыттан бері қолданысқа еңгізген. Тәжірибе көрсеткендей,
отандық құрылыс саласында үш қабатты панельдер үшін жылу оқшаулайтын
қабаты ретінде экструдирленген пенополистирол сирек пайдаланылады, ал қазіргі
заманғы оқшаулаушы PIR тақталары мүлде қолданылмайды.

2 сурет: Икемді стеклопластикалық байланыстар

PIR

тақтасы

-

пенополиизоциануратына

негізделген

заманауи

жылу

оқшаулағыш материал. PIR тақталары - термофизикалық сипаттамалары бойынша
ең тиімді жылытқыш, бұл материал нарықтағы барлық жылу оқшаулағыш
материалдар арасында жылу өткізгіштігінің ең төменгі коэффициентіне ие [3].
Төмендегі 1 және 2 кестелерде минералдымақта тақтасы, экструдирленген
пенополистирол

мен

PIR-тақталарынын

(пенополиизоцианурат)

физико-

механикалық және жылутехникалық сипаттамаларынсалыстыру мен баска да
мәліметтер берілген [4].
1 кесте: Физико-механикалық және жылутехникалық сипаттамалары

№
1

2

Атауы
Минерал-

Тығыздығы,

Қалыңдығы,

ρкг/м³

δ мм

32-190

230

Жылуөткіз-

Буөтімді-

гіштігі,

лігі, μ

λ Вт/м·К

мг/м·ч·Па

0,036-0,046

0,3

мақта

0,041-0,046

тақтасы

0,044-0,050

Экстру-

28-45

200

0,028-0,034

Отқа жану
тобы
Қауіпсіз
(Г1, НГ)

0,018

дирлен

Қауіпті
(Г3, Г4)

ген
пенополистирол
3

PIR

31±2

136

0,023;

тақтасы

0,024; 0,025

0,0015

Қауіпсіз
(Г1)

PIR тақтасы (пенополизоцианурат - Polyisocyanurate, PIR, polyiso) - жүйеде
изоцианат топтары басым болатын модификацияланған пенополиуретан. ПолимерПроблемы инженерной графики и
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леу реакциясы полиуретанды полимерлеуден жоғары температурада жүзеге
асырылады, сондықтан «артық» изоцианат күшті әрі тұрақты байланыстарды
қалыптастырады. Нәтижесінде - полимерленген изоцианурат, полиуретанмен
күшейтілген берік материал пенополиизоцианурат пайда болады [4].
2 кесте: Стандартты өлшемдері мен басқа да мәліметтер

№

1

Су сіңіргіштігі

Өлшемдері

Атауы

(%көлемі

ҰзхЕхҚ, мм

Экологиялылығы

бойынша)

Минералдымақта

1000–2400 х

3

Қауіпті

тақтасы

600–1200 х

(фенолфор-

40–200

мальдегид)

(10 қадам)
2

3

Экструдиленген

1180-1200х

пенополистирол

580-600

PIR тақтасы

3000, 2400, 1200 х

0,4

Қауіпсіз

0,25

Қауіпсіз

1200, 600 х
20–250
(10 қадам)

PIR тақталарынын баска жылу оқшаулағыш материалдардан артыкшылыктары
мынадай:
- ашық өртке мүлдем жанбайды, керісінше көміртекті қабатты құрап, өрттің
материалдың ішіне қарай өтуіне кедергі жасайды. PIR-тақталары – өртке төзімділік
пен төмен жылуөткізгіштік қасиеттерімен ерекшеленген жалғыз жылуоқшаулағыш
материал.
- су сіңіргіштігі мен буөтімділігі төмен болып табылады, сондықтан да оларды
сақтау және пайдалану кезінде физико-техникалық сипаттамасы өзгермейді.
Сонымен

қатар,

бұл

тақталарды

паразит,

құрт-құмырсқа

және

микроорганизмдердің тамағы немесе өмір сүру ортасы емес, яғни биологиялық
жағынан да тұрақты, құрылыс құрылымдарында көгеру мен саңырауқұлақтардың
пайда болуына жол бермейді.
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- ұзақ мерзімде де өзіннің жылуоқшаулағыш қасиеттерін жоғалтпайды,
сондықтан да шығындардың өсуіне әсер ететін жөндеу жұмыстарының азаюына да
септігін тигізеді.
- аяқталған химиялық реакция өнімі. Адам денсаулығы мен қоршаған ортаға
қауіпті заттарды өзінен бөліп шығармайды.
PIR тақталары АҚШ-та 30 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді және
өзін-өзі баламасыз өнім ретінде танытты. Еуропа елдерінде полиизоцианурат
тақталар мен сэндвич панельдер соңғы 10 жылда өнеркәсіптік және тұрғын үй
ғимараттарында шатырларды, қабырғаларды және едендерді жылу оқшаулау үшін
қолданылады [5].
АҚШ-та, Еуропа елдерінде жылуды немесе энергияны тұтыну нормалары
үнемі қатаю устінде, сондыктан да батыс мемлекеттерінің ішкі саясаты барлық
жағынан энергия тиімділігін арттыру үшін жаңа технологияларды кеңінен енгізуге
ықпал етеді. Мысалға алғанда АҚШ-та жазық шатырлардың 76% PIR тақталарымен
жылытылған [5].
PIR тақталары берік бекітілген ұялы құрылымы ғимараттың барлық
эксплуатация кезеңінде жылу оқшаулайтын қасиеттерін сақтауға кепілдік береді.
Энергия тиімділігінің кепілі материалдың құрылымымен байланысты - қатаң
жасуша полиизоцианурат көбігінің бірегей жылулық сипаттамаларын қамтамасыз
ететін тұрақты газды шығармайды.

3 сурет: Еуропалық нарықта жылу оқшаулағыш материалдардың жалпы көлемінде PIR
пайдаланатын оқшауланған беттердің үлесі

PIR

бірегей

құрылымы

арқасында,

жалынмен

өзара

әрекеттескенде,

полиизоцианурат көмірқышқылдарының сыртқы қабаты көмірқышқылдандырады
және полимердің ішкі қабаттарын қорғайтын бетінде кеуекті көміртек матрицасы
пайда болады, әрі қарай жанудың таралуына жол бермейді. МЕСТ 30244-94
«Құрылыс материалдары. Жаңғыштыққа сынау әдістері» сәйкес, PIR жылу
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оқшаулағыш тақталарының өртке қарсы тұруы бойынша Г1 (қауіпсіз) тобына
сәйкес келеді [5].
Үш қабатты сыртқы қабырға панельдерінің энерготиімділік қабілетіне қол
жеткізу және тиімді жылуоқшаулағыш материалды таңдап алу мақсатында жылу
оқшаулағыш материалдар ретінде минералдымақта тақтасы, экструдиленген
пенополистирол және PIR тақтасын қолдану арқылы жылутехникалық есептеулер
жүргізіп, оларды салыстырамыз. Жасалған жылутехникалық есеп нәтижесі мен
пайдаланылган жылуоқшаулағыш қабаттардың салыстырмалы нұсқалары 3 кестеде
көрсетілген.
3 кесте: Үшқабатты сыртқы қабырға панеліне пайдаланылган жылуоқшаулағыш
қабаттардың салыстырмалы нұсқалары
№

Материал

1

Ішкі темірбетон тақтасы

2

Жылуоқшаулағыш қабат:

Қабаттардың

Жылуөткізгіштік

қалыңдығы

коэффициенті

δ, мм

λ, Вт/(м°С)

100

1,92

213

0,044

152

0,031

117

0,024

80

1,92

1-нұсқа. Минералмақта тақтасы
2-нұсқа. Экструдирленген
пенополистирол
3-нұсқа. PIR (пенополиизоцианурат)
тақтасы
3

Сыртқы темірбетон тақтасы

Қорыта келгенде, үш қабатты сыртқы қабырға панельдерінің энерготиімділік
қабілетіне қол жеткізу мақсатында жылуоқшаулағыш материал ретінде PIRтақталарын (пенополиизоцианурат) пайдалану арқылы келесі көрсеткіштерге қол
жеткізуге болады:
- минералдымақта панелдерімен салыстырғанда жылу үнемдеу сипаттамалары
1,8 есе жоғары, экструдирленген пенополистиролмен салыстырғанда 1,4 есе
жоғары;
- минералдымақта панелдерімен салыстырғанда салмағы едәуір аз;
- жүк көтеру қабілеті өте жақсы;
- судан қорықпайды.
Бұл бірдей жағдайларда төмендегіні білдіреді:
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- PIR панельдерін аз қалыңдықпен қолдануға;
- оларды беріктігі төмен каркастарға ілуге;
- бағандар арасындағы аралықты ұлғайтуға;
- су өткізбейтін тақталарға қойылатын талаптарды азайтуға мүмкіндік береді.
Жоғарыда көрсетілген қасиеттерін ескере отырып, PIR тақталарын біздің елге
болашақта жылуоқшаулағыш материал ретінде үш қабатты сыртқы қабырға
панельдерге кеңінен қолдану ұсынылады.
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