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Пенобетоннан жасалған сыртқы қабырғаның жылу
техникалық әсерін жоғарылату
Тұяқова Бану Миятбекқызы
магистрант, Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті
Аңдатпа. Мақалада тұрғын үйлердің жылутехникалық сипаттамасын арттыру
мақсатында жылыту қаптау материалдарының түрлерін нақты, техникалық және
экономикалық жағынан салыстырып, тиімдісін ұсыну. Жылытқыш материалдар
ретінде салыстыруға минералды мақта тақтасы, пенополистирол және PIR-панелі
алынды.
Кілт сөздер: пенобетон, минералды
пенополистирол, PIR-панелі.

мақта

тақтасы,

экструдирленген

Аннотация. В статье рассматриваются теплотехнические характеристики
наружных стен жилых домов из пенобетона, на основании расчетных данных
предлагается эффективный вариант утеплителя. Для сравнения выбраны
следующие утеплительные материалы: минераловатная плита, экструдированный
пенополистирол, PIR-панель.
Ключевые слова: пенобетон, минераловатная плита, экструдированный
пенополистирол, PIR-панель.
Abstract. The article provides for thermal performance in exterior walls of houses at
the moment are, to identify shortcomings in the future to improve thermal performance
of exterior walls by insulating materials. As well as comparing the actual, technical and
economic calculations, will offer the most effective option of insulation. For
comparison, the following insulating materials: mineral wool slab, polystyrene, PIR
panel.
Key Words: outer wall, mineral wool slab, extruded polystyrene, PIR-panel.

Мақаланың мақсаты пенобетоннан тұрғызылатын тұрғын үйлердің жылу
техникалық сипаттамасын жылытқыш қаптау материалдарының бірнеше түрлерін
(минералмақта

тақтасы,

экструдирленген

пенополистирол,

PIR

тақтасы)

қапастырып, олардың есептерін салыстыра отырып тиімдісін көрсету.
Минералды мақта тақтасы – бұл минералды мақта мен синтетикалық
байланыстырғыштан жасалған жылуоқшаулағыш материал. Минералды мақта
тақтасыжоғары температураға төзімділігімен ерекшеленеді, егер ол табиғи тау
жыныстарынан өндірілген болса онда 10000С температурада 2 сағаттан кейін ғана
балқи бастайды. Сондай-ақ, минералды мақта тақтасы көптеген химиялық
агрессивті заттарға төзімді: қышқыл, май, еріткіштер. Минералды мақтадан
жасалған тақта әртүрлі қаттылық пен тығыздыққа ие. Тағы бір артықшылығы – бу
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сіңіргіштік коэффициентінің жоғары болуы су буының еркін енуіне мүмкіндік
береді. Бұл материалды ылғалдылықтың пайда болуының әсерінен болатын зеңнің
пайда болуынан қорғайды.
Минералды мақта тақтасының артықшылықтары:
- төмен бу жұтқыштығы - 1,5% жоғары емес,
- отқа жанбайды,
- пайдалану кезіндегі икемділігі мен жеңілдігі. Материал арнайы бекітетін
материалдары қажет етпейді, оны төсеу мен кесу де өте оңай.
-

материалдың

талқышты

құрылымы

оның

қаттылығы

мен

жоғары

тығыздығын қамтамасыз етеді,
- үлкен салмаққа деформацияның болмауы,
- талшықты құрылымының арқасында мұндай тақта жақсы дыбыс оқшаулағыш
болып

табылады.

Дыбыс

оқшаулағыштық

қасиеті

оқшаулағыш

қабаттың

қалыңдығын қысқартуға әсер ететіндіктен, бұл қасиеті өндірістік құрылыста өте
маңызды рөл атқарады,
- ұзақ мерзімділігі. Материал өзінің жұмысын 25 жыл атқарады,
- экологиялық таза,
- жоғары жылу оқшаулағыштық қасиеті.
Қаттылық деңгейі бойынша минералды мақта тақталары жұмсақ, жартылай
жұмсақ және қаттыболып бөлінеді. Құрылыста жартылай жұмсақ және қатты
минералды мақта тақталары жиі қолданылады. Жартылай жұмсақ минералды мақта
тақтасы қабырғаларды, төбені, көпқабатты төбелер жүйесінде, ал қатты тақталар
едендерді, шатырларды және сыртқы қабырғаларды қаптауға пайдаланылады.
Жұмсақ тақталар негізінен коммуникация желілерін қаптауға пайдаланылады [1].
Пайдалану аясы: тұрғын үй құрылысы. Минералды мақта ең кең тараған жылу
оқшаулағыш материал; жабын қабаттарын жылу оқшаулау; тіреуіш аралықларын
жылу оқшаулағыш; сыртқы қабырғаларды жылу оқшаулау; шатырларды жылу
оқшаулау; сумен жабдықтау және жылыту жабдықтарын, санитарлық жабдықтар
мен құбырларды жылу оқшаулау; өндірістік құрылыста. Бұл материал жаңадан
тұрғызылып жатқан үйлер мен пайдалануға берілген тұрғын үйлерде де
пайдалануға жарамды. Қазіргі кезде минералды мақта тақтасы ең қауіпсіз,
экологиялық таза және тиімді жылу және дыбыс оқшаулағым материал ретінде
тиімді. Экструдирленгенген пенополистирол – жылу оқшаулағыштар технологиясы
аясында жаңа материал. Бұл материалдың біркелкі құрылымы өлшемі 0,1-0,2 мм
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болатын жабық ұяшықтардан құралады. Матералды өндіру үшін пенополистиролдың түйіршіктерін жоғары қысымды температурада көбік туғызатын агентпен
(жеңіл фреон мен көміртегінің қос тотығының қоспасы) араластырыра отырып,
соңынан экструдерден сығып алады, 1 суретте көрсетілген [2].

1 сурет: Минералды мақта тақтасы

Біріншіден, экструдирленгенген пенополистирол еден, қабырға, іргетас, шатыр
және

инженерлік

құрылыс

пен

жолдарды

құрылысында

қолданылады.

Экструдирленгенген пенополистиролөндірістік және жеке меншік үй құрылысында
пайдаланылады. Екіншіден, экструдирленгенген пенополистирол басқа минералды
мақта тақтасына қарағанда төмен жылу өткізгіштік қасиетке ие. Одан басқа
экструдирленгенген пенополистирол химиялық төзімділігімен, жоғары сығуға
беріктігімен, су және бу өткізгіштігімен, сонымен қатар зеңнің пайда болуына
қарсы тұра алуымен ерекшеленеді.
Экструдирленгенген пенополистирол – су сіңірмейді. Сынақтардың нәтижесі
көрсеткендей материалдың су сіңіргіштігі 0,2%-дан аспайды. Су сіңірген кезде
материалдың беткі қабатындағы ұяшықтар ғана суды сіңіріп алады да, ал
материалдың ішкі қабатына су өтпейді. Осы қасиеттерінің арқасында материалды
еден, жертөле құрылысында қосымша қорғаушы материалдарды пайдаланбай-ақ
қолдануға мүмкіндік береді [2]. Сондай-ақ, бұл материал экологиялық таза.
Жүргізілген сынақтардың нәтижесі жылытқыш материал экструдирленгенген
пенополистиролдың көпретті тоңазытып-ерітудің нәтижесінде өзінің техникалық
және физикалық қасиеттерін жоғалтпайтынын көрсетті. Демек, бұл материал
ғимараттарды қоршағыш материалдар өндірісінде пайдалануға жарамды, сыртқы
ауа температурасының күрт өзгермелілігіне төзімді. Мамандардың пікірінше
экструдирленгенген пенополистиролдан жасалған қоршағыш конструкциялар 50
жыл қызмет етеді [2]. Бұл материал қышқыл, тұз ерітіндісі, күйдіргіш сілті, хлор
ізбесі, су және су негізінде жасалған бояулар, спирт және спиртті бояғыштар,
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цемент, фторланған көмірсутек, аммиак, отттегі, көмірқышқыл газы, пропан, бутан,
ацетилен, парафин, жануарлар мен өсімдік майларының әсеріне төзімді, 2 суретте
көрсетілген.

2 сурет: Экструдирленгенген пенополистиролды

Экструдирленгенген пенополистиролды -500С-тан +750С-қа дейін температурада пайдалануға болады және физикалық, техникалық қасиеттері өзгеріссіз
қалады. Материалды ашық жерде сыртқы қаптамасын ашпай сақтау керек. Ең
бастысы беткі қабатының бүлінуінін болдырмау үшін күннің тікелей түсуінен
қорғау керек. Дұрыс таңдалған экструдирленгенген пенополистирол – бұл жылу
оқшаулағыш материал ретінде көптеген жылдарға тиімді шешім, жылу шығынын
үнемдеу және конструкциялар мен ғимараттардың ұзақ мерзімділігінің кепілі. PIR
тақтасы–

заман

талабына

сай

көбікполиизоцианураттан

жасалған

жылу

оқшаулағыш материал [3]. PIR ұяшықтардың өзгеше құрылымымен ерекшеленеді,
екі

жақ

бетінен

арнайы

фольгамен

қапталған.

PIR

жылу

оқшаулағыш

материалының артықшылықтары: ең жоғары жылу жылуоқшаулағыш материал;
ылғал сіңірмейді; жанбайды және өрттің жайылуына мүмкіндік бермейді;
пайдалану ұзақтығы 50 жылдан астам; шірімейді, зең пайда болуына төзімді; жылу
оқшаулағыш материалдың аз тығыздығы конструкцияларга түсетін жүктеменің
салмағын

төмендетеді;

қызмет

ету

мерзімінде

геометриялық

өлшемдерін

өзгертпейді, статикалық және динамикалық жүктемелердің әсерінен қалыңдығын
өзгертпейді, 3 суретте көрсетілген.

3 сурет: PIR тақтасы
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Пенобетон – цементтен, құмнан, судан және көбік тудыратын қоспадан
тұратын, қату процесінде құрылымы жабық кеуектерден тұратын, ұяшықты
бетонға айналады. Бұл бетон кеуектілік туғызатын қоспаларды қосу арқылы
алынады. Бетонның беріктігі көлемдік салмагына байланысты, сондай-ақ,
жылуылғалдық өңдеу режимі мен ылғалдылық режимдеріне байланысты. Ұяшықты
бетон цементті байланыстырғыш негізінде дайындалады. Сондықтан, ол беріктігін
ұзақ уақыт бойы алады. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, автоклавты емес ұяшықты
бетон 40-50 жыл пайдаланылғаннан кейін беріктігі 3-4 есе артқан және әрі қарай
пайдалануға жарамдылығын көрсеткен. Бетонға комплексті қоспаларды қосу оның
беріктігін арттырып, су қажеттілігін және кебу кезіндегі отыруын төмендетеді,
аязға, суға төзімділігін арттырады [4]. Мақалада пенобетоннан жасалған сыртқы
қабырғаның жылутехникалық салыстырмалы сипаттамалары келесі материалдарды
қолдану арқылы анықталды (ішкі қабаттынан санағанда):
1 – құмды-цементті сылақ қалыңдығы δ = 20 мм, тығыздығы ρ0 = 1800 кг/м3,
жылуөткізгіштік есептік коэффициенті λА = 0,76 Вт/(м⋅°С);
2 – пенобетон қалыңдығы δ = 300 мм, тығыздығы ρ0 = 600 кг/м3, λА = 0,22
Вт/(м⋅°С).
3 – жылу оқшаулағыш қабат 3 нұсқа: а) минералды мақта тақтасы; б)
экстурленген пенополистирол; в) PIR тақтасы – материалдардың қалыңдығы
жылутехникалық есеп бойынша анықталады.
4 – қасбетті қаптау материалы силикатты кірпіш қалыңдығы δ = 120 мм, ρ0 =
1800 кг/м3, λА = 0,76 Вт/(м⋅°С).
Пенобетоннан тұрғызылған сыртқы қабырғаның энерготиімділігіне қол
жеткізу және тиімді жылуоқшаулағыш материалды таңдап алу мақсатында жылу
оқшаулағыш материалдар ретінде минералды мақта тақтасы, экструдирленген
пенополистирол және PIR тақтасын қолдану арқылы жылутехникалық есептеулер
жүргізіп, оларды салыстырамыз. Жасалған жылутехникалық есеп нәтижесі мен
пайдаланылган жылуоқшаулағыш қабаттардың салыстырмалы нұсқалары келесі
кестеде көрсетілген, 1 кестеде көрсетілген [5,6].
Қорытындылай келе жылу оқшаулағыш

PIR - заман талабына сай

пенополиизоцианураттың негізінде жасалған әлемдік деңгейде өзінің техникалық
сипаттамасымен басқа жылу оқшаулағыш материалдардан әлдеқайда жоғары
деңгейдегі материал. PIR тақталарын қолдана отырып келесі нәтижелерге қол
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жеткізуге болады: механикалық беріктігі жоғары; жылу өткізгіштігі мен су
өткізгіштігі төмен; отқа төзімділігі жоғары.
1 кесте: Пенобетоннан тұрғызылған сыртқы қабырғаға пайдаланылган жылу
оқшаулағыш қабаттардың салыстырмалы нұсқалары
№

Материал

1

Құмды-цементті сылақ

2
3

Пенобетон
Жылу оқшаулағыш қабат:
1-нұсқа: Минералды мақта тақтасы
2-нұсқа:
Экструдирленген
пенополистирол
3-нұсқа: PIR тақтасы
Силикатты кірпіш

4

Қабатының
қалыңдығы
δ, мм
20

Жылу өткізгіштік
коэффициенті
λ, Вт/(м°С)
0,76

300

0,22

0.135

0,044

0.096

0,031

0.047
120

0,024
0,76

Жылу оқшаулағышты таңдаудағы ең маңызды жайттардың бірі оның
қасиеттерін жоғалтпай жылдар бойы сақтай алуы. Осы қасиеттердіңғимараттардың
қызмет ету мерзімде орындалу шарттары PIR тақтасының техникалық жағынан
басқа жылуоқшаулағыш материалдардан тиімділігін көрсетеді. Осыларды ескере
отырып, PIR тақталарын жылуоқшаулағыш материал ретінде ғимараттардың
қоршау конструкцияларына қолдану мүмкіндігін алға тарта отырып, пенобетоннан
жасалған сыртқы қабырғаконструкцияларына да қолдану технологиясын дамыту
ұсынылады.

Пайдаланған әдебиеттер
[1] Интернет желісі: http://www.tn.ru/catalogue/sistemy_ognezacshity/plita_tehnonikol/
Минералды мақта тақталары
[2] Интернет желісі: http://www.tn.ru/library/poleznaja_informacija/ekstrudirovannyj/
Экструдирленген пенополистирол
[3]

Интернет

желісі:

http://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/

Жылуоқшаулағыш PIR тақталары
[4] С. Ружинский., А. Портик., А. Савиных. Все о пенобетоне. - Санкт-Петербург:
ООО «СТРОЙ-БЕТОН», 2006
[5] ҚР ҚН 2.04.21-2004 Азаматтық ғимараттардың энергияны тұтынуы және жылу
қорғауы
[6] ҚНжЕ 23-02-2003 Ғимараттарды жылулық қорғау
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Автор (лар) ға ұсынымдар
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