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ЭНЕРГИЯ ТИІМДІ ҒИМАРАТТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУЫНЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аңдатпа. Мақалада энергия үнемдейтін ғимараттардың құрылыс өндірісін ұйымда-

стыруы қарастырылған. Энергия үнемдейтін ғимараттардың құрылыс өндірісін ұйымда-
стыру бойынша ғылым эволюциясының зерттеулері келтірілген. Энергия тиімділігінің 
жүйелік инженерлік принциптерін қалыптастыруға талдау жүргізілді. 

Түйін сөздер: энергия үнемдейтін ғимараттар, құрылыс индустриясы, жүйелік ин-
женерия принциптері, энергия тиімділігі, өмірлік цикл, энергия үнемдеу. 
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Abstract. The article deals with the organization of construction production of energy-
efficient buildings. Studies of the evolution of science on the organization of construction produc-
tion of energy-efficient buildings are given. The analysis of the formation of system engineering 
principles of energy efficiency was carried out. 

Keywords: energy efficient buildings, construction industry, system engineering principles, 
energy efficiency, life cycle, energy saving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (84), 2022 
 

285 

ӘОЖ 674.815                                                                  https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.2-31 
ҒТАМР 66.35.43 

 
А.Қ. Самбетбаева1, Э.Б. Құрманбекова1* 

 
1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан 

 
Авторлар туралы ақпарат:  
Самбетбаева Айгүл Құдайбергенқызы – техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, 
Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0003-1349-2887, еmail: aigultdo@mail.ru 
Құрманбекова Эльмира Базарбайқызы – техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, 
Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан 
 https://orcid.org/0000-0002-9175-5542, еmail: elmira.kurmanbekowa@yandex.kz 

 
АҒАШ ТАҚТА МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СУ  

СІҢІРГІШТІГІН ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа. Қазіргі уақытта қолданылатын ағаш тақталардың суға төзімділігіне тал-
дау жүргізілді. Бұл мақалада ағаш тақта материалдарының су сіңіргіштігі зерттелінді, 
өйткені бұл материалдар жиһаз өнеркәсібінде, құрылыс материалдары өндірісінде кеңінен 
қолданылады. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде орташа тығыздықтағы талшықты 
тақталар ағаш жаңқалы тақталарға қарағанда ылғалға төзімді екендігі анықталды. 

Түйін сөздер: ағаш жаңқалы тақта, су сіңіргіштік, ағаш тақта материалдары, 
тығыздығы орташа ағаш талшықты тақта, ағаш, ылғал, су, тақта, материал. 
 

Кіріспе 
Ағаш жаңқа тақталарын (АЖТ) өндіру ағаш өңдеу өнеркәсібінің неғұр-

лым серпінді дамып келе жатқан салаларының бірі болып табылады. Қарқынды 
даму жиһаз өндірісінде, құрылыста және басқа салаларда ағаш тақталарын 
кеңінен қолданумен түсіндіріледі [1-6]. Олар жақсы өңделеді және әрленеді. 
Ағаш тақталарының өндірісінің дамуына оларды қолданудың жоғары тиімділігі 
ықпал етеді, өйткені олардың басқа ағаш материалдарына қарағанда бірқатар 
артықшылықтары бар, атап айтқанда: 

- оларды алу үшін төмен сапалы ағаш және ағаш өңдеу өндірістерінің 
қалдықтары пайдаланылады; 

- олар жазықтықта үлкен өлшемдерге ие, бұл олардың жиһаз өндірісінде 
және құрылыста жарамдылығын қамтамасыз етеді;  

- ағашты бүлдіретін саңырауқұлақтар мен жәндіктердің әсеріне тұрақты 
және жоғары отқа төзімді тақталар алу мүмкіндігі бар. 

Өндірілетін ағаш тақталарының негізгі бөлігін жиһаз өнеркәсібі тұты-
нады: 90%-ға дейін ағаш жаңқалы тақталарды және 60%- ға дейін орташа тығы-
здықтағы ағаш талшықты тақталар (ОТТ) [3-4]. Орташа тығыздықтағы ағаш 
талшықты тақталарды қолданудың негізгі саласы жиһаз өнеркәсібі болып та-
былады. Олардың сапа көрсеткіштері жиһаз өндірісінің талаптарына, ең алды-
мен әрлеу жағдайларына сәйкес келуі керек, өйткені барлық тақталар дайын 
түрінде қолданылады. 
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Қазіргі уақытта ағаш тақталарының өндірісінде карбамидті формальде-
гидті, сондай-ақ фенолформальдегидті олигомерлер кеңінен қолданылады, олар 
жоғары физикалық-механикалық көрсеткіштерге ие өнімдерді өндіруге мүм-
кіндік береді [11-12]. 

Алайда, өндірілетін тақталардың негізгі бөлігі физикалық-механикалық 
қасиеттерге ие емес, ең алдымен суға төзімділік, бұл олардың өзгермелі темпе-
ратура мен ылғалдылық жағдайында, құрылыс саласында, сондай-ақ жиһаз 
өндірісінде қолданылуын шектейді. 

Жуынатын бөлмелерге, ас үйге арналған жиһаз жасау кезінде маңызды 
фактор құрылымдық материалдарды дұрыс таңдау болып табылады, өйткені 
бұл бұйымдар жоғары ылғалдылық жағдайында болуы мүмкін, сондықтан олар 
біртіндеп ыдырай бастайды, ісінеді және ұшырылып түседі, бұл жиһаздың 
тұтастай жарамсыздығына әкеліп соғады. 

Сондықтан ағаш негізіндегі тақталы материалдардың су сіңіргіштігіне 
зерттеу жүргізілді, өйткені бұл материалдар жиһаз өнеркәсібінде, құрылыс ма-
териалдары өндірісінде және басқа салаларда фанерді алмастырушы ретінде 
кеңінен қолданылады [1-6]. 

 
Материалдар мен әдістер 
Зерттеу нысаны ретінде арнайы суға төзімді құраммен сіңірілген ағаш 

тақта материалдарының әртүрлі түрлерінің үлгілері қолданылды. Зерттеуді 
жүргізу үшін 30×30×20 мм өлшемді тақталардың үлгілері дайындалды, сыз-
ықтық өлшемдер штангенциркульдің көмегімен анықталды. Тақталардың үлгі-
лері алдын-ала аналитикалық таразыларда 0,01 г дәлдікпен өлшенді. Содан 
кейін тақталардың үлгілері зертханалық кептіру шкафында 103±2°C температу-
рада шамамен 40 мин тұрақты салмаққа дейін кептірілді. Сонан соң салмағы 
бекітіліп, олар тазартылған сумен толтырылған эксикаторға батырылды. Бұл 
ретте үлгілер оның қабырғаларымен жанаспауы тиіс, ал батыру тереңдігі 20±2 
мм болуы тиіс. Ағаш жаңқалы тақта үлгілерін су астында 2 сағат бойы ұстаған-
нан кейін, олар шығарылып және беті су тамшыларынан сүзгі қағазымен 
кептірілді. Кейінгі өлшемдерін алу мен салмағын өлшеу 24 сағаттан, 5 күннен, 
7 күннен кейін жүргізілді [7-10]. 
 

Нәтижелер және талқылау 
Зерттеудің бірінші кезеңінде сіңірілген ылғал мөлшеріне байланысты 

үлгілер салмағының өзгеру нәтижелері алынды (1-кесте). 
Алынған нәтижелер үлгілердің салмағының өзгеруі сіңірілген ылғалдың 

мөлшеріне байланысты екенін көрсетеді. Сумен қаныққан күйде материалдың 
салмағы жоғарылай бастағанда, тақталардың ісінуінің жоғарылауы байқалды. 
Бұл көрсеткіштің максималды мәні ағаш жаңқа тақтаны суда 5 күн ұстағаннан 
кейін анықталды. Ылғалдылықтың одан әрі жоғарылауы тақталардың ісінуінің 
өсуіне әкеліп соғады. 
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1-кесте  – Үлгілер салмағының сіңірілген ылғал мөлшерінен өзгеруі 

Материал Үлгі № 
Үлгінің ба-
стапқы сал-

мағы, г 

Құрғақ 
күйдегі  

материал  
салмағы, г 

Материалдың сумен қаныққан күйдегі салмағы, г 
2 сағаттан 

кейін 
24 сағаттан 

кейін 
5 күннен 

кейін 
7 күннен 

кейін 
Ағаш жаңқалы тақта 1 11,26 10,72 20,981 22,348 24,215 24,317 

2 10,53 10,02 20,115 21,347 22,904 23,347 
3 11,72 11,13 21,248 21,529 24,65 24,399 
4 11,1 10,5 20,32 22,508 23,886 23,721 
5 11,51 10,92 21,48 22,436 24,568 24,545 

Орташа тығыздықтағы 
ағаш талшықты  

тақталар 

1 11,5 10,98 11,828 15,234 21,648 22,905 
2 11,57 11,07 11,888 15,301 21,881 22,79 
3 11,49 10,96 11,755 15,536 22,481 23,454 
4 11,49 10,95 11,787 15,089 21,462 22,552 
5 11,51 10,98 11,809 15,258 21,565 22,944 

Ылғалға төзімді орташа 
тығыздықтағы ағаш 
талшықты тақталар 

1 9,87 9,49 10,127 13,878 18,564 19,456 
2 9,84 9,47 10,141 13,876 18,338 19,1889 
3 9,88 9,48 10,185 14,14 18,578 19,742 
4 9,57 9,17 9,858 13,688 18,39 19,439 
5 9,76 9,36 10,043 14,09 18,709 19,786 

 
2-кесте – Суда болу уақытына байланысты ағаш тақта материалдарының ылғалдылығының 
пайыздық құрамы  

Материал Үлгі № Бастапқы,  
% 

Абсолютті 
құрғақ күйін-

де,% 

Суда үлгілер болғаннан кейін % 
2 сағаттан 

кейін 
24 сағаттан 

кейін 
5 күннен 

кейін 
7 күннен 

кейін 
Ағаш жаңқалы 

тақта 
1 3,6 0 77,6 89,2 114,1 115,0 
2 3,6 0 81,6 101,8 115,9 119,9 
3 3,9 0 73,4 75,7 110,5 108,4 
4 4,2 0 75,4 103,4 115,4 114,0 
5 3,9 0 78,6 86,6 113,5 113,3 

Орташа тығы-
здықтағы ағаш 

талшықты тақталар 

1 3,3 0 6,1 25,5 79,0 98,5 
2 3,1 0 5,8 25,1 79,6 96,1 
3 3,4 0 5,6 28,3 86,3 103,5 
4 3,5 0 6,0 24,6 78,0 96,1 
5 3,4 0 5,9 25,7 78,4 98,9 

Ылғалға төзімді 
орташа тығы-
здықтағы ағаш 

талшықты тақталар 

1 2,6 0 5,1 31,8 76,5 94,0 
2 2,5 0 5,4 32,1 74,7 91,8 
3 2,8 0 5,7 34,5 76,8 96,9 
4 2,9 0 5,8 34,4 80,7 100,0 
5 2,9 0 5,6 35,7 80,2 99,6 

 
Алынған деректерді талдай отырып, суда 24 сағат ұстағаннан кейін,  аб-

солютті құрғақ күйдің массасына қатысты ОТТ тақта үлгілері - 25%, АЖТ – 
85% суды сіңіргенін атап өтуге болады.  

 
Қорытынды 
1. ОТТ тақтаның ылғалға төзімділігіне қатырудың тиімді жүйесімен си-

патталатын MUF (melamine ureum formaldehyde) құраушыларынан тұратын, 
ерекше желімдік құрамды қолдану арқылы қол жеткізіледі.  

2. Жуынатын бөлмеге арналған жиһазды дайындау кезінде орташа тығы-
здықтағы ағаш талшықты тақталарды қолданған дұрыс, себебі олар ағаш жаңқа 
тақталарына қарағанда ылғалға 2 есе дерлік төзімді, сәйкесінше олардан жа-
салған жиҺаз бұйымдарын жоғары ылғалдылықта қолдануға болады.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ 
 

Аннотация. Проведен анализ водостойкости используемых в настоящее время древес-
ных плит. В данной статье исследовано водопоглощение древесных плитных материалов, так 
как эти материалы широко используются в мебельной промышленности, производстве стро-
ительных материалов. В результате проведенных исследований было установлено, что дре-
весноволокнистые плиты средней плотности более влагостойкие, чем древесно-стружечные. 

Ключевые слова: древесностружечная плита, водопоглощение, древесные плитные 
материалы, древесноволокнистая плита средней плотности, древесина, влага, вода, плита, 
материал. 
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RESEARCH OF WOOD BOARD MATERIALS ON WATER ABSORPTION 

 
Abstract. The analysis of the water resistance of currently used wood slabs is carried out. 

This article examines the water absorption of wood slab materials, as these materials are widely 
used in the furniture industry, the production of building materials. As a result of the conducted re-
search, it was found that medium-density fiberboard is more moisture-resistant than chipboard. 

Keywords: particle board, water absorption, wood slab materials, medium density fiber-
board, wood, moisture, water, slab, material. 


