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APPLICATION OF ENERGY-EFFICIENT CHEMICALS IN THE PROCESS 
OF LOCAL THAWING OF SEASONALLY FROZEN SOILS 

 
Abstract. The article presents the results of scientific and experimental work on the study of 

the effect of quicklime in the composition of a chemical reagent on the depth of thawing in season-
ally frozen soils in places where pile foundations are driven. The proposed technology provides for 
the driving of pile foundations without preliminary drilling of seasonally frozen soil, and the use of 
low-power units for driving piles. 

Keywords: piles, foundation, chemical reagent, quicklime, soil, frozen soil, soil thawing, 
freezing depth. 
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ЖЕЛІМДЕЛГЕН ТЕРЕЗЕ БЛОГЫНЫҢ САПАСЫНА 

ЖЕЛІМ ТҮРЛЕРІНІҢ ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада жалпақ жапырақты ағаш тәнінен жасалған ағашты же-
лімдеу процесі зерттелген, желім қасиеттерінің және желім түрлерінің желімделген тере-
зе блоктарының желімделген қосылысының сапасына әсері қарастырылды. Желім түр-
лерінің қасиеті мен ағаш беттерінің құрылысына байланысты желімделген терезе блокта-
рының беріктілігі мен құны зерттелді.  

Түйін сөздер: ағаш, ағаш материалдары, желімделген терезе брустары, поливи-
нилацетатты желім, карбамидоформальдегидті шайырлар, изоционатты қатайғышты 
эмульсиялық полимер. 

 
Кіріспе 
Емен сияқты қатты ағаштан жасалған желімделген терезе блоктары басқа 

ағаштардан жасалынған терезе блоктарына қарағанда бірқатар артықшы-
лықтарға ие. Бір артықшылығы – монтаждаудың технологиялық ерекшелігі те-
резе арқалығының беріктігі мен қаттылығын 70%-ға дейін арттыруға мүмкіндік 
береді [1]. Сонымен қатар, қолдану кезінде желімделген терезе блоктары өзінің 
геометриялық параметрлерін сақтайды. Қатты ағаштан (еменнен) желімделген 
терезе блоктарының ерекше артықшылығы – бұл керемет жылу техникалық 
көрсеткіштері, бұл өз кезегінде бөлшектердің тығыз қосылуымен олардың ара-
сына оқшаулау қоймауға мүмкіндік береді [2]. 

Айтарлықтай физика-механикалық қасиеттерге және табиғи био тұрақты-
лыққа ие емен ағаш өңдеу өнеркәсіптерінде, әсіресе желімделген брус өндіріс-
терінде кеңінен қолданылады. Терезе блогын жасау үшін ағаш жоғары берік-
тікке ие болуы керек, сонымен қатар, биологиялық зақымға төзімді болуы 
керек. Желімделген терезе блоктарының беріктігі осы сипаттамаларға байланы-
сты [4]. Емен желімделген терезе блоктарын өндіруге арналған тамаша матери-
алдардың бірі болып табылады және қиын жағдайларда, сондай-ақ жоғары 
ылғалдылықта жұмыс істейді. Жоғары ылғалдылықта қолданылатын желімдел-
ген терезе блоктары тек жоғары беріктігі мен ағаштың био тұрақтылығына ғана 
емес, сонымен қатар, желімделген қосылыстары да суға төзімді болуы керек 
[5]. Қатты ағашты байланыстырғышпен бірге пайдалану, ол қатты ағаштың 
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жоғары беріктігін қамтамасыз ете алады, сонымен қатар судың жоғары төзім-
ділігіне ие болу ұзақ өмір сүретін берік және био-төзімді желімделген терезе 
блоктарын пайда болуына әкеледі [6]. 

Бұл зерттеудің негізгі міндеті – ең берік және су өткізбейтін желімделген 
терезе блоктарын алу. Желімделген емен терезе арқалықтарын өндіруде маңы-
зды мәселе – оның жоғары бағасы. Мұның себебі – оның ерекше қасиеттері: 
өйткені ағашты кептіру қиын және дұрыс аралау үшін арнайы қайралған құрал 
қажет [6]. Желімдеуге жарамды ассортименттерді әзірлеу олардың тығыздығы-
на байланысты жүргізілді, яғни ассортименттер шамамен бірдей тығыздықта 
желімделеді. Емен мен ағаштың кейбір түрлерінің механикалық қасиеттері 1-ші 
кестеде көрсетілген.  
 
1-кесте – Емен мен ағаштың кейбір түрлерінің механикалық қасиеттері 

Ағаш  
түрлері 

Тығы-
здық, 
кг/м3 

Талшық 
бойымен 

қысу 
кезіндегі 

беріктілік, 
МПа 

Иілу 
берік
тілігі, 
МПа 

Талшық 
бойымен 

созу 
кезіндегі 

беріктілік, 
Мпа 

Талшық бойымен 
ығысу кезіндегі 
беріктілік, МПа 

Сер-
пімділік 
модулі, 

ГПа рацио-
налды 

тангенци-
алды 

Емен 690 55,9 87,3 115,7 8,9 9,1 12,2 
Қарағай 470 39,6 71,8 84,1 6,2 6,4 11,9 

Балқарағай 660 61,5 97,8 119,5 8,5 7,8 14,7 
 
 
Емен ағашынан берік және суға төзімді желімделген терезе блогын жасау 

үшін желімдердің желімделген терезе блогының беріктігіне әсері зерттелді. 
Қазіргі уақытта нарықта әртүрлі қасиеттері бар тамаша желімдердің кең таң-
дауы бар, олар ылғалға төзімді және ыстыққа төзімді, баяу немесе жылдам ке-
беді, ал басты артықшылығы-сақтау мерзімінің жоғарылауында [7].  

 
Материалдар мен әдістер 
Зерттеулер үшін бастапқы материалдар ретінде пресс тақталарының өл-

шемдеріне сәйкес көлденең қимасы 32,5 х 75 және ұзындығы 700 мм болатын 
қатты ағаштан (емен) жасалған ламельдер пайдаланылды. Сонымен қатар поли-
винилацетат желімі (ПВА), карбамид формальдегид шайырлары, сондай-ақ 
изоцианатты қатайтқышы (ЭПИ) бар эмульсиялық полимер қолданылды. 

 
Нәтижелер және талқылау 
Әртүрлі желімдердің желімдеу қосылыстарының параметрлері 2-ші кес-

теде көрсетілген. 
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2-кесте – Әр түрлі желімдер арқылы желімдеу қосылыстарының параметрлері 

Желім
нің 
түрі 

Желім 
қосы-

лысының 
қалыңды-
ғы, мкм 

Желім  
қабатының 
қалыңдығы, 

мкм 

Желіммен 
сіңдірілген 

ағаш ай-
мағының 

қалыңдығы, 
мкм 

Дина-
мика-
лық 

тұтқыр-
лық, 

мПа / с 

Желім қосылысы-
ның беріктігі, МПа 

(еменнің тығы-
здығы 690 кг/м3 , 

ылғалдылығы 15%) 

Желім 
шығы-

ны, 
кг/м 

ПВА 48,76 19,65 32,15 10000 6,9 150 
ЭПИ 92,5 21,75 72,65 6500 7,5 360 
КМФ 80,15 39,68 41,6 3700 7,1 360 

 

 
 

1-сурет – Желім қосылыстарының беріктігі [автор материалы] 
 

2-кестеде және 1-суреттен барлық зерттелген байланыстырғыштар әдетте 
қатты ағаштан жоғары немесе тең болатын желім қосылыстар беретіндігін 
көруге болады, бұл зерттеуде емен ағашы болып табылады. Бірақ желім қаба-
тының қалыңдығы желім қосылысының беріктігіне айтарлықтай әсер етпейді.  

Желім қосылыстарының беріктігіне әсер ететін маңызды факторлардың 
бірі желіммен сіңдірілген ағаш аймағының өлшемдері, яғни ауданы мен те-
реңдігі деп санауға болады [8]. Сондай-ақ, желімнің табиғаты, адгезиялық және 
когезиялық беріктігі. 

Эмульсиялық полимер-изоцианатты желім трахеидтерді монолитті емес, 
атап айтқанда нүктелі қабатпен толтырады. Зерттеу барысында ЭПИ желімі 
ағашқа адсорбцияланған ерте ағаштың бұзылған жасуша қабырғалары арқылы 
ағашқа терең енетіні анықталды. Трахеидтердің қабырғаларын қаптайтын ЭПИ 
желімінің молекулаларының арқасында желім-ағаштың өтпелі аймағы пайда 
болады [9]. ЭПИ өзінің ерекше құрылымы мен терең ену қабілетіне ие 
болғандықтан, бұл желім басқа үлгілермен салыстырғанда үлкен беріктікке ие. 
2 суретте созу машинада желімделген терезе блоктарын тексеруді көруге бола-
ды, желімделген қосылыстың беріктігі еменнің беріктігінен бес есе жоғары. 
Желімделген терезе блогы вакуумдық автоклавқа 30 минут салынылды, содан 
кейін ол 6 Атм қысымымен 3 сағатқа суға малынды, одан кейін блоктың сал-
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мағы екі есе өсті. Желімделген терезе блогы 10 сағатқа +75С кептіру камера-
сына жіберілді, содан кейін сынама өлшенді, блоктың бастапқы салмағы өзгер-
меді, бұл оның ылғалға төзімділігін дәлелдейді, ал келесі сынақтарда, жоғары 
беріктілігін дәлелдеді. Үлгі сондай-ақ бөлінуге ұшырады, онда желімделген 
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3. Қатты ағашты (емен) ЭПИ желімімен бірге қолдану жоғары физика-
механикалық сипаттамалары бар, су мен био-төзімділікке ие желімделген эле-
менттерді жасайды. Тиісінше, алынған өнімдер ұзақ қызмет ету мерзіміне ие 
болады.  

4. ЭПИ желімді желімделген терезе блогының құны шамалы жоғары, бұл 
желімделген блогының беріктігі мен суға төзімділігі жоғары құнның осы аз %-
ын жабады. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА КЛЕЯ НА КАЧЕСТВО 
КЛЕЕНОГО ОКОННОГО БЛОКА 

 
Аннотация. В данной статье изучен процесс склеивания древесины из лиственных по-

род древесины, рассмотрено влияние свойств клея и видов клея на качество клееного соедине-
ния клееных оконных блоков. В зависимости от свойств и видов клея, также от структуры 
поверхностей древесины изучены прочность и стоимость клееных оконных блоков.  

Ключевые слова: древесина и древесные материалы, клееный оконный брус, клей, 
поливинилацетатный, карбамидоформальдегидные смолы, эмульсионный полимер с изоциа-
натным отвердителем.  
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THE INFLUENCE OF THE TYPE OF GLUE ON THE QUALITY 
OF THE GLUED WINDOW BLOCK 

 
Abstract. In this article, the process of gluing wood from hardwood is studied, the influence 

of the properties of glue and types of glue on the quality of the glued joint of glued window blocks is 
considered. Depending on the properties and types of glue, as well as on the structure of wood sur-
faces, the strength and cost of glued window blocks have been studied. 

Keywords: wood and wood-based materials, glued window beams, adhesives, polyvinyl ac-
etate, urea-formaldehyde resins, emulsion polymer with isocyanate hardener. 
 
 
 


