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құрылыста тартымды бола бастады. Пайдалану сипаттамаларын жақсарту үшін мате-
риалдарды қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғау қажет. Негізінен міндет-компо-
зициялардың отқа және био төзімділігін арттыру және олардың сорбциялық белсенділігін 
төмендету. Массаға қоспаларды енгізу немесе материалды арнайы беткі сіңдірулермен 
қорғау қажет. 

Түйін сөздер: қалдықтар, күріш қауызы, композиттер, жылу оқшаулағыш матери-
алдар, толтырғыштар, талшық, жылу өткізгіштік. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS  

OF THERMAL INSULATION MATERIAL WITH IMPROVED  
PROPERTIES BASED ON INDUSTRIAL WASTE 

 
Abstract. Construction materials obtained from agricultural and industrial waste are be-

coming increasingly attractive in construction due to their sustainability and minimal environmen-
tal impact. To improve performance, it is necessary to protect materials from harmful environmen-
tal influences. Basically, the task is to increase the fire and biostability of compositions and reduce 
their sorption activity. It is required to introduce additives into the mass or protect the material 
with special surface impregnations. 

Keywords: waste, rice husk, composites, thermal insulation materials, fillers, fiber, thermal 
conductivity. 
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ҚАҢҚАЛЫ-ҚАПТАМАЛЫ АРАҚАБЫРҒАЛАР АРҚЫЛЫ 
ДЫБЫСТЫҢ РЕЗОНАНСТЫҚ ӨТУІН АЗАЙТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ  

 
Аңдатпа. Мақалада қаңқалық-қаптамалы арақабырға арқылы дыбыстың өтуі және  

дыбыстың резонанстық өтуін азайтуға шолу жасалады. Қаңқалы-қаптамалы қабырғалар 
арқылы дыбыстың өту түрлері келтірілген. Жақтау-қаптау бөлімдерінен дыбыстың резо-
нанстық өтуін азайту жолдары бойынша қолданыста бар шешімдерге анализ жасалды. 

Түйін сөздер: қаңқалы-қаптамалы арақабырға, резонанс, дыбыс, шу, дыбысоқ-
шаулау, қоршау конструкциялары. 

 
Кіріспе  
Шудың жоғары деңгейінен қорғау азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар-

ды жобалау мен салудағы аса маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Бұл 
мәселенің шешімін табу тұрғын үй-жайларда және жұмыс орындарында акустика-
лық тұрғыдан жайлы орта құру үшін қажет. Ауадағы шуды азайтудың ең тиімді 
әдісі дыбыс өткізбейтін қоршау конструкцияларын қолдану болып табылады. 
Сондықтан жоғары дыбыс оқшаулауы бар қоршауларды әзірлеу өзекті міндет бо-
лып отыр. 

Қазіргі уақытта бір қаңқалы қаңқалы-қаптамалы арақабырғалардың қолда-
ныстағы конструкциялық шешімдері массаны ұлғайту (қаптамалар санын ұлғайту) 
немесе қалыңдығын арттыру есебінен талап етілетін дыбыс оқшаулауды қамтама-
сыз етеді, бұл құрылысқа материалдың көп жұмсалуына, арақабырғалар кон-
струкциясының күрделенуіне және оларды салудың еңбек сыйымдылығының ар-
туына алып келеді. Қаңқалы-қаптамалы арақабырғаларда дыбыс оқшаулауын 
есептеудің қолданыстағы әдістері жақтаудың тіреулік профильдер параметрлерін 
және қоршаудың геометриялық өлшемдерін ескермейді. 

 
Материалдар мен әдістер  
Қаңқалы-қаптамалы арақабырғалар осы қаптамалар арасындағы ауа 

саңылауы бар, қаңқамен жалғанған екі жалпақ жұқа қаптамадан тұратын қосар-
лы қоршау конструкциясы болып табылады. Қос қоршаудың дыбыстық оқшау-
лауын көптеген ғалымдар зерттеген. Бір қабатты қоршау конструкцияларымен 
салыстырғанда, олар дыбыс оқшаулаудың неғұрлым жоғарылығымен және кең 
қолдану саласымен қызығушылық тудырды.  
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Профессор М.С. Седовтың ғылыми мектебі қоршаудың алдында және 
артында дыбыстық өрістерді және қоршаудың қзінің толқындық өрісін 
өздігінен біріктіру ұғымының негізінде қоршау арқылы дыбыстың өту процесін 
қарастырады. Бұл ретте дыбыстық толқындардың диффузды құлауы кезінде 
соңғы геометриялық өлшемдердің қоршау конструкциялары қарастырылады. 

Сипатталған процесті жақсы түсіну үшін біз бір қабатты қоршау арқылы 
дыбыстың өту механизмін қарастырамыз. Шудың шығу көзі жағынан құлайтын 
дыбыстық толқындар белгілі бір пішінді қоршау жазықтығында дыбыстық 
қысым өрісін құрайды. Осының есебінен қоршауда иілу толқындары пайда бо-
лады, шекаралардың болуына байланысты қоршаудың ығысуының толқындық 
өрісі пайда болады, ал дыбыстық энергия шектес бөлмеге шығарылады. Дыбы-
стық қысым толқындық өрістерінің және иілу тербелістері өрістерінің өзін-өзі 
сәйкестендіру дәрежесін анықтау қоршау конструкциясындағы дыбыс оқшау-
лауы мен дыбыс шығарудың тәуелділігін табуға мүмкіндік береді [1]. 

 
Нәтижелер және талқылау  
Толқындық өрістердің өзін-өзі үйлестіру теориясына сәйкес жиіліктер 

диапазоны резонанстық өтудің бес аймағына бөлінеді: резонансқа дейінгі 
аумақ, қарапайым резонанстар аумағы, қарапайым кеңістіктік резонанстар ау-
мағы (ҚКР), толық емес кеңістіктік резонанстар (ТеКР) және толық кеңістіктік 
резонанстар (ТКР).  

Бұл аумақтардың әрқайсысы шекаралық аймақтар арасында орналасқан, 
мәселен: негізгі резонанстық жиілік 𝑓𝑓0, шекарадағы қарапайым ПР 𝑓𝑓Г𝑚𝑚0𝑛𝑛0, ше-
карадағы толық емес ПР 𝑓𝑓Г𝑚𝑚0және тиісінше шекарадағы толық ПР 𝑓𝑓Г𝑚𝑚𝑛𝑛. 

 

 
 

1-сурет – Толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру теориясы бойынша құрылған 
соңғы өлшемдегі бір қабатты қоршаудағы дыбыс оқшаулауының жалпыланған жиілік  
сипаттамасы: I – резонанстар алдындағы аумақ; II – қарапайым резонанстар аумағы;  

III – толық емес қарапайым кеңістіктік резонанстар аумағы (ҚКР);  
IV – толық емес кеңістіктік резонанстар аумағы (ТеКР);  

V – толық кеңістіктік резонанстар аумағы (ТКР) 
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Әрбір аумақта дыбыстың қоршау арқылы өтуі әртүрлі және резонанстық 
және инерциялық құрамдастардың қатынасы арқылы анықталады. Дыбыстың 
инерциялық өтуі қоршаудың беткі тығыздығына және оның геометриялық өл-
шемдеріне, ал дыбыстың резонанстық өтуі – дыбыстық өрістердің және қор-
шаудың меншікті тербелістері толқындық өрісінің өздігінен үйлестіру дәре-
жесіне, сондай-ақ шашырау кезіндегі энергияны жоғалтуына байланысты бола-
ды. Осылайша, дыбыс өтуінің қосарлы табиғатын ескере отырып, қоршау кон-
струкциясы шығаратын дыбыстық қуаттың өрнегі былай жазылады: 

 
                                                    𝑊𝑊 = 𝑊𝑊2𝐶𝐶 + 𝑊𝑊2И,                                              (1) 

 
мұнда Ж2С – меншікті тербелістер режимінде серпімді толқындар шыға-

ратын қуаттылық, Ж2И – инерциялық толқындар шығаратын қуаттылық. 
Толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру теориясы деп түпкілікті мөл-

шердегі қоршау конструкциялардың одан асып кетуге болмайтын дыбыстың 
инерциялық өтуімен айқындалатын дыбыс оқшаулаудың шекті мәндеріне ие 
екені анықталды. Нақты қоршаудың шекті дыбыс оқшаулауы оның беткі тығы-
здығына және геометриялық өлшемдеріне байланысты. 

Дыбыстың резонанстық өтуі кезінде тербеліс амплитудасының сандық 
мағынасы жарты толқын ұзындықтарының сандарының қатынасына байланы-
сты m және 𝑚𝑚0, n және 𝑛𝑛0.  Дыбыс толқындарының әсеріне резонансты режим-
де жақтау қабықшасы бар бөлімнің ең үлкен реакциясы өрістердің өзара сәй-
кестігінің үш жағдайында болады [6]: 

 
                    𝑚𝑚 = 𝑚𝑚0, 𝑛𝑛 = 𝑛𝑛0;                                                (2) 

 
                                   𝑚𝑚 = 𝑚𝑚0, 𝑛𝑛 ≠ 𝑛𝑛0                                                      (3) 

 
                       𝑚𝑚 ≠ 𝑚𝑚0, 𝑛𝑛 = 𝑛𝑛0;                                                (4) 

 
                     𝑚𝑚 ≠ 𝑚𝑚0, 𝑛𝑛 ≠ 𝑛𝑛0;                                                (5) 

 
мұндағы: 𝑚𝑚, 𝑛𝑛 – пластинаның а және b жақтаулары бойынша иілуінің 

жартылай толқындары ұзындығының саны; 𝑚𝑚0, 𝑛𝑛0 – дыбыстық өрістің жарты-
лай толқынының ұзындықтарының саны. 

Қаңқалы – қаптамалы арақабырғалардың дыбыс оқшаулауының сипатта-
масы дыбыстың өту коэффициенті болып табылады [3]. Дыбыстың резонанстық 
өту коэффициенті қоршаудан өткен толқындардағы және оған түсетін толқын-
дардағы дыбыстық қуаттардың қатынасы ретінде анықталады:  

 
                           𝜏𝜏с = 𝑊𝑊2𝐶𝐶/𝑊𝑊1                                                     (6) 

  
мұнда W2С – меншікті тербелістер режимінде серпімді толқындар шыға-

ратын қуаттылық; 𝑊𝑊1 – құлаған дыбыстық толқындардың қуаты. 
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Қаңқалы – қаптамалы арақабырғалардың иілу тербелістерінің амплитуда-
сы үшін ұсынылған өрнектерді талдай отырып, дыбыстың резонанстық өтуі то-
лық, толық емес және қарапайым кеңістіктік резонанстар аймағында әр түрлі 
болады және дыбыстық өрістердің және оның толқындық өрісінің өзін-өзі тану 
деңгейімен анықталады деген қорытынды жасауға болады. 

𝜏𝜏с инерциялық режимінде қаңқалы-қаптамалы арақабырғаның дыбыс 
өткізгіштігі [6] мынадай параметрлермен анықталады: қаптамалардың беткі 
тығыздығымен (𝜇𝜇1, 𝜇𝜇2, кг/м2), жауап қату функциясының шамасымен (Fи), ор-
таның импедансымен (𝜌𝜌0С0, кг/м2 ∙ с), дыбыстық толқындардың құлау 
бұрышымен (𝜃𝜃, град), инерциялық толқындардың шығару бұрышымен (𝜃𝜃2и), 
дыбыс жиілігімен (f, Гц) [1]. Ортаның импедансы, дыбыстық толқындардың 
түсу бұрышы және жиілік диапазоны шамалары тұрақты. Дыбыстың резонан-
стық өтуін реттеу параметрлері ретінде қаптама материалын (𝜂𝜂) және тол-
қындық өрістердің (А0) өзіндік үйлестіру сипаттамасы шығынының коэффици-
ентін қарастырайық. Бұл жағдайда қаптамалардың жоғарғы тығыздығы мен 
қаптамалар арасындағы ауа аралығының енін өзгеріссіз деп есептейміз. Осы 
параметрлерді толығырақ қарастырайық.  

1) Дыбыстың резонанстық өту коэффициенті қаптама материалының 
шығыны коэффициентінің шамасына кері пропорционал [6]. Бұл меншікті 
толқындары бар қаңқалы-қаптамалы арақабырғаның дыбыс шығаруын азайту 
үшін тербелмелі энергияның шығынын арттыру қажет екенін білдіреді. Қаң-
қалы-қаптамалы арақабырғаның қаптамалары шығынының коэффициентін арт-
тыруға оның бетіне әртүрлі типтегі дірілді демпфирлейтін жабындарды жағу 
арқылы қол жеткізіледі. Мұндай қоршаулардың дыбыстық оқшаулауын көпте-
ген ғалымдар егжей-тегжейлі зерттеді [7], [3], [2]. 

Дірілді демпфирлейтін жабындарды тиімді пайдалану үшін олардың қа-
лыңдығы қоршаудың өзінің қалыңдығына сәйкес келуі керек екендігі белгілі. 
Сондықтан да дыбыс оқшаулауын арттырудың бұл әдісі ғимараттар мен құры-
лыстардағы бөлмелерді бөлетін және жеткілікті түрде үлкен масса мен қа-
лыңдыққа ие нақты қаңқалы-қаптамалы арақабырғалар үшін көп қолданыл-
майды. 

2) Меншікті тербелістер режиміндегі қаңқалы-қаптамалы арақабырғалар-
дың дыбыс өткізгіштігі толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру сипаттама-
сына тура пропорционал. Осылайша, дыбыстың арақабырғалар арқылы резо-
нанстық өтуін азайту үшін толқын өрістерінің өздігінен үйлестірілуін азайту 
тәсілдерін белгілеу қажет. 

 
Қорытынды  
Толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру теориясы соңғы өлшемді қор-

шау конструкцияларында дыбыстың инерциялық өтуімен анықталатын дыбыс 
оқшаулауының шекті мәндері бар екендігі анықталды, оларды асып кетуге 
болмайды. Нақты қоршаудың шекті дыбыс оқшаулауы оның беткі тығыздығы-
на және геометриялық өлшемдеріне байланысты. 
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Қаңқалы – қаптамалы арақабырғалардың иілу тербелістерінің амплитуда-
сы үшін ұсынылған өрнектерді талдай отырып, дыбыстың резонанстық өтуі то-
лық, толық емес және қарапайым кеңістіктік резонанстар аймағында әр түрлі 
болады және дыбыстық өрістердің және оның толқындық өрісінің өзін-өзі тану 
деңгейімен анықталады деген қорытынды жасауға болады. 

𝜏𝜏с инерциялық режимінде қаңқалы-қаптамалы арақабырғаның дыбыс 
өткізгіштігі [6] мынадай параметрлермен анықталады: қаптамалардың беткі 
тығыздығымен (𝜇𝜇1, 𝜇𝜇2, кг/м2), жауап қату функциясының шамасымен (Fи), ор-
таның импедансымен (𝜌𝜌0С0, кг/м2 ∙ с), дыбыстық толқындардың құлау 
бұрышымен (𝜃𝜃, град), инерциялық толқындардың шығару бұрышымен (𝜃𝜃2и), 
дыбыс жиілігімен (f, Гц) [1]. Ортаның импедансы, дыбыстық толқындардың 
түсу бұрышы және жиілік диапазоны шамалары тұрақты. Дыбыстың резонан-
стық өтуін реттеу параметрлері ретінде қаптама материалын (𝜂𝜂) және тол-
қындық өрістердің (А0) өзіндік үйлестіру сипаттамасы шығынының коэффици-
ентін қарастырайық. Бұл жағдайда қаптамалардың жоғарғы тығыздығы мен 
қаптамалар арасындағы ауа аралығының енін өзгеріссіз деп есептейміз. Осы 
параметрлерді толығырақ қарастырайық.  

1) Дыбыстың резонанстық өту коэффициенті қаптама материалының 
шығыны коэффициентінің шамасына кері пропорционал [6]. Бұл меншікті 
толқындары бар қаңқалы-қаптамалы арақабырғаның дыбыс шығаруын азайту 
үшін тербелмелі энергияның шығынын арттыру қажет екенін білдіреді. Қаң-
қалы-қаптамалы арақабырғаның қаптамалары шығынының коэффициентін арт-
тыруға оның бетіне әртүрлі типтегі дірілді демпфирлейтін жабындарды жағу 
арқылы қол жеткізіледі. Мұндай қоршаулардың дыбыстық оқшаулауын көпте-
ген ғалымдар егжей-тегжейлі зерттеді [7], [3], [2]. 

Дірілді демпфирлейтін жабындарды тиімді пайдалану үшін олардың қа-
лыңдығы қоршаудың өзінің қалыңдығына сәйкес келуі керек екендігі белгілі. 
Сондықтан да дыбыс оқшаулауын арттырудың бұл әдісі ғимараттар мен құры-
лыстардағы бөлмелерді бөлетін және жеткілікті түрде үлкен масса мен қа-
лыңдыққа ие нақты қаңқалы-қаптамалы арақабырғалар үшін көп қолданыл-
майды. 

2) Меншікті тербелістер режиміндегі қаңқалы-қаптамалы арақабырғалар-
дың дыбыс өткізгіштігі толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру сипаттама-
сына тура пропорционал. Осылайша, дыбыстың арақабырғалар арқылы резо-
нанстық өтуін азайту үшін толқын өрістерінің өздігінен үйлестірілуін азайту 
тәсілдерін белгілеу қажет. 

 
Қорытынды  
Толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру теориясы соңғы өлшемді қор-

шау конструкцияларында дыбыстың инерциялық өтуімен анықталатын дыбыс 
оқшаулауының шекті мәндері бар екендігі анықталды, оларды асып кетуге 
болмайды. Нақты қоршаудың шекті дыбыс оқшаулауы оның беткі тығыздығы-
на және геометриялық өлшемдеріне байланысты. 
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Толқындық өрістердің өздігінен үйлестіру теориясы соңғы геометриялық 
өлшемдердің қоршау конструкциялары арқылы дыбыстың өтуіне меншікті 
және инерциялық толқындардың үлесін аналитикалық бағалауға мүмкіндік бе-
ретіні анықталды. Бұл қаңқалы-қаптамалы арақабырғаларда дыбыс оқшаула-
нуының шекті мәндерін айқындауға мүмкіндік береді. 
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Аннотация. В статье рассматривается прохождение звука и снижение резонансно-
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Abstract. This article discusses the passage of sound and the reduction of the resonant pas-
sage of sound through the frame-sheathed partitions. The types of sound transmission through the 
frame-sheathed partitions and their differences are given. Conducted an analysis of existing solu-
tions to reduce the resonant transmission of sound. 
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