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1.

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМАТА IBT

Патентованата строителна система IBT днес представява един от най-усъвършенстваните отговори
на технологията по отношение на времето и глобалния икономически баланс във връзка с
планирането на интензивно изграждане на сгради в световен мащаб, което става ясно от успешното
му разпространение на всички континенти.

Основната идея се състои във възможността да се комбинират при изключително благоприятни
условия конструктивните и топлоизолационни изисквания на конструкциите от , както и
традиционните строителни методи.
Тази цел е постигната чрез разработването на сглобяеми олекотени (модулни) панели изработени
от експандирана полистиренова плоскост с подходяща плътност, между два пласта галванизирана и
заварена мрежа.

След монтирането, следва полагането на бетон (CLS), което е изключително лесна процедура.
По този начин системата IBT позволява производството на разнообразни конструктивни елементи:
•

Носещи стени съставени от двуслойни или еднослойни панели в определени
ситуации в условия на конструктивни ограничения.

•

Преградни и външни стени със замазка чрез използване на еднослойни панели с
подходящи размери.

•

Покриви с излаз, плоски и наклонени покриви с покривния панел.

•

Стъпала

По-късно ще анализираме характеристиките на различните видове панели.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА IBT
Техническите, конструктивни и икономически характеристики, които правят системата IBT
емблематична в сравнение с традиционните методи и сложно сглобяване могат да се обобщят
както следва:

2.1. Типологията на панелите IBT е гъвкава; тя позволява всякакви прости адаптации към

архитектурните изисквания на проекта, които позволяват създаването на всякакъв вид равни и
извити стени и покрития.
Тя позволява изпълнението на голям обем работа по време на фазата на изграждане, преди
полагането на бетона, което позволява лесeн избор на необходимите пространства за връзките
под бетона познати като “гнезда”, за хидро-санитарните и екектрически съоръжения, отвори с
всякаква форма за прозорци, врати и т.н.

При този тип дейност, полагането на бетон CLS на края с възможност за добавяне на армираща
мрежа където е необходимо, гарантира идеалното замаскиране на връзките и "монолитността"
на конструкцията със съответното намаляване на необходимото време и повишаване
качеството на изпълнението.
2.2. В сравнение с традиционните сглобяеми конструкции, панелите IBT с тегло приблизително
вариращо между 4 и 15 Kg/m², остават "леки" до окончателното монтиране, след което се
полага бетон с цел довършване на статичната работа по готовия елемент.

Тази характеристика дава възможност за лесно боравене с панелите при всички фази, от
производството до монтажа, който може да се извърши от определения за целта персонал без
допълнителни средства.
2.3. Монтажът на панелите IBT и тяхното довършване с прилагането на конструктивен CLS изисква
само прости инструменти елементи за подравняване, поддържане и други обичайни работи.
Същевременно монтирането на панелите от неспециалист е много лесно: например,
полагането на бетона на външната повърхност на панелите и вътрешната повърхност на
покривните панели и покритията може да се извърши чрез пряко напръскване с водоплътен
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бетон чрез преносим бункер, с помощта на обикновен въздушен компресор, ако няма в
наличност необходимата за целта турбо помпа.
2.4. Типът панели, разпределението на металните жици в мрежите и формата на експандираната
полистиренова подложка позволява (по-добре от всяко друго решение) да се оптимизират
конструктивните компоненти, например стомана, бетон CLS и съответното им разположение в
конструкцията.

2.5. Конструкцията на сграда, изградена със системата IBT може да бъде разглеждана като "един
блок-монолитно строителство " в сравнение с традиционните конструкции, тъй като се състои
от

корави

недеформинащи

се

рами.

Всъщност

конструктивната

непрeкъснатост

на

хоризонталните и вертикалните елементи от повърхността, които определят пространството, се
гарантира чрез армировката според конструктивните изчисления, които се полагат

преди

изливането на бетона. Тази характеристика предлага много предимства свързани с
устойчивостта на конструктивните възли в динамични ситуации, например сеизмично
напрежение. Идеята за "монолитност" е разширена и до термоизолационните характеристики
свързани и с топлоизолацията на сградата, поради непрекъснатото присъствие на изолиращ
елемент върху всички повърхности в контакт с външната среда.
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2.6. Като цяло, системата IBT изисква непрекъсната основа с по-рационално разпределение на
вертикалните товари, които се разпределят по всички опорни параметри и има много
икономически предимства, особено при строителни единици с малък брой етажи.
Монтирането на елементите IBT е опростено и позволява едновременно изпълнение на
конструктивните функции, както и тази на топлоизолация. По-специално, при стените с
двуслойни панели, плоскостите от експандиран полистирен EPS между заварените мрежи,
закрепени за тях, предоставят идеалното решение за термоизолиращ несваляем "кофраж" за
изграждане на носещи стени, като по този начин се избягва използването на традиционни
дървени или метални системи. Още по-голямо опростяване се постига при едноетажните
сгради, тъй като е възможно да се построят стени и покрития с еденичен панел.
2.8. Плоскостите от експандиран полистирен EPS са

оразмерени по отношение на дебелина и

плътност с цел постигане на комфортни условия във всякакви видове климати в различни
страни. Когато е необходимо (в страни със студен климат), образуването на "Парна бариера" с
прилагане на съвместими продукти на повърхността на плоскостта от експандиран полистирен
EPS не представлява трудност.
В заключение, системата IBT представя оптимално решение на конструктивните изисквания и
изискванията за "жизнен комфорт" с икономически предимства от изграждането до използването на
сградата.
Всъщност енергоспестяването благодарение на изолационните характеристики е значително, около
60% ,особено когато местните климатични условия изискват изолация и използването на климатици
и нагреватели в помещенията.
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3.

СУРОВИНИ

Системата е изградена от следните материали, съответно свързани с конструктивната и
изолационна функция:
А.1 Студено изтеглена и галванизирана твърда стоманена тел с ниско въглеродно съдържание,
с якост на опън 700 N/mm² и постоянен диаметър от 3.0 mm галванизираната тел се доставя на
рула БДС EN 10218 (БДС 10065-86; DIN 177)
Ниското въглеродно съдържание (по-малко от 0.10%) е задължително условие поради
изискванията за заваряване на телта за изработка на мрежите.
Галванизирано покритие на телта гарантира активна защита на телта и невъзможността за
поява на ръжда след време в следствие на недостатъчна защита от покриващия бетон.

A.2 Студено изтеглена стоманена тел е с по-голямо сцепление : сила на опън ftk≥440N/mm2
(FeB44K).
Диаметърът на надлъжната галванизирана тел е 6 mm, но може да бъде променен според вида
конструкция и съответните изчисления. Галванизираната тел

се доставя на намотки от

монтажен цех.
B.1 Пилистиренови гранули

EPS –F с определено и доказано качество според основните

законови норми на страните производители, подходящ за експандиране и обработка, с
антипиренови добавки, които гарантират "самозагасването " на материала. Суровините се
доставят в контейнери от 125 кг подходящи за съхранение в склад до 6 месеца или в
осмоъгълни катронени контейнери от 1000 кг, но с ограничено съхранение (максимум до 4
седмици).
3.1. Общи бележки за експандирания полистирен
Експандираният полистирен EPS –F е еднин от най-важните полимери с приложение в различни
свери повече от 30 години, най-добре приложим за разрешаването на проблеми с изолацията в
строителството.
Полистренът – с добавки, които подобряват поведението му при пожар и му придават "самогасяща
се" характеристика или "късно запалване" е познат в България съгласно норма БДС EN 13163 в
съответствие с изискванията на “Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на строителните продукти” .
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Суровините се предлагат на гранули подобни на стъклените перли с различна гранулометрия,
според предназначението им.
Полистренът, обработен с добавки за увеличаване на противозапалителните му свойства, се
експандира в две фази докато се получат блокове с необходимата плътност (обикновено 15÷20 или
25 Kg/m³); след това тези блокове се нарязват на листове с дебелина и профил, които оптимизират
употребата на добавената галванизирана мрежа и бетон.
Поведението на полистерена към водата подпомага

строителните работи, и служи за

топлоизолация .
Водата не реагира с полистерена и не преминава стените на затворените келтки на експандипания
EPS –F . Тя се абсорбира в минимална част само между остатъчните процепи на експандираните
гранули.
Капилярно абсорбиране на практика не съществува, както и абсорбиране на влажен въздух.
Коефициентът на термално разширяване на

експандирания

полистерен е минимален, защото

реакцията на втвърдените гранули е незначителна.
Все пак е препоръчително полистиреновите плоскости да се подложат на темпериране

преди

монтаж .
3.2.

Характеристики на експандирания полистирен

.

Полистиренът не е храна за нито един жив организъм, включително микроорганизми ,следователно
не гние и не плесенясва. Химически и биологично стабилен, той не представлява екологична
заплаха нито по време на производство, нито при използване.
Проведеният анализ на екологичните фактори, като температура, влажност и работно напрежение
не влияят на характеристиките на експандирания полистирен и показва, че той може да гарантира
необходимите свойства за неограничено време.

3.3. Поведение на експандирания полистирен при пожар
Полистиренът, който е съставен от въглерод и водород, по природа е запалим материал.
Разграждането му започва при 230 - 260° C с производство на запалими газове, но запалване се
получава едва при 450 - 500° C.
Успешното разпространение на огъня е спонтанно при обикновения полистирен, но изисква голямо
количество кислород и в последствие значително количество запалим въздух – около 160 пъти
повече от обема му. Такова количество въздух не е на разположение, когато полистиренът е
защитен с бетонно покритие, както в нашия случай.
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В случая с пожароустойчивия полистирен EPS –F , той се обработва с антипиренови добавки, и
разпространяването на огъня спира.
Огнеупорния полистирен се топи

само когато е пряко изложен на огън. В случай на пожар

създадената топлина е l,8% от температурата на горящата дървесина, а поради въглеводородната
си природа, той образува по-малко токсичен газ (въглероден диоксид) сравнение с горящата
дървесина .

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА П ЛОСКОСТИ ТЕ IBT
За приложението в конструкциите изградени с панелите IBT е важно да се посочат следните
характеристики:
-

Термоизолация и хигрометрично поведение;

-

Шумоизолация;

-

Пожароустойчивост.

4.1 Термоизолация и хигрометрично поведение
Плоскостите от полистирен със съответната дебелина и плътност придават изолационни свойства
на панела.
Термопроводимостта на експандирания полистирен е 0,035W/mk при плътност на разширение 15
kg/m2 и 0,032W/mk mk при плътност на разширение 25 kg/m2 .
Всъщност термоизолационните качества нарастват с намаляване на плътността
Като обща индикация, терморповодимостта на добрият полистирен (T=20°C) с варираща плътност
между 15 и 25 Kg./m³, използван за панелите IBT, не се променя .
Определянето на характеристиките на изолацията на панелите, които с подобна типология могат да
бъдат подложени на модификации по отношение на дебелината и/или вида на вложения
полистирен, могат да бъдат определени чрез стандартни термотехнически изчислителни
процедури.
съотношение

Съпротивлението
между

на

плътността

дифузията
на

на

въздуха,

парата,

който

изразена

предлага

като

същото

не-пространствено
съпротивление

на

преминаването на парата, и дебелината на материала се променя с увеличаването на плътността.
между 20 : 40 (минимум)
(плътност 15 Kg./m³)

и

40 : 70 (максимум)
(плътност 25 Kg./m³)
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Термо-хиргометричното поведение е свързано с влажността на въздуха и температурните условия,
както във вътрешността, така и на повърхността, и е свързано с вътрешното производство на пара,
както и с промяната на въздуха в изследваното място. Диаграмата на Гласер, която е създадена за
хладилната клетка, въпреки всичко е ценен инструмент и в областта на строителството. Неговата
достоверност обаче зависи от входящите данни, които за съжалеине са неточни и променливи. По
принцип, винаги когато повърхността на стената или на идеалния под е при температура по-ниска
от температурата на кондензация на сместа на въздушния поток (който се придвижва поради
разликата в налягането между двете срещоположни страни на стената) се получава конденз.
Ако изследването показва възможност за кондензация вътре в стената и при продължителни ниски
температури, е задължително използването на "Парна бариера", получена чрез херметизиране на
повърхността на полистиреновата плоскост с подходящи, химически съвместими, продукти. За да
дадем пример, прилагаме техническите и хигрометрични характеристики на двата вида панели IBT:
еднослойни и двуслойни.

ТЕРМАЛНИ И ХИДРОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПОНЕНТИТЕ IBT
Код на панела:

Панели с двойна дебелина 310mm

Описание на панела:

Носещи панели съставени от две полистиренови плоскости, всяка по 5
см,
Вътрешно ядро от излят бетон тип Bn300

No
1
2
3
4
5
6
7

ОПИСАНИЕ НА ПЛАСТОВЕТЕ
(отвътре навън)
Вътрешно притегляне
Хоросан или мазилка с цимент
Плоскости от синтирован
експандиран полистирен EPS mv 25
Бетон с естествени запълнители –
защитени стени mv 2200
Плоскости от синтирован
експандиран полистирен EPS mv 25
Хоросан или мазилка с цимент
Вътрешно притегляне

s
(mm)
0
30
50

C
М.V.
λ
2
3
(W/m K) (kg/m )
(W/mK)
7.700
0.900
30.000
1800
0.043
0.858
25

12

P<50*10
(kg/msPa)

R
2
(m K/W)

8.500
3.750

0.130
0.033
1.166

150

1.484

9.890

2200

1.950

0.101

50

0.043

0.858

25

3.750

1.166

30
0

0.900

30.000
25.000

1800

8.500

0.033
0.040

s = Дебелина на пласта; λ = термална проводимост на материала; С . обща проводимост; M.V. = плътност; P<50*1012 = пропускливост на влага при
относителна влажност до 50%; R = термоустойчивост на единичните пластове
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СТРУКТУРНА СТРАТИГРАФИЯ

ДЕБЕЛИНА = 310 mm

ГЛАСЕР ТЕСТ

ПРОВОДИМОСТ = 0.375 W/m2K

УСТОЙЧИВОСТ = 2.669 m2K/W

ХИГРОМЕТРИЧЕН ТЕСТ
Ti (°C)

УСЛОВИЯ

Psi (Pa)

Tе (°C)

Pri (Pa)

EPS (Pa) Pre (Pa)

ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ (вж. графиката)
20.0
2 339
1 216
-5.0
421
156
ОБИЧАЙНА ЗИМА (60 дни)
20.0
2 339
1 170
-5.0
421
379
ОБИЧАЙНО ЛЯТО (90 дни)
18.0
2 065
1 446
18.0
2 065
1 446
Резултатът от обичайния тест показва, че конструкцията не е подложена на междинни кондензи.
В екстремни ситуации конструкцията не е подложена на повърхностни кондензи.
Ti = Вътрешна температура; Psi = Налягане на проникване на изпарения; Ppri = Вътрешно относително
налягане; Te = Външна температура; EPS = Насищане

ТЕРМАЛНИ И ХИДРОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПОНЕНТИТЕ IBT
Код на панела:

Панели в двойна дебелина 260 mm

Описание на панела:

Носещи панели съставени от две полистиренови плоскости, всяка по 5
см, Вътрешно ядро от излят бетон тип Bn300

No
1
2
3
4
5
6
7

ОПИСАНИЕ НА ПЛАСТОВЕТЕ
(отвътре навън)
Вътрешно притегляне
Хоросан или мазилка с цимент
Плоскости от синтирован
експандиран полистирен EPS mv 25
Бетон с естествени запълнители –
защитени стени mv 2200
Плоскости от синтирован
експандиран полистирен EPS mv 25
Хоросан или мазилка с цимент
Вътрешно притегляне

s
(mm)
0
30
50

C
М.V.
λ
2
3
(W/m K) (kg/m )
(W/mK)
7.700
0.900
30.000
1800
0.043
0.858
25

12

P<50*10
(kg/msPa)

R
2
(m K/W)

8.500
3.750

0.130
0.033
1.166

150

1.484

9.890

2200

1.950

0.101

50

0.043

0.858

25

3.750

1.166

30
0

0.900

30.000
25.000

1800

8.500

0.033
0.040

s = Дебелина на пласта; λ = термална проводимост на материала; С . обща проводимост; M.V. = плътност;
12
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P<50*1012 = пропускливост на влага при относителна влажност до 50%; R = термоустойчивост на единичните
пластове

СТРУКТУРНА СТРАТИГРАФИЯ

ДЕБЕЛИНА = 260 mm

ГЛАСЕР ТЕСТ

2

ПРОВОДИМОСТ = 0.380 W/m K

2

УСТОЙЧИВОСТ = 2.635 m K/W

ХИГРОМЕТРИЧЕН ТЕСТ
Psi
Pri
Tе
EPS (Pa) Pre (Pa)
(Pa)
(Pa)
(°C)
ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ (вж. графиката)
20.0
2 339
1 216
-5.0
421
156
ОБИЧАЙНА ЗИМА (60 дни)
20.0
2 339
1 170
-5.0
421
379
ОБИЧАЙНО ЛЯТО (90 дни)
18.0
2 065
1 446
18.0
2 065
1 446
Резултатът от обичайния тест показва, че конструкцията не е подложена на междинни кондензи.
В екстремни ситуации конструкцията не е подложена на повърхностни кондензи.
Ti = Вътрешна температура; Psi = Налягане на проникване на изпарения; Ppri = Вътрешно относително
налягане; Te = Външна температура; EPS = Насищане
УСЛОВИЯ

4.2

Ti (°C)

Шум о из ол ация

Загубата на звук при преноса през стени е свързана с единичната маса на повърхността към
нейната якост и със заглушавато във вътрешността. В случая с панелите/стените IBT, поради
наличието на експандиран полистирен EPS, се създава изолация, която повишава наложените
условия на гореспоменатия "Масов закон." Всъщност, изолационните свойства на конструкция
изградена от стени с кухина или с материал с поведение подобно на въздуха, който обаче не е
неподвижно свързан с външните пластове, обикновено е по-голяма от тази на еднослойните
конструкции с тегло равно на двете гореспоменати стени.

Резултатите от проведените тестове в отражателна зала, според нормите ISO 140/111, проведени
за еднослоен панел с минимална дебелина 95 mm и с експандиран полистирен EPS с плътност 12
Kg./m³ и дебелина 40 mm, показват "клас звукопроводимост” 35.
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По отношение на двуслойните панели, това може да бъде ядро от бетон с минимална дебелина 10
cm., “клас звукопроводимост” (STC) може да варира от минимум 45/47, като се въвежда оптимално
решение да се изолират средно и високо честотните шумове.
4.3

Пожароустойчивост

Основните характеристики и поведението на експандирания полистирен EPS при пожар бяха
подробно обсъдени в раздела Суровини. При употребата на IBT, експандираният полистирен EPS
остава под дебел слой железобетон , който предотвратява прекия контакт на пламък със запалими
материали. В случай на пожар, той забавя или предотвратява отрицатените аспекти на поведението
на експандирания полистирен EPS.
Резултатите от тестовете проведени в официалните лаборатории и според действащите законови
норми, дават за еднослойните панели минимална дебелина под натоварване, минимална
пожароустойчивост 30 минути за вертикални носещи стени и 40 минути за тавани.

В случая с двуслойните стени, освен прогресивното разпадане причинено от напукването на
дебелата външна обвивка от полистирен, която се разлага, носещите характеристики на
конструкцията, които се осъществяват от бетонното ядро, не се различават от тези на
традиционните конструкции.
Стената, изградена с вътрешно носещо ядро от бетон с дебелина 15 cm, може да гарантира
конструктивна устойчивост на обикновен пожар не по-малко от 180 минути.
5. КОНСТРУКТИВНО ПЛАНИРАНЕ С СИСТЕМАТА ПАНЕЛИ IBT

Конструктивната оптимизация даваща

системата IBT се основава на производстворо на

конструктивни елементи, които гарантират точно

тегло и фиксирана дебелина от 1120 mm., и

дължина, която варира между 4 и 6 метра в зависимост от конструктивните нужди.
Икономическите критерии при

"строителените конструкций " изискват оптимална употреба на

сглобаеми елементи, които ограничават възможностите за различни модели, поради факта, че не
могат винаги да се контролират и не могат да се предотвратят. При системата IBT , когато става
дума за стените на сграда, типологичната разлика може лесно да се създаде, например с модулно
оразмеряване

за стените

на помещенията , поради това, че не е необходимо да се отделя
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внимание за пропорции и поставяне на врати, прозорци и т.н, защото те са оразмерени в
индустриални условия при изработката на панелите за съответната сграда.
Архитектурният проект трябва да вземе предвид повторната употреба на интересни по-малки
панели (получени например от отворите за врати и прозорци), за получаване на прегради, трегери
за врати и прозорци, при изграждане на шкафове и т.н.

Статичните изчисления за поддържащи елементи направени за двуслойните панели и покривните
плочи са с подобен профил на този на класическите тухли/плочи и не се се нуждае от допълнително
внимание. За вертикалните поддържащи конструкции изградени от еднослойни панели приетите
процедури се основават на резултатите на експериментални тестове проведени в няколко
квалифицирани лаборатории по строителни техлогонии и в различните страни са съобразени с
действащите законови норми.
Особено значение се отделя на процедурите за изчисляване на хоризонталните движения
предизвикани от вятър или земетръс. Изчисляването на напрежението предизвикано от
хоризонталните сили се извършва по различни методи в зависимост от предполагаемия начин на
срурване на стената.

В случая с по-тънки стени, които се използват след изрязване и са за сгради с ограничена височина
(два до три етажа) и при участъци между съседни отвори, които са корави и с достатъчна
устойчивост, обикновено срутването става чрез счупване на прореза на вертикалния стенен
елемент.
В обратния случай – когато хипотезите не са задоволени, поради дебелината на стената, както в
случая с по-високи сгради (от четири или повече етажа), или поради недостатъчната коравост или
устойчивост на подовата плоча, срутването се получава с превантивен пролом в подовите плочи,
последван от срязването на носещите стени за комбиниран ефект от огъване и срязване.
В полза на сигурността и предотвратяване на каквото и да е преразпределение на силите в еластопластичната фаза, изчисленията за стените могат да се направят чрез схема от същите рамки като
тези на еластичните плоскости.

6 - СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ IBT НА ОБЕКТА
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6.1

Инструментите на обекта

- Бетонобъркачка (ако няма предварително смесен бетон) с достатъчен капацитет съобразно
програмите за отливане на бетона;
- Стедство за повдигане (кран) за позициониране/преместване на материалите и другите
инструменти за отливане на бетона;
- Система за впръскване на бетон за покриване на повърхностите на панелите (бетонова помпа
или компресор подходящ за тази цел);
- Скеле и стълби;
- Регулиращи се подпори и алуминиеви прътове. Скоби и подпори за покривните панели.
Дървени маси за различни работи на обекта;
- Ръчни инструменти като оксижен, ножици, скоби и преносими нагреватели за вграждане на
необходимите санитарни и електрически елементи в експандирания полистирен EPS-F.

6.2

Довършителните работи по системата IBT изискват 2 различни
вида бетон:
A.

Бетон за отливане на ядрото на двуслойните панели на класическия покривен панел и
на стълбите.

B.

Циментова мазилка за повърхността на двуслойните и еднослойните панели
(използвани като стенни, покриващи или покривни панели).

Сместа за бетон тип В изисква особено внимание, повече от нормалното необходимо при тип А.

Всъщност напръскването с ръчни инсрументи или с турбопомпа изисква добра пластичност на
бетона с непрекъсната пясъчна гранулометрия не по-голяма от 5 – 7 mm. При дозирането на водата
е необходимо да се вземе предвид количеството вода, което може да се съдържа в пясъка в
момента на смесването и да се внимава съотношението вода/цимент да е между 0,50 и 0,55. В този
случай втвърдяването на сместа измерено по метода на Абрамс не би трябвало да надвишава 5cm.
Дозирането на цимента е свързано с механичната устойчивост на бетона, която се изисква от
изчислението за поддържащата конструкция и тя е обикновено е 400 Kg./m³ или малко повече.

Относно свиването на бетоновата смес по време на набиране на якост , при използването на
полистиреновите

панели , които са индустриален продукт със стабилизирани размери, е
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препоръчително да се избягва добавянето на по- голямо количетво вода от указаното ,но
същевременно бетонът да се поддържа във влажна среда, за да се избегне дехидратация,
причинена от неблагоприятни условия.
Когато работата изисква голяма гаранция за качество, е възможно в последния слой циментова
замазка да се поставят синтетични нишки с цел да се противодейства на възможното нацепване на
повърхността. По време на отливането, могат да бъдат взети мостри от използвания бетон и да
бъдат класифицирани според обичайната практика и според техническите спецификации на
проекта.
6.3

Обща информация за монтирането на панелите IBT и последователността
на поставяне

A-

Основите трябва да бъдат изградени с анкериращи стоманени прътове (диаметър от 6 до 8

mm със стъпка 20 до 30cm.) подравнени в зависимост с външните метални мрежи на еднослойните
панели и външните и метални мрижи

на двуслойните панели, така че да бъдат свързани с

армиращите мрежи на панелите.
B-

Монтирането на стенните панели (определени по вид и местоположение чрез маркиране и с

предварително направени отвори за врати и прозорци) следва профила на основите, така че те да
могат да бъдат прикрепени чрез завързване към анрериращите стоманени прътове подготвени за
тази цел.
Панелите се свързват един към друг задължително по оставената свободната линия мрежи от
двете страни на панелите ,чрез завързване на металните мрежи с метални скоби и като се поставя
армираната мрежа подготвена в индустриални условия. ( за ъглите, по крайщата на отворите на
прозорците и вратите, и т.н.).
C-

Подреждането и окончателното подравняване на вертикалните стени се извършва по време

на сглобяването/монтирането със специални подпорни рамки, които да гарантират стабилността на
работа по време на последователните работни фази (различни за двуслойните и еднослойните
панели).

D-

Поставянето на елементите за покривните панели и/или покриващите панели (например при

едноетажни сгради) може да се съществи по различно време по отношение на поставянето на
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стените, но при всеки случай, преди поставянето на външното бетоново покритие. При двуслойните
панели е препоръчително първо да се отлее ядрото, което гарантира стабилността на самите стени.
Изпълнението на бетоннните отливки върху покривните/покриващите панели (с възможност за
поставяне на допълнително арматурно желязо необходимо за непрекъснати греди и оребрения)
изисква подпорни рамки, за да се ограничи деформацията на панела при натоварване.

Работата при тази фаза може да бъде значително намалена като се използват елементи с готови
оребрения, които могат да поддържат отлетия бетон на горележащата плоча с малък брой подпори
(не повече от 2 или 3 за обикновените панели)

E-

Поставянето на гъвкави тръби и аксесоари за електрическите изводи и твърди тръби за

санитарни изводи се прави след пълното сглобяване на панелите и преди отливането на бетона.
Отворите се получават с ножици и метално острие. При твърди тръби, може да се наложи срязване
на мрежата, но тя успешното може да се възстанови чрез поставяне и фиксиране с армирана
мрежа в засегнатите зони.
F-

Последният пласт циментена мазилка , който се полага на повърхността на външните стени

и на външните страни на покривните и/или покриващи панели се извършва чрез тръба захранвана
от бетонова помпа или от компресор. Полагането се извършва на две фази, като се получава:
- Първи слой до частичното покриване на армиращите мрежи;
- Втори слой с или без допълнителни пластмасови нишки последвано от изравняване и
заглаждане
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Точното оформяне на отворите, които е предложено да се армират с допълнителна мрежа между
двата външни панела, може да се извърши с временна рамка или с финишната рамка, като в
бетонната отливка се включат и фиксиращите стремена.
По време на цялата операция и последващия период на овлажняване, процедурите трябва да се
извършват внимателно, така че да се избегне получаването на повърхностни дефекти.

При многоетажните сгради, последователността на фазите трябва да се повтори етаж по етаж, като
се проверява дали по-долните елементи ще поемат тежестта на по-горните само след
втвърдяването на бетоновите отливки.

При отливането на покривните панели, поради възможността от големи натоварвания, които могат
да се предадат на покривния панел по-долу, едновременно с ограничен брой поддържащи
елементи се препоръчва да се запази разположението на всички съоръжения поддържащи пода до
завършване на работата като начин за пренос на товарите директно до земната повърхност.

След

завършването

на

грубата

строителната

конструкция,

трябва

да

се

продължи

с

довършителните работи, които включват покритията, поставянето на рамките, боядисването,
настилките и облицовките, електрическите елементи и т.н.
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СТАНДАРТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
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ЕДНОСЛОЕН ПАНЕЛ IBT (PCS)

Състав:
Армирана полистиренова плоскост с две метални мрежи скрепена чрез зашиване със
стоманена галванизирана тел електрозаварена.

Характеристики на компонентите:
1

Първичен полистирен, нетоксичен, самогасащ се и химически инертен, с варираща плътност
от 15/25 Kg./m³, оформен в плоскости с подходяща дебелина, които трябва да са минимум 4
cm.

2

Заварени мрежи от студено изтеглена галванизирана стоманена тел с ниско въглеродно
съдържание. Електрозаварена със сила на опън 600 N/ mm².
Вертикална тел: диаметър: 3 mm.
Хоризонтална тел: диаметър: 3 mm.
Съшиваща тел: диаметър 3 mm.

Технически харктеристики:
Дебелина на готовата стена:

варира от 10÷20 cm.

-

Проведимост:

Kt = 0,32÷0,84 Kcal/h °C m²

-

Клас звукопроведимост:

38 dB a 500 Hz.

Упортеба:
Този панел се използва за носещи стени със смес от армиран бетон, преградни стени и
външни затварящи стени. Конструктивният или покриващ слой се прилага се прилага със
система Spritz-Béton (ВОДОПЛЪТЕН БЕТОН). Може да се използва и в хоризонтално положение
за създаване на малки покривни панели с подходяща армировка от стомана и бетонова
отливка.
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Трябва да посочим, че има различни видове еднослойни панели. Някои са подходящи за
носещи конструкции, други са вариант, при който параметри като плътността на полистирена,
дебелината му и диаметъра на стоманената жица могат се променят в зависимост от
изискванията (преградни стени, шумоизолация, покриващи стени, топлоизолация и т.н.).

ДВУСЛОЕН ПАНЕЛ IBT (PCD)

Състав:
Армирана полистиренова плоскост с две метални мрежи скрепена чрез зашиване със
стоманена тел електрозаварена с вариращо постоянно отстояние 8÷25 cm.
Характеристики на компонентите:
1

Първичен полистирен, нетоксичен, самогасващ се и химически инертен, с варираща
плътност от 15/25 Kg./m³, оформен в плоскости с подходяща дебелина, минимум от 4 cm.

2 Заварени мрежи от галванизирана студено изтеглена стоманена тел

с ниско въглеродно

съдържание. Електрозаварена със сила на опън 600 N/ mm².
Вертикална тел: диаметър: 3/6 mm.
Хоризонтална тел: диаметър: 3/6 mm.
Съшиваща тел: диаметър 3 mm.

Технически харктеристики:
- Дебелина на готовата стена:
- Проводимост:

варира от 22÷32 cm
Kt <= 0,44 Kcal/h °C m²
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Употреба:
Този панел се използва за изграждане на оребрени носещи стени като армираният бетон се
отлива на обекта. Използва се за многоетажни и едноетажни сгради, за които има специални
изискавания по отношение на изолацията.

ПОДОВ/ ПОКРИВЕН ПАНЕЛ IBT (PCSol)

Състав:
Полистиренови плоскости с блокове армиран полистирен с две метални мрежи скрепени чрез
шев от електро заварена стоманена тел .

Характеристики на компонентите:
1- Първичен полистирен, самогасващ се и химически инертен, с плътност от 25 Kg./m³,
оформен в оребрени плоскости с дебелина от 4 cm и варираща дебелина на блоковете от
10÷24 cm.
2- Заварени мрежи, от галванизирана студено изтеглена стоманена тел

с ниско въглеродно

съдържание. Електро заварени със сила на опън около 600 N/ mm².
В този случай, горната мрежа има функцията да разпределя натоватването, докато долната
мрежа има функцията да армира и поддържа мазилката на тавана.
Вертикална тел: диаметър 3 mm.
Хоризонтална тел: диаметър: 3 mm.
Съшиваща тел: диаметър 3 mm.

Тенически харктеристики:
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Дебелина на готовия покривен панел:
- Проводимост:

варира от 25 -:- 35 cm

Kl = 0,4 Kcal/h °C m²

Упортеба:
Този панел се използва за направата на хоризонтални носещи елементи (покривни/подови
панели) чрез отливане на обекта на допълнителна стомана и армиран бетон.
Такива конструкции се оформят като покривни/ подови

панели и свръхтовари според

действащите законови норми.
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