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В статье рассматривается строительный материал - жидкий травертин, 

применяемый в качестве декоративного, гидроизоляционного, защитного и 

укрепляющего покрытия. Жидкий травертин может наносится как на прочные 

поверхности отштукатуренных стен, камня, бетонных плит, так и на поверхности, 

подвергающейся постоянной вибрации, такие как металл, пластик или другого вида 

декоративных панелей.  
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Макалада курулуш материалы – суюк травертин жасалгалоочу, 

гидроизоляцыялык, коргоочу жана бекемдөөчү каптоо катары колдонулат. Суюк 

травертинди шыбакталган дубалдардын, таштын, бетон плиталардын беттерине, 

туруктуу вибрацияга дуушар болгон беттерге да, ошондой эле металл, пластмасса 

же декоративдик панелдерге колдонууга болот. 
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THE SOUTH OF KYRGYZSTAN 

 

The article discusses a building material - liquid travertine, used as a decorative, 

waterproofing, protective and reinforcing coating. Liquid travertine can be applied both to 

solid surfaces of plastered walls, stone, concrete slabs, and to surfaces subjected to constant 

vibration, such as metal, plastic or other types of decorative panels. 
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Киришүү. Азыркы учурда суюк травертин Кыргызстандын түштүгүндө 

декоративдик курулуш материал катары кеңири колдонулат. Суюк травертин –

белгилүү декоративдик шыбакка салыштырмалуу жаңы материал. Материалда 

вибрациялардан жана  аз деформациялардан жарака кетпейт, анткени ал тыгыз жана 

абдан бекем болгондуктан, бул материалды табигый ташты иштетүүдөгү колдонулган 

ыкмалар менен иштетүүгө болот [1, 2]. Суюк травертин уулуу эмес, кургаганда 

зыяндуу заттарды чыгарбайт, экологиялык жактан таза жана эң негизгиси башка 

минералдык материалдарга салыштырмалуу радиоактивдүү касиетке ээ эмес. 

Суюк травертин – бул травертин чаңынын күкүмдөрү, минералдык 

ингредиенттери жана экологиялык жактан таза туташтыргычтардан турган аралашма, 

ал металлдан ташка чейин дээрлик бардык беттерге жакшы байланышты камсыз кылат. 

Суюк травертин микроорганизимдерге туруштук берет, буу өткөрбөйт, нымдуулукка 

чыдамдуу. Бул касиеттеринен улам, материал ички жана тышкы дубалдарды 

жасалгалоодо колдонулат [3, 4] . 

 Бүгүнкү күндө рынок ар кандай жасалгалоочу материалдарды жана жасалгалоочу 

каптамаларды сунуштайт, аларды тандоо оңой эмес. Жасалгалоо иштерине ылайыктуу 

материалдарды тандоо үчүн, алардын өзгөчөлүктөрү менен таанышуу керек. 

 Изилдөөнүн максаты. Кыргызстандын түштүгүндө курулушта колдонулуучу 

экологиялык жактан таза жана үнөмдүү декоративдик материалды – суюк травертинди 

алуу. 

 Изилдөө ыкмасы. Кыргызстандын түштүгүндө экологиялык суюк травертинди 

алуу үчүн порошок жана таш сымал материалдарды колдонуунун бир нече вариантары 

каралган.  

Травертин байыркы Римде имараттын декоративдик жабдуусу катары кеңири 

колдонулган. Травертинди колдонуу менен Римдеги Колизей театры курулган. 

Ошондой эле Ватиканда  ыйык Петр чиркөөсүнүн курулушунда колдонулган. Бүгүнкү 

күндө травертин мрамор, оникс, керамогранит менен катар, эң кеңири колдонулган 

жасалгалоочу материалдардын бири болуп саналат. Бул дубал жабдыгы катарында ар 

кандай турак-жай имараттарында колдонулушу мүмкүн. Керектөөчүлөр арасында 

“Суюк таш” сериясында декоративдик каптамаларда чоң суроо-талапка ээ жана ар 

кандай чоң же орто гранулалар кошулган аралашма болуп саналат. Анын түзүлүшү 

интерьердеги декоративдик каптоодо так аныкталган формаларды түзүүгө мүмкүндүк 

берет. Бул декоративдик каптоонун жардамы менен “байыркы” же “дүйнө картасы” 

жабдуулары пайда болот. Бул декоративдик каптоо өзүнүн калыңдыгынан улам 

сүрөткө томпок формаларды, ал эми каптоого үч өлчөмдүүлүктү жана көп 

тараптуулукту бере алат. 

Курулушта экологиялык жактан таза жана үнөмдүү суюк травертинди алууда, 

анын курамындагы ар кандай түстөгү таштардын жардамы менен түстөрдү 

колдонбостон, материалдарды өндүрүүгө болот [5]. Бул түстөрдүн туруктуулугуна 

артыкчылык берет жана толтургучтардын табигый түсү болуп саналат. Түс шкаласын 

тууралоо ар кандай металлдардын оксидтеринин табийгый кошулмалар бар заттарды 

кошуу менен ишке ашат, бул материалдардын туруктуу түсүн 30 жыл жана андан ашык 

мөөнөткө кепилдик берүүгө мүмкүндүк берет.  

Материалды өндүрүүдө компаниялар материал менен иштөөдөгү 

кыйынчылыктарды жоюу, материал менен иштөө ыкмаларын жөнөкөйлөштүрүү жана 

тездетүү үчүн ылайыктуу шарттарды түзүп, суюк травертин (1-сүрөт) менен иштөө 

боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт жана адистердин пикирин эске алышат.  

Сыноолор көрсөткөндөй, “Суюк таш” сериясындагы материалдар механикалык 

таасирлер болбосо (сокку, кыруу, ийилүү), -75 тен   700  С га чейинки температурага 

туруштук бере алат. Механикалык бузулуу болгон учурда, материал бузулган жерлер 
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оңой оңдолот. Материал нымдуулуктун өтүшүнө жол бербейт, аны тоңуп калуудан 

жана сынуудан коргойт. Материалдарга ультрафиолет нурлары, аба ырайынын 

шарттары, жылмалоо таасир этпейт, үзгүлтүксүз сырдоо талап кылынбайт [6, 7]. 

 

Суюк травертин менен жасалган 

дубалдарды 80 смден  кем эмес аралыкта 

басым жуугучтар менен жууса болот. 

Кислотаны же щелочту камтыган 

тазалагычтарды колдонуу сунушталбайт, 

анткени бетти тегиз эмес тазалоо тактардын 

пайда болушуна алып келиши мүмкүн. 2-

сүрөттө ички дубалдар суюк травертинден 

жасалган, себеби материал кооздук 

жасалгалоодо да колдонулат. 

 

 

1-сүрөт. Суюк травертинди – декоративдик материалды даярдоо 

 

Материал колдонула турган бет туруктуу, 

чаңсыз жана  кургак болуш керек. 

Материалды майлуу тактары бар беттерде 

колдонууга болбойт, себеби алар 

материалдын бетке жабышуусуна тоскоол 

болот. Колдонулган материалдын ар бир 

катмары 1,5 мм ден ашпоого тийиш. 4-

сүрөттө суюк травертинди дубалга кантип 

колдонуу көрсөтүлгөн. Жасалган катмардын 

кургатуу убактысы 10
0 

С кем эмес 

температурада болушу керек, жасалган 

учурдан тартып 24 сааттан кем эмес, 

катмарлардын саны чектелбейт. 

2-сүрөт. Суюк травертин менен ички дубалдарды жасалгалоо 

 

3-сүрөттө сырткы дубалдарды жасалгалоо 

суюк травертинди колдонуу менен 

жүргүзүлгөн. Материалды ашыкча кетирбөө 

үчүн, материалды тегизделген бетке 

колдонуу сунушталат. Материалдык 

керектөө чарчы метрге 1.53 кг (200 гр, ± 

суюк компонентти кошкондо). Материалды 

майдалоодо дем алуу органдарын коргоочу 

каражаттарды жана көз айнекти колдонуу 

сунушталат (зарыл болсо). 

 

3-cүрөт. Суюк травертин менен сырткы дубалдарды жасалгалоо 

 

Таңгаксыз идиштеги даяр эритмени 30 күндүн ичинде иштеп чыгуу керек. 

Материалды тоңдурууга жана 0
°
С төмөн температурада сактоого уруксат берилбейт. 

Даярдалган материалга ар кандай бөтөн материалдарды (акиташ, цемент, гипс ж.б. 

жабдын кошууга тыюу салынат). Мөөнөтү өткөн суюк травертинге суу же жаңы 

эритмени аралаштырып колдонсо болбойт,  5
°
 С

 
+ 35

° 
С колдонулат, тоңгон беттерге 
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колдонсо болбойт. Эритмеге кумдун, таштын же башка заттардын, ошондой эле 

эритменин кургатылган бөлүкчөлөрүнүн түшүп калышына жол бербөө керек. Колдонуу 

ыкмасын жана көрсөтмөлөрдү сактоо керек. 
 

 
4-сүрөт. Суюк травертинди дубалга колдонуу 

 

Кыргызстандын шаарларындагы курулуштарды эске алганда, травертин (табигый 

таш) имараттардын ички жана сырткы беттери үчүн кеңири колдонулган курулуш 

материал болуп саналат. 5-сүрөттө материалдын порошок жана таш сымал көрүнүшү 

көрсөтүлгөн. Травертин суу сактагычтардын түбүндө көмүртектүү суу булактарынан 

кальций карбонатынын бөлүнүп чыгышынын натыйжасында пайда болот (химиялык 

формула СаСО3). 
 

 
5-сүрөт. Материалдын порошок жана таш сымал көрүнүшү. 

 

Ал тешиктүү түзүлүшкө ээ жана ар кандай түскө – ак же ачык сарыдан күрөң 

түскө чейин  өзгөрөт. Табигый травертин туруктуулукка, температуранын өзгөрүүсүнө 

жана нымдуулукка туруштук берет.  

Корутунду. Травертин өзгөчө кам көрүүнү (мраморго окшош) жана  чыгымдарды 

талап кылбайт. Суюк травертин табийгый таштан жасалган буюмдар менен жакшы 

айкалышат. Эгерде суюк травертинди туура иштетсе табигый таштан айырланбайт. 

Табигый травертинди элемент катары колдонуп ар түрдүү композицияларды түзсө 

болот.  
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