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АҢДАТПА
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Соңғы жылдары қазбалы
аумақтарда, сондай-ақ объектілері бетіне тау-кен қазбаларының ықпалы
жағдайында, ғимараттар мен имараттардың құрылысын жүргізуінде белгілі
бір өзгерістер өтті. Тау-кен қазбаларының ықпалы ғимараттар мен
имараттарға көбейді, өйткені ғимараттар мен имараттарды қайта-қайта
кеулей қазып алуы бір рет кеулей қазып алуымен салыстырғанда бар
кернеулі-деформацияланған күйіннің өзге түріне жатады. Ірі қалаларда
қабаттылығы жоғары тұрғын және қоғамдық ғимараттардың, саны өсті соның
ішінде қазбалы аумақтарда. Сонымен қатар, көп дәрежеде үй-жайлары
тереңдетілген ғимараттардың үлесі өсті, алайда, қолданыстағы құрылыс
нормалары барлық туындайтын мәселелерді шешу үшін жеткіліксіз, әсіресе
бос қалалық аумақтар жетіспеушілік жағдайында алаңдарын игеру үшін.
Қазбалы аумақтарда ғимараттар мен имараттарды салу ерекше
қатарына жатады. Мұндай жағдайларда салынған ғимараттардың жер асты
тау-кен қазбаларын жүргізу, топырақтың
қазылған кеңістікке орын
ауыстыру және жер бетінде жылжу мульдасы пайда болуы нәтижесінде,
пайдалану процесінде біркелкі емес басылуына және горизотальды мен
сатылы деформацияларға ұшырайды.
Негізгі спецификалық ерекшелігіне тән қазбалы аумақтардың басқа
топырақтық жағдайлары бар аумақтарынан айырмашылығы болып, іргетасқа
бірінші кезекте олардың көтергіш қабілетіне әсер ететін кеулей қазып
алуының әсері зонадағы жер бетінің горизонтальды деформациялар
табылады. Сонымен қатар,
жер бетінің кертпеш түрлі шоғырланған
(жинақталған) көлденең деформация болып көрінетін, сатылы деформация
негізгі спецификалық ерекшелігі де болады.
Эксперименттік және теориялық зерттеулер нәтижелерін талдауы жен
бетінің көлденең және сатылы деформациялар әсерінен іргетастардың
жұмысы өзгеруі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Диссертациялық зерттеудің мақсаты - топырақ негіздерінің
көлденең және сатылы деформациялар әсеріндегі әр түрлі іргетастардың
(жеке қадалар, қадалар топтары, тақталы іргетастар) жұмысын зерттеу.
Ғылыми диссертациялық зерттеудің нәтижелері:
- қазбалы аумақтардағы әр түрлі типті іргетастар жұмысына негізгі әсер
тигізетін кеулей қазып алуы нәтижесінде пайда болатын жер бетінің
көлденең және сатылы деформациялар әсерінен топырақ қабатының
кернеулі-деформацияланған күйінің өзгеруі болып табылады;

- қазбалы аумақтарда пайда болатын шөгу дамуынын шамасы жер
бетінің көлденең және сатылы созылу деформациялар
арттса,
соғұрлым жоғарылады;
- қазбалы негіздерде көлденең және сатылы деформация әсерімен
эксперименттік (көлемдік) стендте іргетастар үлгілерін сынау
әдістемесі;
- көлденең және сатылы деформациялар әсерімен қазбалы негіздерде әр
түрлі типті іргетастар жұмысын бағалау бойынша практикалық
ұсынымдар.
Зерттеу объектісі болып қазбалы аумақтарда орналасқан оларға
көлденең және сатылы деформация әсер ету кезінде әр түрлі типті
іргетастардың жұмысы табылады.
Зерттеу пәні болып қазбалы аумақтарда орналасқан әр түрлі типті
іргетастар табылады.
Диссертация зерттеу нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мыналардан
тұрады:
- көлденең және сатылы деформация әсеріне байланысты қазбалы
аумақтарда орналасқан іргетастар модельдері жұмыстарының өзгеру
механизмі ұсынылған;
- эксперименттік және тәжірибелік түрде кеулей қазып алу аумағында
әртүрлі іргетастар жұмысының елеулі айырмашылығы негізделген;
- эксперименттік және тәжірибелік түрде кеулей қазып алу аумағындағы
іргетасының сол немесе өзге түрін қолдануы негізделген;
- көлденең және сатылы деформация салу жағдайындағы іргетастар
үлгілерін жұмыс істеуін зерделеу бойынша эксперименттік
зерттеулерді жүзеге асыруға көмектесетін стенд бойынша сынау
әдістемесі әзірленді;
- қазбалы аумақтарда орналасқан оларға көлденең және сатылы
деформация әсер ету кезінде әр түрлі типті іргетастардың топырақпен
ықпал ету талдау әдісі әзірленді.
Зерттеу міндеттері:
- қазбалы аумақтарда ізгетастардың құрылысын және, атап айтқанда,
жайластыруын қауіптілігінің негізгі себептерін көрсету;
- іргетастар модельдерінде топырақ негізінің көлденең және сатылы
деформациялар әсеріне модельдік сынау;
- іргетастар жұмысына көлденең және сатылы деформациялар әсерінің
сандық модельдеуін өткізу; алынған нәтижелердің салыстыруын
жүргізу;
- топырақ негіздерінің көлденең және сатылы деформациялар әсерінен
әр түрлі іргетастар жұмысынын салыстыруын талдау өткізу;
- көлденең және сатылы деформация жағдайында эксперименттік
зерттеулердің нәтижелерін қолдана отырып топырақты негіздерінде
кернеу таралу облыстары өлшемдерін бағалау;
- қазбалы аумағындағы іргетастар үлгілердін қылығын зерттеу, ақырғы
элементтер әдісімен іргетастардын жұмысына көлденең және сатылы

деформациялар әсерін болжау;
- топырақ қабатының деформацияларының түрлі варианттар жағдайында
іргетастар жұмыстарын зерттеуге арналған әдістемелік ұсынымдар
әзірлеу.
Зерттеу әдістері. Қойылған міндеттерді шешу үшін теориялық және
зертханалық зерттеулер кешенін өткізу, сондай-ақ, зерттеу объектінің
нәтижелерін өңдеуі, қажет болды.
Ғылыми ережелерінің дұрыстығын зертханалық және сандық
модельдеу нәтижелерімен дәлелделген зерттеу міндеттерінің дұрыс қойылуы,
зертханалық сандық деректерінің қанағаттанарлық жинақтылығы (4-14%)
растайды.
Алынған нәтижелердің тәжірибелік маңыздылығы топырақ
қабатының көлденең және сатылы деформация әсерінен іргетастарды
жұмысын бағалауға мүмкіндік беретін және де әр түрлі іргетастар
жұмысының өзгеру сипатын
салыстыратын, қазбалы аумақтарда
іргетастардың жұмыс болжамының әдістемесі әзірленді.
Ізденушінің қосқан жеке үлесі. Қазбалы аумақтарда көлденең және
сатылы деформациялар ықпалы кезіндегі іргетастар үлгілерінің жұмысы
өзгеру механизмі алғаш рет ұсынылған, сондай-ақ кеулей қазып алу
аумағында әр түрлі іргетастардың жұмысынын елеулі айырмашылығы
тәжірибелі негізделген.
Диссертация нәтижелерінің апробациядан өтуі. диссертациялық
жұмыс бойынша автор зерттеулердің негізгі нәтижелерін баяндады және
талқылады:
- «Құрылыс көлік имараттар құрылыстары саласындағы инновациялар:
қалыптасуы, мәселелері, болашағы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференциясында (КГУСТА, Бішкек, Қырғызстан, наурыз, 2016 ж.);
- «Ғылым, техникалық реттеу және құрылыстағы инжиниринг: жағдайы,
болашағы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (ҚарМТУ,
Қарағанды, Қазақстан, сәуір, 2016 ж.);
- «Геотехникадағы мәселелер мен инновациялар» Жас инженергеотехниктардың 8-ші Азиялық конференциясы. (Л.Н. Гумилев
атындағы ЕҰУ, Астана, Қазақстан, тамыз, 2016 ж.);
- «Инженерлік-геотехникалық зерттеулер, жобалау және негіздер,
іргетастар және жерасты ғимараттары салу» Бүкілресейлік ғылымитехникалық конференция (СПбГАСУ, Санкт-Петербург қ., Ресей,
ақпан, 2017).
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Диссертацияның құрылымы және көлемі. Диссертация құрылымына
кіріспе, бес бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі кіреді.
Диссертация 135 мәтінді беттен, құрамында 96 сурет және 16 кесте бар.

