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Қазақ басылымына алғы сөз

Біз қазақ тіліне аударылған өзіміздің Инженерлік геотехника: 
теория жəне тəжірибе атты оқулығымызды көруге аса қуаныш-
тымыз. Бұл оқулық құрылыс мамандығында оқитын жоғарғы курс 
студенттеріне Инженерлік геотехникаға кіріспе курстарын оқы-
ту кезіндегі тəжірибеміздің жемісі болып табылады жəне біз осы 
оқулықты Кал Поли Помона университетінде өтілетін тиісті са-
бақтарға əлі де қолдану үстіндеміз. Магистратура студенттері мен 
тəжірибе инженерлері де осы оқулықты өздеріне пайдалы анықтама 
оқулығы ретінде қабылдады.

Барлық жол құрылыстары мен азаматтық ғимараттардың 
жоба ларында, кем дегенде бірнеше инженерлік геотехника саласы 
қамты лады, ал мұндай жағдайда жобаның сəтті аяқталуына озық 
тəжі рибелерге сүйену өте маңызды. Бұл оқулығымызды қазақ оқыр -
ман дарымызға да пайдалы болады деп сенеміз жəне осы оқулық 
баршамызды Инженерлік геотехника маңыздылығын тере ңірек ұғы-
нуға, сондай-ақ оның фундаменталдық негіздері мен тəжіри белерін 
толыққанды түсінуге ынталандырады деп білеміз.   

Білім жолдарыңыз ашық болсын!

Ізгі ниетпен,
Дональд П. Кодуто

Ман-чу Рональд Юнг
Уильям А. Китч

Калифорния Мемлекеттік Политехникалық Университеті
Помона, Калифорния, АҚШ
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Алғы сөз

Инженерлік геотехника: теория жəне тəжірибе, 12 жыл бұрын 
шыққан алғашқы басылымды негіздей отырып, студенттердің, тə-
жі рибелі инженерлердің пайдалы ұсыныстарын ескеріп басылып 
отыр. Кейбір тақырыптар қысқартылып немесе алынып тасталса, 
кей бір түсініктемелер мен қосымшалармен ұлғайтылды. Негізгі 
бағытталған аудитория геотехниканың бірінші курсын таңдаған 
азаматтық құрылыс студенттері болып саналады. 

БҰЛ БАСЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢА ҚОСПАЛАР 

Бұл басылым екі жаңа авторлардың еңбектерін қосқанымен 
ма ңызды: Маньчжур Рональд Юн жəне Уильям А. Кич. Үшеуміз 
Помонедегі Калифорниялық политехникалық университеттенбіз. 
Əр қайсысымыз да қолжазбаға өзіміздің тəжірибемізден ерекше оқи-
ға ларды қосып, осы ынтымақтастықтан үлкен қомақты еңбек шық-
ты ғой деп ойлаймыз.

Біз еңбектің «теориялық» бөлігін кеңейтіп, фундаменталды тү сі-
ніктерге көбірек көңіл қойып, іргетастың тұрақтылығын қамтамасыз 
ету үшін арнайы зертеулердің қажеттілігін көрсеттік. Бұл зерттеу-
лер есептеу барысында негізгі физикалық процестерді түсінуге 
қажет деп таптық. Кітапта студенттерге кейбір мəселелерді шешуге 
қажет теорияның тəжірибелік компоненттеріне көңіл бөлінген. Бұл 
оқулықта геотехниканың барлық мəселелерін қамту мүмкін болма са 
да, оқуға тиімді болу үшін теория мен тəжірибені бірге беруді дұрыс 
деп санадық.

Əрбір тарау біршама өзгертілген, кейбірі жеткілікті толықты-
рылған. Енгізілген жаңа толықтырулардың тізімі: 

• Топырақтағы күштерге арналған бөлім олардағы физикалық 
өзге рістерді жан-жақты түсіну үшін кеңейтілді. 

• Беткейлердің тұрақтылығы бөлімі де кеңейтілді. 
• Іргетастарды жобалау бөлімі екі бөлімге көбейді. 
• Қосымшаларға жаңа Сырғымалардың тұрақтылығын шектік 

айыр машылықпен шешу əдісі қосылды. 
Басылым геоэкологиялық техникалық бөгеттер мен үйінділер, 

то  пырақты беріктеу жəне жер сілкінісінің геотехникасымен толық-
тырылды.



9

Топырақты қазу бөлімі жаңартылды. Кейбір тараулары қыс қар-
тылып, басқа тарауға қосылды. 

Студенттерге үйге берілетін тапсырмалар жаңартылып, басқа да 
жаңа есептермен толықтырылды. 

Кітаптың нұсқасымен жəне Power Point суреттерімен www.
prear sonhighered.com/Coduto<http:www.prearsonhighered.com=““co duto=””> 
оқытушы ның Ресурсты орталығы арқылы танысуға бо ла ды. Сұра-
ныстар мен ұсыныстар бойынша мəліметті клиенттің мəлі меттері 
арқылы немесе requestor^s мекемесімен байланысу арқы лы алуға 
болады. Болмаса жергілікті сатушы өкіл немесе қосым ша support.
and жəне </http:> арқылы байланысуға болады. 

Алғыс 

Бұл басылым көп адамдардың көмегі мен қолдауының арқасында 
жарық көрді. Əсіресе, біздің түлегіміз жəне тəжірибелі инженер-
геотехник Кристофер Сандовалаға алғысымызды білдіреміз. Крис 
үлкен ұйымдастырушылық жəне редакциялық жұмысқа араласып, 
біздің бар күшімізді қолжазбаны дұрыстауға мүмкіндік жасады. Біз 
оқулықты баспаға дайындау кезінде кəсіби кеңес берген Pearson/
Prentice-Hall-дағы Холли Старк жəне Клэр Ромеоға жəне Laserwords-
тегі Говри Васанткумарға алғыс айтамыз. Əрине, өз отбасымызға 
бізді түсініп жəне шыдағандары үшін алғысымызды білдіреміз.

                                                                                                       
ДОНАЛЬД П. КОДУТО

                                                                                                               
МАН-ЧУ РОНАЛЬД ЮНГ

                                                                                                               
                                                              УИЛЬЯМ А. КИТЧ

                                                                                                               
                                          КЛЕРМОНТ, КАЛИФОРНИЯ  

2010 жылдың қаңтары
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Калифорнияда құрылыс жұмыстарын жүргізуге лицензиясы бар.

Уильям А. Китч қазіргі күні Калифорния штаты (Помона қала-
сы) Политехникалық университетінің азаматтық құрылыс доценті 
болып табылады. Азаматтық құрылыс бойынша ғылым бакалавры 
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дəрежесін ол 1982 жылы, азаматтық құрылыс бойынша ғылым ма-
гистрі дəрежесін ол 1983 жылы алды, барлық дəрежелер Иллинойс 
Урбане-Шампейне штаты университетінде берілген. Азаматтық 
құрылыс бойынша Ph.D. дəрежесі 1991 жылы Остиндегі Техас 
штаты университетінде берілген. Ол АҚШ əскери-əуе күштерінің 
отставкадағы подполковнигі болып табылады жəне жеке мемлекет-
тік секторларда инженерлік жұмыстар атқаруда. 23 жылдық тəжіри-
бесі бар. Сонымен қатар, Калифорния жəне Колорадо штаттарында 
инженерлік жұмыстар орындауға лицензиясы бар.
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Ескертпелер мен өлшем бірліктер

Геотехникада белгіленген əмбебап ескертпелер жоқ. Бірақ осы 
кітапта қолданылып отырған, төмендегі кестелерде сипаттамалары 
келтірілген ескертпелер, көпшіліктегі қолданыстағылармен сəйкес 
келеді.

Символдар Түсініктемелер
өлшемдер

ағыл шынша SI

A Көлденең қиманың ауданы ft2 m2

A Іргетастың базалық ауданы ft2 m2

A №200 електен өткен 
топырақтың пайызы

% %

Af Қирау кезіндегі көлденең 
қиманың ауданы

in2 мм2

A0 Көлденең қиманың алғашқы 
ауданы

in2 мм2

a Қысымды құбырдың көлденең 
қимасының ауданы

ft2 см2

a Жүйедегі бөлік өлшемі ft м

ay Өндіріс екпіні ft/s2 м/s2

B Жүктеме аумағының ені ft м

b Жүйедегі бөліктің ені ft м

b Бірлік ұзындығы ft м

C Хэйзен  коэффициенті — см/с/мм2

CA Дайындық факторы өлшемсіз өлшемсіз

CB Ұңғыма диаметріне 
түзетулер  SPT

өлшемсіз өлшемсіз

Cc Майысу коэффициенті өлшемсіз өлшемсіз

Cc Қысымдау индексі өлшемсіз өлшемсіз

COCR Жоғары консолидациялауға түзету  
коэффициенті

өлшемсіз өлшемсіз
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Cp Түйіршік өлшеміне түзету 
коэффициенті

өлшемсіз өлшемсіз

CR SPT шыбығын түзету өлшемсіз өлшемсіз

Cr Салыстырмалы тығыздалу өлшемсіз өлшемсіз

Cr Сығылу индексі өлшемсіз өлшемсіз

Cs SPT үлгілерін түзету өлшемсіз өлшемсіз

Cu Біртұтастық коэффициенті өлшемсіз өлшемсіз

Ca Сығылудың екінші индексі өлшемсіз өлшемсіз

C1 Сырғанаудың бірінші индексі өлшемсіз өлшемсіз

С2 Түзету коэффициенті өлшемсіз өлшемсіз

С2 Тіреудің пішінін түзету  
коэффициенті  

өлшемсіз өлшемсіз

сT Абсолютті  ілінісу lb/ft2 kPa

c’ Тиімді ілінісу lb/ft2 kPa
cv Консолидация  коэффициенті t2/күн м2/күн

D Түйіршіктің диаметрі in мм

D Күйреу бетінің тереңдігі ft м

D Тіреу тереңдігі ft м
Dli Екі үлкен сүзгідегі тесіктердің 

өлшемі 
— см

Dr Салыстырмалы тығыздық % %

Dsi Екі кіші сүзгідегі тесіктердің 
өлшемі 

— см

Dw Жер асты суының жер 
бетінен тереңдігі 

ft м

D10 Түйіршіктердің 
өлшемдерінің 10%  құрамы 

мм

D Капиллярлы түтіктің жоғарғы 
өлшемі 

in мм

D Қалақтардың диаметрі in мм

D Моменттің құлашы ft м
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D85 85%  сүзгіден өтетін 
түйіршіктердің өлшемі 

— мм

E Эластикалық модуль lb/ft2 kPa
E Күш өлшемі lb kN

E
D

DMT Модулі lb/ft2 kPa

Em SPT тиімділігі өлшемсіз өлшемсіз

Es Топырақ қабатының 
эквиваленттік  модулі 

lb/ft2 kPa

E Кеуектілік өлшемсіз өлшемсіз

E Логарифм негіздері 2.7183 2.7183

emax Максималды тығыздалу өлшемсіз өлшемсіз

emin Минималды тығыздалу өлшемсіз өлшемсіз

ep Консолидация соңындағы 
тығыздалу  

өлшемсіз өлшемсіз

eo Алғашқы тығыздалу көрсеткіші өлшемсіз өлшемсіз

F Қалдықтар құрамы 
(№200 сүзгіден қалған)

% %

F Қауіпсіздік коэффициенті өлшемсіз өлшемсіз

Fi Топырақтың екі елек арасындағы 
фракциясы 

өлшемсіз өлшемсіз

fsc CPT конусының 
қабырға үйкелісі  

T/ft2 MPa
кг/см2

fsc1 CPT конусының қабырға 
үйкелісінің кернеуді есептеуге 
түзетілуі 

T/ft2 MPa
кг/см2

G Ығысу модулі lb/ft2 kPa

Gh Сұйықтың эквивалентті 
тығыздығы 

b/ft3 kN/м3

GL Топырақтағы судың меншікті 
салмағы 

өлшемсіз өлшемсіз

Gs Қатты түйіршіктердің меншікті 
салмағы 

өлшемсіз өлшемсіз

G Тартылыс күшіне байланысты 
екпін 

ft/s2 м/с2
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H Топырақ қабатының қалыңдығы ft м

H Қабырға биіктігі ft m
Ha Сулы қабаттың биіктігі ft m

 Hdr Дренаждың максималды 
арақашықтығы 

ft m

Hfill Тығыздалу қабатының қалыңдығы ft m

 H Жалпы қысым ft m

hc Капиллярлы қысымның биіктігі ft m

hp Ағымның  ұзындығы ft m
hv Ағымның жылдамдығы ft m

hw Суды тасымалдау кезінде құбыр 
ішіндегі жалпы қысым 

ft m

hz Ағымның биіктігі ft m
h0 Сорғылау алдында  сулы 

қабаттағы жалпы қысым 
ft m

h1 Шеткі бақылау ұңғысындағы 
қысымның жалпы биіктігі 

ft m

h2 Жақындағы  бақылау 
ұңғысындағы қысымның жалпы 
биіктігі

ft m

ID Материалдың  ДТ индексі өлшемсіз өлшемсіз
IL Ағымдылық индексі өлшемсіз өлшемсіз
Ip Пластикалық  индексі өлшемсіз өлшемсіз
IQ Тік кернеуге əсер ету факторы өлшемсіз өлшемсіз
Ie Кернеудің  əсер ету факторы өлшемсіз өлшемсіз

Iep Кернеудің  əсер ету факторы шегі өлшемсіз өлшемсіз

I Гидравликалық  градиент өлшемсіз өлшемсіз
J Топырақтың көлем 

бірлігіндегі күші 
lb/ft3 kN/m3

K Топырақтың бүйірлік қысым 
коэффициенті 

өлшемсіз өлшемсіз

Ka Топырақтың белсенді  қысым 
коэффициенті

өлшемсіз өлшемсіз
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KD ДТ  кернеудің беттік индексі өлшемсіз өлшемсіз
Kp Топырақтың пассивті  қысым 

коэффициенті 
өлшемсіз өлшемсіз

K0 Топырақтың тыныштықтағы 
бүйірлік қысым коэффициенті 

өлшемсіз өлшемсіз

K Гидравликалық өткізгіштік ft/s см/s
Keq Эквивалентті гидравликалық 

өткізгіштік
ft/s см/s

Kn Матаның гидравликалық 
өткізгіштігі 

ft/s см/s

Kx Беттік гидравликалық өткізгіштік ft/s см/s
Kz Тіктік гидравликалық өткізгіштік ft/s см/s

L Ұзындықтың көлденең қимаға 
перпендикулярлығы 

ft м

L Жүктемелі ауданның ұзындығы ft м
LL Сұйықтық шегі (см. wL) өлшемсіз өлшемсіз
L Су ағымының ұзындығы ft м

L Ығысу беткейінің ұзындығы ft м
M Салмақ lbm кг
Mc Ыдыстың салмағы lbm кг
Ms Қатты түйіршіктердің салмағы lbm кг
Mw Судың салмағы lbm г
M1 Сулы нұсқаның салмағы lbm г
M2 Құрғақ нұсқаның салмағы lbm г
M Енінің бөлігі ft м
N Аймақтағы тіркелген соққылау 

саны СПТ 
Blows/ ft Blows/ 

300 мм
N Нормалды күш lb kN
Na Топырақ пен қабырға арасындағы 

белсенді жағдайда тұрақты күш 
lb kN

Nc,Nq,Ny Мүмкіндікті күштердің факторы өлшемсіз өлшемсіз

ND Эквипотенциалдық 
төмендеудің саны

өлшемсіз өлшемсіз

NF Ағын құбырларының саны өлшемсіз өлшемсіз
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NF Кузенов диаграммасының 
факторлары

өлшемсіз өлшемсіз

Nv Топырақ пен қабырға арасындағы 
пассивті  жағдайда тұрақты күш

lb kN

Neo СПТ далалық жағдайдагы 
соққылардың саны

Blows/ft Blows/ 
300 мм

N1,60 СПТ далалық жағдайда жəне 
артық кернеуде соккылардың саны

Blows/ft Blows/ 
300 мм

n Кеуектілік % %
na Ауалы кеуектік % %
ne Тиімді кеуектілік % %
nw Судағы кеуектік % %
O95 Геотекстильдің эквивалентті 

өлшемі 
— мм

OCR Жоғары консолидацияның 
катынасы 

өлшемсіз өлшемсіз

P Шоғырланған жүктеме lb kN

Pf Қирауға мөлшерлі жүктеме lb kN
Pa Топырақ пен қабырға арасындағы 

белсенді жағдайда толық  күш 
lb kN

PP Топырақ пен қабырға арасындағы 
пассивті жағдайда  толық күш 

lb kN

Po Топырақ пен қабырға арасындағы 
тұрақты  жағдайда толық  күш 

lb kN

PI Иілімділік индексі өлшемсіз өлшемсіз
PL Пластмассалық шек өлшемсіз өлшемсіз
Pa Атмосфералық қысым lb/ft2 kPa

Pa Толық белсенді күш lb/ft2 kPa
PP Толық пассивті күш lb/ft2 kPa

Q Шығын ft3/s м3/s
Qc Сығылымдылық факторы өлшемсіз өлшемсіз
q Қысымдық күш lb/ft2 kPa

qa Рұқсат етілген салыстырмалы 
жүктеме 

lb/ft2 kPa
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qc КПТ  конустың 
тұрақтылығы 

T/ft2 MPa 
кг/см2

qcl КПТ конустың артық қысымға 
түзетілген тұрақтылығы 

T/ft2 MPa 
кг/см2

qu Ограникалық емес сығымдау күш lb/ft2 kPa

qult Аяққы салыстырмалы  жүктеме lb/ft2 kPa

R Жүк пен орнының арақашықтығы ft м

R Шеңбердің сырғыма радиусы ft м
Rf Үйкеліс коэффициенті 

(конустың батуын тексеру)
% %

r Жүк пен орнының арақашықтығы-
ның горизонталды  компоненті 

ft м

rw Қалыптаушы құбырдың радиусы ft м

r’w Қалыптаушы құбырдың 
радиусының эквиваленті 

ft м

ro Əсер ету радиусы ft м
r1 Алыс орналасқан ұңғыға 

дейінгі радиус 
ft м

r2 Жақын  орналасқан ұңғыға 
дейінгі радиус 

ft м

S Құрылыстағы үй қабатының саны өлшемсіз өлшемсіз

S Қаныққандық дəрежесі % %
S Қима күш lb kN
So Көлемдегі топырақтың

 түйіршікті беті 
— 1/см

SF Фактор өлшемсіз өлшемсіз
St Сезімталдық өлшемсіз өлшемсіз
S Қима күшінің шегі lb/ft2 kPa
Su Қима күшінің таусылмайтын шегі lb/ft2 kPa

T Кеуектік түрінің факторы өлшемсіз өлшемсіз

T Ығысу күші lb kN
T Тіреудің қалыңдығы ft м
Tf Қирау кезіндегі бұралу in-lb N-m
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Tv Уақыт факторы өлшемсіз өлшемсіз
t Уақыт s s
t Геотекстильдің  жұқалығы in мм
tadj Есептеулі уақыт жыл yr

tc Құрылыс кезеңінің ұзақтығы 
(мерзімі)

жыл yr

t p Негізгі консолидацияның 
аяқталуына қажетті уақыт 

жыл yr

t 90 Негізгі консолидацияның 90% 
аяқталуына қажетті уақыт 

жыл yr

U Консолидация дəрежесі % %

u Кеуектегі гидравликалық қысым lb/ft kPa

ue Кеуектегі артық гидравликалық 
қысым 

lb/ft2 kPa

uf Күйреу кезіндегі кеуектегі 
гидравликалық қысым 

lb/ft2 kPa

Ue,normal Орташа мөлшерлі кернеуден пайда 
болған гидравликалық қысым

lb/ft2 kPa

Ue,sear Дефлектордың бағытталған 
кернеуінен  пайда болған 
гидравликалық қысым 

lb/ft2 kPa

Uh Гидростатикалық кеуектегі 
гидравликалық қысым 

lb/ft2 kPa

V Көлем ft3 м3

Va Ауа көлемі ft3 м3

Va Топырақ пен қабырға арасындағы 
белсенді  жағдайдағы сырғыма 
күштің жалпы саны 

lb kN

Vp Топырақ пен қабырға арасындағы 
пассивті   жағдайдағы сырғыма 
күштің жалпы саны 

lb kN

V cone Құм конусының көлемі ft3 м3

Vf Толтыру көлемі yd3 м3

Vm Тығыздау көлемі ft3
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Vs Сұйықтың көлемі ft3 м3

Vv Кеуектің көлемі Ft3 м3

vw Судың көлемі ft3 м3

v Жылдамдылық ft/s м/s
va Жылдамдық ft/s м/s

vs Фильтрация жылдамдығы ft/s м/s
w Салмақ lb kN
wf Іргетастың салмағы lb kN

wm Табанының салмағы lb kN
wms Табаны мен топырақтың салмағы lb kN

Ws Сұйықтың салмағы lb kN
ww Судың салмағы lb kN
w1 Құм конусының алғашқы салмағы lb kN

w2 Құм конусының аяққы салмағы lb kN

w Ылғалдылық % %
wL Ылғалдылық шегі % %
wo Тиімді ылғалдылық % %

wp Пластикалық шегі % %
x Координатаның горизонталдық 

өлшемі 
ft м

xf Жүктемеден горизонталды өлшемі ft м

y Горизонталды өлшем немесе 
координаталар

ft м

yf Жүктеменің горизонталды өлшемі ft м

z Жер бетінен тереңдік ft м

zdr Дренаждың ең төменгі шегінен тік 
арақашықтық 

ft м

zf Жүктемелік аймақтан төмен 
тереңдік 

ft м

zw Жер асты суларының тереңдігі ft м

a Горизонталь  мен вертикаль 
беттердің ауытқуы

deg deg
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a Қиылатын беттен ауытқу deg deg
a Қабырғаның артқы бетінің 

вертикалдан ауытқуы 
deg deg

β Қабырғаның артқы бетінің 
горизонталдан  ауытқуы 

deg deg

y Қималы кернеу өлшемсіз өлшемсіз
y Бірлік салмағы lb/ft3 kN/м3

y Бірліктің тиімді салмағы lb/ft3 kN/м3

7b Бірліктің ауытқымалы  салмағы lb/ft3 kN/м3

7c Бетон  бірлігінің салмағы lb/ft3 kN/м3

7d Құрғақ бірлік салмағы lb/ft3 kN/м3

Tfiii Толтырғыштың бірлік салмағы lb/ft3 kN/м3

Td,c Құрғақ бірлік салмағының 
орташа саны 

lb/ft3 kN/м3

7d,f Толтырылған құрғақ бірлік 
салмағының орташа саны 

lb/ft3 kN/м3

yd,max Құрғақ топырақтың 
максималды салмағы 

lb/ft3 kN/м3

Tsand Құм конусының бірлік салмағы lb/ft3 kN/м3

y w Судың бірлік салмағы lb/ft3 kN/м3

σz Толық тік кернеу lb/ft2 kPa
σz Тиімді тік кернеу lb/ft2 kPa
σdf Қирау кезіндегі шекті кернеу lb/ft2 kPa
σzp Тереңдегі алғашқы тиімді тік 

кернеу   
lb/ft2 kPa

σzf Аяққы вертикалды тиімді кернеу     lb/ft2 kPa
σz0 Бастапқы вертикалды тиімді кернеу lb/ft2 kPa
σ1 Толық кернеу lb/ft2 kPa
σ2 Орташа кернеу lb/ft2 kPa
σ3 Жеңіл кернеу lb/ft2 kPa
σ1f Қирау кезіндегі толық кернеу lb/ft2 kPa
σ3f Қирау кезіндегі жеңіл  кернеу lb/ft2 kPa

σ1f Қирау кезіндегі толық тиімді 
кернеу  

lb/ft2 kPa
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σ3f Қирау кезіндегіжеңіл  тиімді 
кернеу  

lb/ft2 kPa

τ Ығысымдық кернеу lb/ft2 kPa
τ Қабырғаға əсер ететін сырғыма 

кернеуі 
lb/ft2 kPa

τe Тепетеңдіктегі сырғыма кернеуі lb/ft2 kPa

τmax Максималды сырғыма кернеу lb/ft2 kPa
τzx Беттердегі  z-тен  x бағытына əсер 

ететін сырғыма күш 
lb/ft2 kPa

Ф Потенциалды функция ft2/s m2/s

φ1 Тиімді үйкеліс бұрышы deg deg

φT Жалпы үйкеліс күші deg deg
φw Ылғалды топырақтың үйкеліс 

күші
deg deg

ψ Тасқындық функциясы ft2/s m2/s

ψ Геотекстильдің өткізгіштігі s”1 s-1

ψ Ауысу факторларын ескеру өлшемсіз өлшемсіз
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1 - Т А Р А У

Инженерлік геотехникаға кіріспе

Құрылыстың барлық құрылымы негізге немесе топыраққа 
орны  ғады. Ұшатындар, жүзетіндер немесе құлайтындардан 
басқалары. 

Richard L. Handy (1995)

Инженерлік геотехника – азаматық құрылыс саласындағы топы-
рақпен, таспен, жерасты сумен жəне олардың құрылыс құрылымына, 
жобаның техникалық шешіміне қатысты сала. Бұл пəнді топырақ қа-
зу жəне тасты ұсақтаумен де байланыстырады. Азаматтық құрылыс-
тың барлығы топыраққа салынып жатқандықтан геотехникамен ті ке-
лей байланысты. 1.1-суретте азаматтық құрылыста кездесетін гео тех-
никалық шешімдердің суреттемесі келтірілген. 

Инженер-геотехниктердің көңіл бөлетін негізгі мəселелері:

• Құрылыс алаңының негізіндегі топырақтың түрлері;
• Құрылыс алаңының негізіндегі топырақтың жобалық сал-

мақты көтере алатындығы;
• Топырақтағы су деңгейінің қазіргі жағдайы, оның өзгеруі 

жəне жобаға əсер етуі;
• Қосымша қазылымдар, толтырылымдардың əсерін бағалай 

білу;
• Топырақтың табиғи немесе жасанды еңістігінің тұрақты-

лығы. Болмаған жағдайда тұрақтылықты қамтамасыз ету 
жол дары;

• Іргетастың қандай түрлері жобаланған жүктемені көтере 
ала ды жəне аларды қалай жобалаған дұрыс?

• Тіреуіш қабырға қажет болған жағдайда қандай түрін қабыл-
дау қажет жəне оны жобалау жолдары.

• Егер жоба тоннельді немесе ашық қазылымды қажет етсе, 
жер қазу жұмыстарын жүргізу əдістерін таңдау қа жет;
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• Ғимарат негізінің мүмкін болатын жер сілкінісіне қарсы 
тұра алатындығы;

• Топырақ химиялық жəне биологиялық материалдармен лас-
та нып жатыр. Осы материалдардың адамдардың денсау  лы-
ғына қауіпсіздігі. Улы материалдардың əсері болған жағ дай-
да қолданатын шаралар.

Кей жағдайда бұл мəселелер геотехникалық шешімдерді талап 
етеді. Ол үшін кеңейтілген зерттеулер, сараптамалар жəне талдаулар 
жүргізу керек. Геотехникалық мəселелер кейде жобаның техника-
лық немесе экономикалық шешімдеріне əсер етеді. 

Геотехника, 1.2-суретте көрсетілгендей, техникалық геология-
мен тығыз байланыста. Екі сала мамандары бірлесе отырып ортақ 
тəжі рибелік мəселелерді шешуге араласады. Сондықтан геотехника 
мен техникалық геологияны біріктіріп, геотехника деп атайды. 

1.1-СУРЕТ. Бұл суретте азаматтық құрылыстың типтік жобаларында кездесетін 
геотехникалық мəселелердің бірі – биік ғимараттардың құрылысындағы іргетастың 
тереңдігі, жер асты тоннельдерінің құрылымы, ғимараттардың тереңдетілмеген 
іргетастары, жер еңістігінің тұрақтылығы мен тіреуіш қабырғаның түрлері көрсетілген. 

1.1  ГЕОТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАЛАУ ПРОЦЕСІ

Инженрлік геотехника құрылыс алаңының техникалық жағда-
йын жəне жерасты топырақтарының жағдайын анықтаудан бастала-
ды. Бұл құрылыс алаңындағы зерттеулердің  мəліметтері басқа да 
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маңыз ды құрылыс мəселелерін шешуге өте қажетті. Осы мəселеде 
геологтар мен геотехниктердің атқаратын рөлі зор. Бұл мəліметтерді 
алу үшін жерден тік зерттеу ұңғымаларын қазып, олардан топырақ 
немесе тау жыныстарының үлгісін алып, лабораториялық жолмен 
зерттейді. Кей жағдайда зерттеулер далалық тəсілдермен сол ор-
нында жүргізіледі. 

Зерттеудің бағдарламасы жəне құрылыс орнының сипаттамасы 
бойынша алынған мəліметтерді сараптау арқылы техникалық зерт-
теулер орындалады. Ол зерттеулерді жүргізу инструменттері бо-
лып топырақ механикасы мен тау жыныстары механикасының 
эм перикалық, аналитикалық жəне есептік тəсілдері қолданылады. 
Со нымен топырақ механикасы мен тау жыныстары механикасы 
геотехниканың құрылымдық бөлігі болып саналады. Егер «ме-
ханика» эмперикалық, аналитикалық жəне есептік тəсілдерден тұра-
тын болса, «геотехника» құрылысты жобалаудан бастап тұрғызу жəне 
пайдалануға дейінгі процестерді қамтиды. Кітаптың мұқабасында  
механиканың тек тақырыптары ғана көрсетілген. 

1.2-СУРЕТ. Геотехника – азаматтық құрылыс саласы болса, техникалық 
геология – геология саласына жатады. Бұл екі пəн тығыз байланысты болғандықтан, 
көбінесе екі пəнді біріктіріп геотехника деп атайды. 
Ескертпе: Бұл суретте пəндердің мазмұндық құрамы толық қамтылмаған.  
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Аналитикалық зерттеулердің қорытындылары геотехникалық 
жоба лаудың негізі болып табылады. Жобалау процесі де бұрынғы 
жоба ларды жəне эконимикалық тұрғыдан техникалық талдауды 
қажет етеді. Зерттеулердің қорытындысына қарамастан, инженер-
гео тех  никтер бұрынғы есептеу критерийлерінен бас тартпады. 
Ол жалпылай қабылданған тəжірибелік стандарттардың  əлі де дұ-
рыстығын көрсетеді. 

Инженер-геотехниктер инженер-конструкторлар, инженер-құры-
лысшы, архитектор жəне басқалардан тұратын кəсіби командамен 
бірге жұмыс істейді. Жобалаудың көптеген мəселелері осы топтың 
жұ мылып жасаған жұмысының арқасында орындалып, жұмыс сыз-
балары мен техникалық талаптар көптеген сараптаудан өтеді. 

Біздің жұмыс жобалаумен ғана шектеліп қоймайды: Құрылыс 
фа засына да араласамыз. Құрылыс кезеңіндегі геотехникалық қыз -
мет келесі жұмыстарды құрайды:

• Құрылыс алаңының нақты жағдайын жəне топырақты 
зерттеу, оны жобадағы есептермен салыстыру. Бұл, əсіре-
се жобада үлкен қазылымдар кезінде зерттеу ұңғылары ның 
мəліметтерімен салыстыруға қажет. Кей жағдайда құры-
лыс ке зінде алаңдағы жағдай сейкес келмеген кезде жобаға 
өзгерістер енгізу үшін қажет. 

• Құрылыстағы нақты жағдайды жобадағы есептеулермен 
салыстыру. Ол үшін шөгуді, жерасты суының деңгейін жə-
не тағы да басқа мəліметтерді арнайы құралдар арқылы өл-
шеу. Есептік жұмыс нақты жағдайға  сейкес болмаған кезде, 
жобаға түзетулерді  енгізу жұмыстарын жүргізу. Бұл жұмыс 
құ рылыс кезінде жүргізіледі жəне бақылау əдісі ретінде 
жобаға түзетулер енгізіп отырады.

• Құрылыс сапасын бақылауды қамтамасыз ету. Бұл жұ-
мыстар топырақты тығыздау, іргетасты құю жəне топыра-
ғын толтыру кезінде жүргізіледі. 

Кей кезде геотехникалық жұмыстар құрылыс аяқталғанға дейін 
жүргізіледі. Мысалы, ұзақ мерзімді тығыздалатын жерлер құрылыс 
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аяқталғанан соң бірнеше ай немесе жылдар бойы бақылауды қажет 
етеді. Нысанды пайдалану кезінде де қанағаттанарлықсыз жағдайда 
нақ ты шараларды қолдануға зерттеулер қажет етеді. 

1.2  ГЕОТЕХНИКАНЫҢ ТАРИХИ  ДАМУЫ 

Бұл кітап топырақ пен тастың техникалық пайдалану мақса-
тында бағалау əдістеріне арналса да, геотехниканың даму тарихына 
шолу жасайды. Бұл тарихи беттердің біраз бөлігі инженерлік сала-
ның дамуына баға беру үшін қажет. Екінші бір себебі өткен да му 
кезеңіндегі техникалық кемшіліктер болашақта ашылатын жа ңа-
лықтарға қажет болуы тиісті.

Ертеректегі əдістер (1850 жылға дейін)

Адамдар үйлерді тұрғызумен, жол, бөгеттер, акведуктар жəне 
бас қа да жобаларды соғумен ғасырлар бойы айналысуда. Бірақ осы 
уақытқа дейін бұл жобаларда топырақты немесе тасты тиімді пай-
далану жолы қарастырылмаған. Бұрынғы құрылыста тəжірибе ге, 
эмпирикалық ережелерге сүйеніп, құрылысшылар бұл қағида лар-
ды ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткізіп отырған. Оқымыстылар одан 
жоғары мəселелермен айналысып, топырақты жəне тасты  зерттеу 
оларға төмен саналған.

Кей кезде құрылысшылар топырақты бағалау үшін ескі сарап-
тауларды қолданған. Мысалы, итальяндық архитектор Пальядио 
(1508-1580) негіздің беріктігін жерге ауыр салмақ түсіріп топы-
рақ тың сығылмауы немесе дірілдемеуі арқылы анықтауға болады 
деп жазды. Оны бақылау үшін жерге орнатылған жарғақтың бе-
тінің ді рілдеуін немесе жерге көмілген ыдысқа судың жиналуы 
ар қылы анықтаған (Flodin жəне Broms, 1981). Бұл сынақтаудың 
не гізгі мақ  саты құрылыс алаңының жарамдылығын тексеру бо-
лып табылады.

Бұл анықтау əдістері шағын, бір-біріне ұқсас жобаларды қана ғат-
тандыруға мүмкіндік жасады. Осы əдісті қолдана отырып байырғы 
құрылысшылар таңқаларлық ерлік жасап, кейбір нысандар əлі де 
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тұр. Мысалы, Индиядағы біршама бөгеттер 2000 жылдан асса да əлі  
пайдалануда. Байырғы құрылысшылар біраз қиындықтарға да тап 
болды. 

Орта ғасырда құрылысшылар үлкен көлемді құрылымды, Ев ро-
падағы шіркеулер сияқты имараттарды сала бастады. Бұл жоба лардың 
барлығында ескі ережелер дұрыс қолданбағандықтан апат ты жағдай-
лар да болды. Апатты жағдайлар жаңа эмпирикалық ере желерді анық-
тап, келесі жобаларда қолданды. Есептеудің бұл əдісі Ренесанс кезе ңін-
де орын алып, Индустриалды революция басында пайдаланылды. Бұл 
əдістер үйренудің өте қиын, əрі қымбат жолы еді. 

Пизан мұрарасы (1.3-суретте көрсетілген) осы дəуірдегі топы-
рақпен қатысты мəселелердің ең бір танымалы айғағы. Құрылысы 
біздің дəуіріміздің  1173 жылы басталып, 200 жыл бойы жүргізілді. 
Мұнара құрылыс кезінде қисая бастағаннан құрылысшылар түзе туге 
тырысып, тарихта із қалдырды. Мұнараның қисаюы құрылыстан соң 
да жалғасып, 1982 жылы ең биіктегі 58,4 м (192 фут) конструкцияның 
ауытқуы  5,6 м (18.4 фут) құрады.

Жер қойнауын зерттеудің заманауи əдістері жер бетінен 
11 м тереңдікте нашар сазбалшықты тапты. Бұл топырақ өте сы-
ғыл  малы, мұнараның тура астында жатыр. Мұнараның оңтүстік 
бө  лігі солтүстігіне қарағанда көбірек қисайған. Іргетасты есептеу: 
Тео рия жəне əдістер (Coduto, 2001), мұнара жайында толығырақ си-
паттайды.

Құрылысшылар жайлап жобалау мəселелерінде ғылыми əдіс -
тер ді қолдана бастады. Соның арқасында тұрғызылған имараттар -
дың өзгерістерін математикалық тұрғыдан қарап, сараптау жəне 
жоба  лау əдістерін жетілдіруге мүмкіндік туды. Алғашында бұл 
баста малар ерекше конструкциялардың мəселелері төңерегінде 
шоғыр ланды. Су ретші-оқымысты Леонардо да Винчи (1452-
1519) топырақты зерт тегендердің алғашқысы болып саналады. 
Ол құмдағы құлама бұрышын анықтап, топыраққа шекті жүк-
темені анықтаудың əдісін ұсынды жəне топырақ суларының гид-
рогеологиялық процестері жайында ой салды. Бірақ да Винчидің 
топырақ жайындағы ойлары құрылыстағы жобалау немесе 
тұрғызу саласына енбеді.
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1.3-СУРЕТ.  Пизан мұнарасы (Терцагиден алынған, 1934 ж.)

Инженерлер мен оқымыстылар тек XVII жəне XVIII ғасырда 
ғана топырақтың техникалық мүмкіндіктеріне көңіл аудара баста-
ды. Ертеректе жасалған зерттеулердің көбісі тіреуіш қабырғаны 
зерт теу жəне жобалаудың төңерегінде болды (Skempton, 1979). 
Бұл көбінесе əскери қажеттіліктен туындағандықтан, əсіресе 
Франция да, əскерге қатысты адамдар жасады. Анри Готье, Б.Ф. Бе-
лидор, Чарльз Огастин Куломб жəне басқалар тіреуіш қабырғаға 
түсетін күшті анықтау əдістерін дамытып, жобалаудың жаңа 
тиімді жолдарын қарастырды. Чарльз Огастин Куломбаның 1776 
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жылы басып шы ғарған еңбегі топырақ мехникасының ұтымды 
мысалы ретінде əлі де жер қысымының тіреуіш қабырғаға əсерін 
есептеудің негізін құрайды. Өкінішке орай, бұл жұмыстың көп 
бөлігі 18-ші ғасырдағы құрылысшылар мен жобалаушылардың 
қол данысында болмады жə не топырақтың қысымын өлшейтін 
тех никалық құралдардың бол мағандығынан тəжірибелік көп мəсе-
лелерде пайдаланбады.  

Кейбір ғылыми зерттеулер, əсіресе беткейлердің тұрақтылы-
ғын қамтамасыз ету жəне басқа да тақырыптағылар XIX ғасырдың 
басына дейін жүргізіліп келді. Бірақ бұл жұмыстар құндылығы баға-
ланбағандықтан, құрылыс жобаларының шешімдеріне көп əсер ете 
алмады. 

XIX ғасырдың аяғындаға жаңалықтар

XIX ғасырдың екінші жартысында индустриализацияның өркен-
деу кезеңі басталып, құрылыстың кең көлемде дамуына үлкен əсер 
етті. Темір жол жүйелері кеңейіп, қала территориялары өсіп порттар 
кеңейіп, үлкен гимараттар тұрғызыла бастады. Азаматтық құрылыста 
темір мен болат кеңінен қолданылып, темірбетон көпірлері пайда бо-
ла бастады. Бұл жабалар конструкцияларды жобалау, гидравликалық 
есептер жəне басқа да салаларға екпін берді. Жаңалықтардың кей-
бірі инженр-геотехниктерге өте пайдасын тигізді. Мысалға, Анри 
Дарсидің құм арқылы суды тазалау жұмысы  топырақ суларының 
ағымдарын зерттеуге негіз болды. Материалдар механикасындағы 
От то Мордың жаңалықтары топырақ механикасында қолданды. Бі-
рақ геотехникадағы ілгерілік əлі де артта қалды.

Кейбір тұрақсыз топырақтармен, əсіресе саз балшықтармен 
жұ мыс істеу кезінде инженерлер жерге темірқазықтар қағып топы-
рақтың беріктігін анықтады. Бұл тəсілді зондирование деп атады. 
Кейде инженерлер бұрғылау арқылы торырақтың үлгісін алып, 
зерт теулер жүргізді. Сараптау жəне жобалау əдістерінің кейбірі 
осы кезеңде жасалып, топырақтың жүккөтергіштігін анықтаудың 
эм  пи рикалық формулаларын дамытты. Бірақ көптеген маңызды 
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си паттамалардың түсініктемелері табылмай, жер астындағы топы-
рақтың жағдайын бағалау əлі де орнын таппады.   

Азаматтық құрылыс жобаларының көлемінің ұлғайуы, əсіресе 
1880 жылдан соң, көптеген қателердің төңерегіндегі мəселелердің 
ше шімін қажет етті. Ал бұрынғы жобалар өте қымбат болатын. Осы 
уа қытта геотехниканың азаматтық құрылыста орны анықталып, то-
пы рақ пен тау жыныстарының механикалық жағдайын бағалау əдіс-
терін дамытып, азаматтық құрылыс тəжірибесіне қолдана бастады. 
Осы кезеңдегі белсенділік көрсеткен, инженерлік есептеулердің 
пионері болған америкалық ғалымдар:

• Фредерик Бауманн (1826-1921), Чикагодағы ұлы архитектор, 
1873 жылы басып шығарған кітапшасында əр колоннада, 
тү сетін салмаққа пропорционал,  өзінің тірегіш негізі бо лу 
керектігін көрсетті. Бұл Құрама штаттағы бірінші дəлел-
денген тұжырым еді. 

• Уильям Соой Смит (1830-1916), Огайо Университетінің 
түлегі жəне Уэст-Пойнтта, 1857 жылы алғашқы Parkinson & 
Smith жобалау фирмасын ашқан.

• Америкадағы азаматтық соғыс кезінде əскер қатарында бо-
лып, бригадалық генерал шеніне дейін көтерілген. Со ғыстан 
соң ол азаматтық құрылысқа қайта оралады. Ол Чикагода 
кессонды пневматикалық іргетасты жəне тереңдетілген 
іргетастарды қолданған алғашқы инженердің бірі болып 
саналады. 

• Даниэль Моран (1864-1937), құрылыс инженері, Нью-
Йорк тегі қаржылық кварталындағы көптеген үлкен ғима-
раттардың іргетастарын жобалаған жəне, сол елдегі ірі 
көпірлер мен монументалды жобаларға қатысқан. Ол кө-
пірлердің негізін тұрғызудың жаңа тəсілдерін енгізді. 

• Лазарус Вайт (1874-1953), құрылыс инженері, жобалаудың 
жəне тұрғызудың, беріктеу жəне жобалаудың жаңа əдістерін 
дамытуға атсалысқан. Ол Спенсер, Уайт жəне Прентис фир-
маларының құрылтайшысы.
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Швециядағы инженерлік геотехника – XX ғасырға дейін 

Геотехниканың алғашқы ірікөлемді зерттеулері Швецияда 
ХХ ға сырдың алғашқы оржылдығында басталды (Bjerrum жəне 
Flodin, 1960). Осы кезеңде шведтер “геотехникалық” сөздерді енгізе 
бастады.  

Геотехниканың Швецияда пайда болуының бірден-бір себебі, 
жерлерінің көп бөлігінің топырағы еашар күйде болатын. Тұрғын 
мекендердің көбінің негізіндегі жұмсақ, тұрақсыз балшықты топы-
рақтар көптеген қиындықтар туғызып, апатты топырақ сырғы-
маларына əкеп соқты. Бұл балшықтардың көбі əртүрлі əсерлерге 
бейімдеу келіп, тұрақсыз күйге бейім еді. 

Швециядағы Гетеборг қаласы, порттық имараттар салу бары-
сында топыраққа байланысты көптеген қиындықтарға тап болды. 
Айлақтағы причалдарды тұрғызу барысында, жұмсақ балшықтарда 
жобаланған топырақты қазу жəне басқа да жұмыстарды жүргізу қа-
жет болды. Құрылыс кезінде бірнеше топырақ сырғымалары орын 
алып, жұмысты қиындатты. Инженерлер бұл сырғымаларды са-
раптаудан өткізіп, порттық имараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
еті тəсілдерін жетілдіре бастады.

Осы уақытта Шведтік мемлекеттік темір жолдары құрылысында 
жолды қысқарту жəне түзулеу барысында беткейлерде топырақ сыр-
ғымалары қауіп төндірді. Сондай апаттың бірі 1913 жылы болып, 
185 м (600 фут) топырақ Аспен көліне құлады. Бұл жағдайдан кейін 
Гео техникалық комиссия құрылып, Шведтік мемлекеттік темір 
жол дары құрылысындағы мəселелерді зерттеп, шешім қабылдауға 
жұмылды. Олар геотехникалық жаңа терминдерді бекітіп, гнология 
жə не азаматтық құрылыста қолдана бастады. 

Бұл жұмыста ұлы инженер Wolmar Fellenius (1876-1957) қосқан 
үлесі зор болды (1.4-cурет). Стокгольмедегі Корольдік Техно-
логиялық институттың түлегі, Феллениус Гетеборг портында ин-
женер болып қызмет жасап жүргенінде топыраққа байланысты мəсе-
лелермен таныс болды. Геотехникалық комиссия құралған кезде ол 
Корольдік Технологиялық институттың гидравлика оқытушысы бо-
латын. Сол орнында 1942 жылы пенсияға шыққанға дейін отырды. 
Феллениус комиссия төрағасы, Джон Олссон, құрылыс инженері, 
күн делікті жұмыстың үлкен бөлігін атқарды.
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1.4-СУРЕТ. Уолмар Феллениус – Гетеборг 
портының инженері, Швеция, Стокгольмдегі 
Корольдік Техникалық институттың оқытушысы 
жəне Шведтік мемлекеттік теміржолдың 
Геотехникалық комиссиясының төрағасы 
болған. Ол жəне оның əріптестері бірінші болып 
үлкенкөлемді геотехникалық зерттеулер жүргізген. 
Соның барысында олар көптеген зерттеулерді 
жетілдіріп, осы күнгі қолданыстағы тестілік жəне 
аналитикалық əдістерді қолданды (Профессор 
Бенгта Феллениустың сурет қорынан)

Комиссия жұмсақ балшықтарда топырақтың үлгісін алудың жа-
ңа əдістерін құрастырды. Олар бірінші болып топырақтың бұзылма-
ған үл  гісін алу əдісін жасады. Зертханалық сынақтау құралдарын 
жа сап, топырақты зерттеу арқылы сараптау жəне жобалаудың жаңа 
əдістерін жетілдірді. Олар 300 орынды зерттеп, 20 000 топырақ үлгі-
лерін жинады. Бұл жұмыс үлкен жаңашылдық күшті талап етіп, 
өнер тапқыштықтың куəсі болды. Олардың топырақ механикасы зерт -
ханасы 1914 жылы құралып, дүниежүзі бойынша алғашқы бо латын. 

Комиссия жұмыс жүргізген кезде 1918 жылы Вите Сикадденде 
темір жолда үлкен топырақ сырғымасы болып, 41 адам қаза болды. 
Бұл апат одан да ары геотехникалық жұмыстың қажеттілігін дə-
лелдеді. 

Комиссияның 1922 жылы аяқталған қорытынды есебі, дү-
ниежүзі бойынша бірінші геотехникалық есеп беру болатын. Бұл 
қорытындыда зерттеу əдістері жəне оны талдау, топырақ сыр-
ғымасын болдырмаудың жолдарына ұсыныстар келтірілген. Кейіні-
ректе комитеттің көп мүшелері жаңа сынақтау құралдарын жасап, 
зерттеулерді талдау жəне жобалау əдістерін жетілдірді.

Швециядағы зертеулер геотехникадағы алғашқы жетістіктер 
болып, құрылыстың ары қарай Скандинавияда дамуына əсер етті. 
Ал дүниежүзінің басқа бөліктерінде бұл жұмыстар жайында аз ғана 
мəліметтер болатын. Геотехниканың халықаралық деңгейде кеңі нен 
таралып дамуына  үлкен үлес қосқан, танымал лидер аталған Карл 
Терцаги (1.5-сурет).



34

Карл Терцаги 

Карл Терцагиді (1883-1963) топырақ механикасының атасы деп 
санайды. Ол геотехника деп аталатын жаңа мамандықты дəріптеуші 
көп шіліктің бірі болғанмен, оның геотехниканың дамуына ық-
па лы жəне көшбасшылығы мойындау қажет. Карл Терцаги осы 
мамандықтың маңыздылығын анықтап, оны азаматтық құрылыстың 
заңды саласы  ретінде ілгері дамытты.

Сол кезеңде К.Терцаги іргетастардың түрлері мен топырақты ты  ғыз-
дау мəселелері жөнінде белгілі инженер-құрылысшы болып саналды. 

Конструкциялық жобалау жоғары жетістіктерге жетсе де, негіз-
дерді жəне іргетасты есептеу əлі дұрыс шешілмеген эмпирикалық 
ере желерге бағынуға мүмкін болды. Ол осы тақырыптағы мəселелер 
ғы лыми тұрғыдан қаралуын сезіп, есептеудің жаңа əдістерін дам ы-
туға көңіл бөлді. 

1.5-СУРЕТ. Карл Терцаги 1951 жылы  
(Мар гарет Терцаги-Хоу сурет қорынан)

Ол 1916 жылы Стамбулдағы Империялық Инженерлер Мекте-
бінде оқып (ол кезде Константинополь деп аталатын), ары қарай 
оқуды Стамбулдағы Роберт Колледжінде жалғастырады. Сол жерде 
ол топырақтың қасиеттерін зерттеумен айланысып, балшықтан жа-
салған құбырлардың қирауының себептерін анықтаумен айналысты. 
Топырақты зерттеу барысында ол өзінің консолидация теориясын 
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дəлелдеді. Оны біз 10 жəне 11-тарауда қараймыз. Бұл теория аза-
маттық құрылыс саласындағы ең негізгі мəселелерді шешуге əлі 
күні қолдануда. 

Геотехниканың пəн ретінде кеңінен қабылданған кезеңі 
1925 жылдан басталады. Сол жылы К. Терцаги осы пəн бойынша 
алғашқы кітабын шығарады. Егер геотехниканың пəн ретінде 
пайда болу уақытын айтар болсақ, ол 1925 жыл, К. Терцаги өзінің 
алғашқы осы саладағы кітабын шығарған кезден басталады. Ол 
оған Эрдбомеханик атын беріп (Топырақ физикасына негізделген 
неміс тіліндегі Құрылыстағы топырақ механикасы, Терцаги, 
1925a) Венада басылып шығарылды (1.6-сурет). Эрдбомеханик біз 
геотехника деп атап жүрген саланың көптеген сұрақтарына жауап 
тауып, далалық зерттеулердің қажеттілігін көрсетті. К. Терцаги 
1925 жылы Массачусетс технологиялық  институтында дəріс беріп, 
азаматтық құрылыс саласындағы жаңа бағыттың жетекшісі екенін 
көрсетті. Сол жылы ол біраз ағылшын тіліндегі мақалаларын аме-
рикандық Engineering News Record журналында (Терцаги, 1925 ж.) 
жəне Бостондық құрылыс-инженерлері қоғамының журналында 
шығарды (Терцаги, 1925 ж.).

1.6-СУРЕТ. К.Терцагидің 1925 жыл шыққан Эрдбаумеханика кітабында көрсе тілген 
тығыздық өлшегіш құралдың үлгісі топырақтың тығыздығын өлшейтін алғашқы 
зертханалық құрал болатын. К.Терцаги бұл қондырғыны өзінің консолидация 
теориясын жетілдіру үшін қолданған. Онымен біз 10 жəне 11-тарауда танысамыз.
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Ол өзінің зерттеулерінде топырақтың аязда тік көтеріліп, ба-
сылуын, жол құрылысы жəне басқа да іргетастар мен бөгет құрылы-
сы мəселерін қарастырды.

Ол 1929 жылы Венаға қайта оралып, Техникалық университетте 
оқытушылықты жалғастырды. Соңғы он жылдарда өзінің ғылыми 
жұ мыстарымен қатар Европада, Азияда, Африкада жəне Солтүстік 
Америкада дəрістер жəне жобалық кеңестер беруді жалғастырды. 
Бұл жұмысы топырақ механикасына үлкен қызығушылық білдірді. 
1939 жылы Гитлердің шапқыншылығынан кейін Құрама Штатқа 
оралып, Гарвард университетіне профессорлыққа оралды. Ол оқы-
тушылықпен қатар дүниежүзі бойынша  кеңес беру жəне дəрістер 
оқуды жалғастырды. Бірақ Гарвард оның өміріндегі өз үйі болып 
қалды. 

К. Терцагиде бұрындары қиын болып саналатын нақты тех-
никалық мəселелерді тиімді жəне тəжірибелік шешімдерін табатын 
қабілеттілігі болатын. Ол техникалық дəуірге өз уақытында жəне 
қажетті біліктілігімен келіп, геотехниканы азаматтық құрылыстың 
заңды саласы ретінде белгілеп берді. 

ХХ ғасырдағы басқа да мəліметтер

Басқа да ұлы инженерлер 1920-1930 жылдар аралығында гео-
техниканың мамандық ретінде дамуына үлкен үлес қосты. Олардың 
біразы академиялық ортадан болса, кейбірі тəжірибелі инженер 
немесе мердігерлер еді. Құрама Штатының техникалық тəжірибесіне 
үлкен үлес қосқандардың қатарына келесілер кіреді:

• Фред Конверс (1892-1987), Калифорниялық Техно ло гиялық 
институтында 1930 жылдары топырақ меха никасын оқыта 
бастағын оқытушысы. Конверс алғашқы геотехникалық кон-
салтингілік фирманың құрылтайшысы болып саналады. 

• Ральф Р. Проктор (1894-1962), тəжірибелі инженер, құ-
рылыс кезінде топырақтың тығыздығын бағалауда ма ңызды 
жұмыстар жасаған. 
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• Грегорий Чеботарев (1899-1985), орыс тумасы, Гер ма-
нияда оқыған, 1937 жылы Құрама Штатына келіп, Прин-
стон университетінде топырақ механикасы зерт ханасында 
іргетасты жобалау курстарын ашқан. Ол топырақты ті-
ре гіш конструкциялардың дамуына үлкен үлес қосып, 
ті регіш қабырғалардың ірі көлемдегі мо дельдерін сы нақ-
таушылардың бірі болды. 

• Уильям Хоюзл (1901-1978), Мичиган университетінің оқы-
тушысы, топырақ механикасын зерттеген алғашқы аме-
рикандықтардың бірі. Оның еңбектері заманауи, К.Тер-
цагиге тəуелді емес еді. Хоюзл топырақ үлгілерін алу, 
са раптау жəне түрлерін анықтау тəсілдерін дамытып, 
да лалық зерттеулер бойынша көптеген мəліметтер жи-
наған. Ол 1927жылы Мичиган университетінде Құрама 
Штат тар бойынша топырақтар механикасының бірінші 
университеттік курсын ашты. 

• Артур Казагранда (1902-1981), Терцагидің шəкірті, Гар-
вард университетінің оқытушысы. Ол жұмсақ саз балшықты 
сараптау, топырақтың құрамын анықтау жəне жіктелуіне, 
фильтрация, жер бөгеттері құрылысы жəне басқа тақы-
рыптардың дамуына үлес қосты. 

• Сэр Алек Скемптон (1914-2001), 1935 жылы Британдық 
Корольдік қоғымының Топырақ механикасы бөлімінің мү-
шесі жəне құрылтайшысы. Ол 1947 жылы Империялық 
Кол леджде топырақ механикасы бағдарламасын ашты. 
Скем птон топырақтағы тиімді кернеуді жəне кеуекаралық 
қы сымды анықтау, шекті жүктемені жəне қиғаш беттердің 
тұрақтылығын сараптауға үлкен үлес қосты. 

Үлкен жетістік болып 1936 жылы Массачусетсте, Кембридж 
университетінде ұйымдастырылған Бірінші Халықаралық Кон-
ференцияда Топырақ механикасы мен Іргетас жобалаушылардың 
кездесуі болды. Бұл кəсіби мамандардың бірінші конференциясында 
осы тақырыптағы көптеген техникалық материалдар қаралды. 
Осы конференцияда Топырақ механикасы жəне іргетастар негізі 
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Ха лықаралық қоғамы құрылды. Қоғамның жұмысы жəне оның 
конференциялары геотехникалық білімді таратушы маңызды құрал 
болып табылады. 

К.Терцаги өзінің «Топырақ механикасы – Техникалық ғы-
лымдағы жаңа тарау» дəрістерін 1939 жылдан бастап осы пəнге 
қызыға бастаған кəсіби мамандарға оқи бастады (Терцаги, 1939). 
Осы геотехника жайындағы мəліметтерден кейін 1950 жəне 1960 
жылдарда геотехника азаматтық құрылыс жобаларының негізгі 
бөлігі ретінде қабылданды. 

Ральф Пек

Ральф Пек (1912-2008), К.Терцаги шəкірттерінің ішіндегі көр-
нектісі, өзінің геотехникалық зерттеулерін 1938 жылы Гарвард та 
Ка за ганда лаборант ретінде бастаған (1.7-сурет). Осы кезде Чи-
ка го да метро құрылысының жобалуы басталып, Американдық 
құ ры лыс-инженерлері қоғамдастығының жергілікті басшысы 
К.Тер  цагиді тоннелдерді жобалау бойынша шақырады. Оның 
«Жұм   сақ топырақтарда орналасқан Үлкен қалаларда тоннельдерді 
соғу қауіпсіздігі» тақырыбындағы баяндамасы аудиторияны дүр 
сіл кін дірді. Содан ол қалаға құрылыс бойынша кеңесші болып та-
ғайындалады. 

1.7-СУРЕТ. Ральф Пек 1999 
жылы (Фотосуретті Норвегия 
техникалық институты ұсынды)
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К.Терцагидің талабымен қалады топырақты зерттейтін жəне 
тоннелдің құрылысын бақылайтын зертхана ашылып (DiBiagio жəне 
Flaate, 2000), Ральф Пек зертхананы басқаруға жəне құрылысты ба-
қы лауға тағайындалады. Осы кезден бастап екі азаматтың ара сын-
дағы ондаған жылдарға жалғасқан ынтымақтастық басталады. 

К. Терцаги мен Р. Пектің Чикагодағы метро құрылысындағы 
ал ған ілімдері, жұмсақ топырақтардағы қысымдарды, тоннельдерді 
өту кезіндегі қазылуға түсетін жер қысымы жайындағы мəліметтері 
геотехника саласына үлкен жаңалықтар əкелді. Екеуінің ынтымақ-
тастығының арқасында «Топырақ механикасының техникалық тəжі-
рибесі» атты еңбегі 60 жылдан кейін де (үшінші басылым) өзінің 
құндылығын жоғалтпады.

Р. Пектің геотехникадағы қалдырған еңбегі деп оның тəжіри-
бесі геотехниканың маңызын көтеруді айтуға болады. Бірде Р. Пек 
«Тео рия мен есептеулер пікірдің орнын толтыра алмайды, бірақ 
оған негіз бола алады» деген болатын (DiBiagio жəне Flaate, 2000). 
Ол геотехникалық жобалардағы болатын қателіктердің алдын алу 
үшін техникалық пікірдің маңыздылығын ескерте білді. Р. Пек осы 
кітапта көрсетілген геотехникалық мəселелерді шешудегі авторлық 
бақылау əдістерін реттеуді дамытты (Peck, 1969). Р. Пек бұл еңбекті 
К Тнрцагиге таңса да, бұл Р.Пектің ұсынған жəне көтерген еңбегі 
еді. 

Г. Болтон Сид

Г. Болтон Сид (1922-1989)  К.Терцагидің ықпалды шəкіртінің бі-
рі. 1950 жылдардың соңы мен 1960 жылдардың басындағы көптеген 
жер сілкіністері, соның ішінде, Jaltipan, Мексика (1959), Cañete, 
Чили (1960), Niigata, Жапония (1964) жəне Anchorage, Аляска (1964) 
қауіп-қатерлерге əкеп соқты. Топырақтағы жер сілкінісі кезіндегі 
өзгерістерді зерттеулер жер сілкінісін геотехникалық тұрғыдан қа-
райтын пəнді əкелді. Сол кезде осы саланы дамытуға бірнеше көр-
нек ті инженерлердің қосқан үлесі болды. Г. Болтон Сидті жер сіл кі-
нісінің геотехникалық талғауының атасы деп санауға болады. Оның 
топырақтың жер сілкінісі кезіндегі сұйылуы жайындағы зерттеулері 
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жа ңалық болатын, ал оның жер сілкінісі кезінде жер дамбасының 
қауіпсіздігін сараптау əдісі дүниежүзі бойынша қабылданды. 

1.3  ЗАМАНАУИ ИНЖЕНЕРЛІК ГЕОТЕХНИКА

Өткен ғасыр ішінде гетехника саласында қарқынды даму жа-
салды. Жер қойнауының күйін, топырақтағы өзгерістерді болжау, 
соған байланысты жобаларда тиісті шараларды қамту, қазіргі кез де 
əлдеқайда жеңіл. Геотехникалық кеңес беретін фирмалар көп бол-
ған сайын, құрылыс инженеріне тиісті мəселелері бойынша инже-
нер-геотехникпен бірге жобаларын таоқылауға мүмкіндік болады. 
Шамамен, Американың Құрылысшы-инженерлер қоғамының 15% 
геотехниканы негізгі немесе өзін қызықтыратын екінші са ла ға 
жатқызады. Инженер-геотехниктердің де жаңа салаға, геокли  ма-
тологиялық жобаларға араласып, қоршаған ортаны қорғау мəсе-
лелерімен айналысуда. 

Геотехника қалыптасқан, өзіндік «даралық» жолы бар, азамат-
тық құрылыс пəндерінен азырақ ерекшелігі бар. Бұл ерекшеліктер 
төмендегілерді құрайды:

• Біз табиғи геологиялық материалдармен, топырақ жəне тас-
тармен жұмыс жасаймыз. Олардың техникалық касиеттерін 
сипаттау бетон немесе болатқа қарағанда күрделілеу жəне 
қиындау. Топырақтар мен олардық қасиеттері бір құрылыс 
алаңының көлемінде əртүрлі болып кездеседі. Сондықтан 
біз уақытымыздың жəне қаражатымыздың көбін осы қа-
сиеттерді анықтауға жұмсаймыз. Конструкцияны жоба-
лаушы инженерге қарағанда, қажетті материалдардың 
қасиеттерін кітаптан тауып алатын, инженер-геотехник 
мате риалдың қасиетін анықтау үшін бұрғылап үлгі алып, 
оны зертханада тексереді. Осы тапсырманы орындау үшін 
инженер-геотехник жəне оның қызметкерлері көп уақытын 
далада жəне зертханада өткізеді. 

• Тəжірибе жүзінде зерттеу ұңғыларының жəне зертханалық 
сынақтаудың саны экономикалық шектеулерден кейін ке-
миді. Қорытындысында құрылыс алаңының топырақтары 
мен тастары жайында мəліметтерді түпкі деректемелерден 
алуға тура келеді. Ол көптеген қателіктерге мүмкіндік бере-
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ді: Топырақтың ұңғы арасы мен төңірегіндегі жағдайы. 
Геологиялық материал ретіндегі топырақ үлгілерінің сол 
жерге сəйкестігі. Үлгіні алу, тасымалдау жəне зертханалық 
сынақтау кезіндегі əсерлер. Осы əсерлердің қайсысы техни-
калық қасиетінің асып кетуіне жол берді?

• Құрылыс алаңының топырақтарының сипаттамасын анық-
тау бағдарламарында жіберілген қателіктерден көптеген 
зерт ханалық жəне далалық зерттеулер жүргізуге тура келе-
ді. Соған қоса біздің мəліметтерді сараптау мүмкіндігіміз-
дің нақты жағдайдан əлдеқайда айырмашылығы болады. 
Сондық тан да бұл зерттеулерде қателіктер бар. Сондықтан 
да біз жобаларда есептеу кезінде үлкен беріктік коэффициен-
тін қолданамыз. 

• Біз көбінесе «техникалық пікірлерге», тəжірибе, сенімділік 
жəне басқа да факторларға сүйенеміз.

• Біз құрылыс кезінде түзетулерге мүмкіндік жасап, құрылыс 
кезінде нақты жағдай жобадан басқаша болғанда өзгерістер 
енгізуге ұсыныстар бере аламыз. Бұл Р. Пектің авторлық 
бақылау əдісінің құндылығын көрсетеді.

Инженер-геотехниктер көп уақытын құрылыс-инженрлері, 
жобалаушы инженерлер, архитекторлармен, тапсырыс беруші 
əкімшілікпен, геологпен, мердігермен, өкілдер жəне меншік 
иелерімен қатынаста өткізеді. Қорытындысында жазбаша жəне 
ауызша қатынастың арқасында көп мəселе шешіледі. 

Жұмыс барысында инженер-геотехник көптаген техникалық 
кедергілерге тап болады. Қозғалмайтын мүліктің қымбаттығы, 
əсіресе қалалық жағдайда, топырағы нашар құрылыс алаңын игеруді 
талап етеді. Мұндай құрылыс жағдайындығы ерекше мəселелер жаңа 
материалдар мен əдістердің пайда болыуына жəне оларды жетілдіру 
жолдарына əкеп соқты.Соның салдарынан құрылыс өндірісі нарық 
талабыына сай өте бəсекелес саланың біріне айналды. Тапсырыс 
беруші жоғары сапалы қызмет көрсетуді талап етіп, аз уақыт ішінде 
қымбат емес зат алғысы келеді. Сондықтан да жұмысты тиімді 
жүргізу маңызды болды. Соның əсерінен құрылыста инновациялық 
əдістерге сұраныс көбейіп, механизмдермен тығыздалған жер 
қабырғалары бұрынғы шешімдерге қарағанда əлдеқайда тиімді 
болды. 
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1.4  ГЕОТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НАҚТЫЛЫҒЫ 

Геотехникадағы өткен ғасырдағы жіберілген қателіктерге қара-
май, топырақ жəне тастардың жұмысын болжауды алға жылжыттық. 
Зерттеулеріміздегі жіберілген кемшіліктер көбінесе зерттеу бағдар-
ламаларының жəне құрылыс орнының сипаттамаларының қателігі-
нен болды. Оған қоса, біз қолданған топырақтың математикалық 
мо дельдері тау жыныстарының міндетін шамалас түсіндіріп, көп 
жағдайда негізгі факторларды қарастырмады. Белгілі теңдеулерді 
ше шумен сипатталған процестер дұрыс қорытынды бере алмады. 

Геотехниканы оқи бастаған студенттер, кейбір тəжірибелі 
ин же нерлер арасында да көбінесе кездесетін қателіктің бірі бо-
лып, өте жоғары геотехникалық тұрыстықты талап ету болды. 
Жо ғары мүмкіндікті компьютерлер мен оларға арналған есептеу 
прог раммалары бұл мəселені бұдан да ары қиындатып жіберді. 
Зерт теулерге қажетті мəліметтер алуға арнайы техникалық жəне 
экономикалық талаптар қойыла бастады. Есептеу процесінде 
жіберілген қателік құрылыстағы апаттық жағдайға əкеп соғуы 
мүмкін. 

Көп мəселелердің шешімі кітапта мысалдар арқылы көрсетіліп, 
oл дұрыстықты үш санға дейін жеткіздік. Бұл қателіктерді жібер меу-
дің бірде-бір жолы деп санаймыз. Бірақ геотехникалық зерттеулер-
дің біразы дұрыстығын дəлелдеді. Шындығында, топырақтың нақты 
жұмыс жағдайында 50% немесе одан да көп ауытқулар болады. 
Сондықтан геотехникалық зерттеулердің дұрыстығын екі немесе үш 
сандық дұрыстықпен анықтаған жөн. 

Көп жағдайда нақты зерттеулер құрылысы алаңының сипат-
тамасы болса да өте қажет. Нақты дұрыс мəліметтер күрделі жоба-
ларды талап етеді: ол үшін қарқынды зерттеу бағдарламасы жəне 
құ рылыс алаңының сипаттамасы қажет. Сонда да зерттеулер қоры-
тындысын дұрыс алу үшін көптеген зерттеулік мəліметтерді жүргізу 
керек. 

1.5  ГЕОТЕХНИКАЛЫҚ  ҚЫСҚАША  СИПАТТАМАЛЫҚ  ШОЛУ 

Азаматтық құрылыстың барлық жобалары геотехниканың қа-
тысымен тұрғызылады. Бұл бөлімде сурет арқылы геотехника мен 
инженер-геотехниктердің рөлі көрсетілген. 
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Құрылыстағы геотехникалық мəселелер 

Азаматтық құрылыстың констукциялары əртүрлі өлшемде жə-
не формада болып келеді. Олар көптеген əртүрлі материалдардан 
тұрғызылады. Барлығына бірдей ортақ мəселе, нысандар жермен 
əртүрлі күйде байланыста болады. 1.8-1.11-суреттерде геотехника-
лық мəселелердің əртүрлі конструкциялық шешімдері көрсетілген.  

1.8-СУРЕТ. Чикагодағы Сирс-Тауэр ғимараты – дүниежүзіндегі ең биік үйлердің 
бірі болып саналады. Түсетін салмақты жерге беру үшін массивті іргетас тұрғызуды 
қажет етті. Іргетастың констуктивтік шешімі негіздегі табиғи топыраққа байланысты. 
Инженер-геотехниктер топырақ жағдайын ескере отырып жобаның негізгі 
шешімдерін берді. 
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1.9-СУРЕТ. Көпірлер – Сан-Францискодағы Голден Гэйт-Бридж көпірінің іргетасы 
ашық теңізде тұрғызылды. Іргетас негізі 30 м тереңдікте 100 фут су деңгейінен төмен 
жəне су астынан 40 фут тереңдікте орналасқан. Құрылысты жүргізу  осы арадағы 
үлкен толқынның əсерінен қиынға соқты. 

1.10-СУРЕТ. Бөгеттер – Калифорниядағы Оровилля бөгеті – дүниежүзіндегі ең 
ірі топырақ бөгеті болып саналады. Ол 61,000,000 м3 (80,000,000 yd3) топырақтан 
тығыздалып тұрғызылған. Мұндай бөгеттерді жобалау жəне тұрғызу үлкен 
геотехникалық шешімдерді қажет етеді.
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1.11-СУРЕТ. Тоннельдер – Тед Уильямс тоннелі – Бостондағы Орталық күретамыр 
жобасының бөлігі. Тоннельдің дайын бөлігі тасымалданып, арнайы дайындалған 
орларға түсіріліп тұрғызылды. Оның біртұтастығы негіздегі топыраққа байланысты 
болды. 

Геотехникалық апаттар 

Инженер-геотехниктер 1.12-1.15-суретте көрсетілген апаттарды 
болдырмауға тырысады. Осындай апаттарды зерттеулер арқасында 
геотехниканың маңызы көтерілді жəне геотехникалық əдістер же-
тілдірілді.
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1.12-СУРЕТ. Бұл үй биік жардың үстіне тұрғызылып, Тынық мұқитқа қарай жақсы 
көрініс беретін. Өкінішке қарай, ылғалды қыс кезінде топырақ сырғымасы орын алып, 
үйдің біраз бөлігін қиратып кетті. 

1.13-СУРЕТ. Айдаходағы Teton бөгеті 1976 жылы жағалаудағы құрылыстар 
аяқталып, су толтырыла басталғаннан соң,  бірнеше айдан кейін күйреді. 11-14 
адам қаза болып, $400 миллион материалдық шығын келтірілді (қалпына келтіру 
Бюросының қорынан). 
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1.14-СУРЕТ. 1964 жылы Японияның Ниигаты портты қаласындағы жерсілкініс 
топырақтың сұйылуына əкеп соқты. Топырақтың сұйылу кезінде мына тұрғын үйлер 
жанына айналып құлады (Беркли, Калифорния, Жерсілкінісін болжау Ғылыми-
зерттеу орталығының кітапхана қорынан).

1.15-СУРЕТ. Автокөлік көпірі негізінде жұмсақ сазбалшық жəне балшықты 
топырақтың нашар болғандығынан шөккен. Жөндеу қосымша шығындарды қажет 
етеді. Бірақ көпірдің жағдайы автокөлік жəне жаяу жүрушілерге қауіп туғызуы мүмкін.  
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Материалдардың геотехникалық қасиеттерін анықтау 

Жер қойнауының жағдайын бағалау жəне қасиеттерін анық-
таудың көптеген əдістерін пайдалану мүмкіндігі 1.16-1.19-суреттерде 
көрсетілген.  

1.16-СУРЕТ. Далалық зерттеулерді 
жүргізу. Мынау жақында болған 
топырақ сырғамасының биіктігі жəне 
суретте топырақ пен тастарды 
зерттеуші адам түсірілген. 

1.17-СУРЕТ. Топырақ жəне тау жыныстарының үлгісін алу үшін зерттеулік ұңғыма 
жұмыстары. Бұл бұрғылау қондырғысы 30 м (100 фут) тереңдікке ұңғылауда.
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1.18-СУРЕТ. Топырақ 
механикасы зертханасында 
топырақ үлгілерін санақтау. 
Бұл сынақтар топырақтың 
немесе тастың техникалық 
қасиеттерін анықтайды

1.19-СУРЕТ. 
Геотехникалық құралдармен 
бақылау. Құралдар арқылы 
жерасты суының деңгейін 
жəне оның қысымын, 
ауытқуын жəне басқа 
да белгілерін анықтауға 
көмектеседі. 
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Геотехникалық құрылыс

Инженер-геотехниктер техникалық құрылысқа белсенді ара-
ласады. 1.20-1.23-суреттерде сол жұмыстар көрсетілген. 

1.20-СУРЕТ. Бұрғы қондырғысы жерде ұңғымалар жасап, ішіне бетон 
толтырып, іргетастың негізін құрайды.

1.21-СУРЕТ. Мұндағы (35 футтық) тереңдетілген қазылымдар жер асты 
су деңгейінен 10 м немесе 30 фут тереңдікте орналасқан. Оған қоса 
қазылымның сол жақ бетінде өзен суы ағуда. Сондықтан жерасты су 
деңгейінен төмен суды құрғату шаралары қолданылды.  
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1.22-СУРЕТ. Бұрғылау қондырғысы толтырығыштарды орналастыруға
қажетті ұңғыларды қазуда. 

1.23-СУРЕТ. St. John форт қасындағы, Британская Колумбия, жол 
құрылысындағы үйінді топырақ геоторлармен беріктеліп, құлама беттерін 
бекітілмеген беттерге қарағанда қиғаштау жасауға мүмкіндік беріп отыр.  
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2 - Т А Р А У
Инженерлік геология

Геология бұрындары көбінесе сипаттама жəне тарихи ғылым 
ретінде қаралса, соңғы жылдары қолданбалы ғылым болып 
са налады. Ертеректе геология басқа тұрғыдан қаралса, қа-
зір іс жүзінде нақты жəне сапалы ғылым. Əсіресе, тау-кен 
өндірісінде темір қазбаларын, отын жəне мұнай қорын іздеуде, 
ал қазір адам мен табиғаттың үйлесімділігі мен қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі. 

Charles P. Berkey, Pioneer Engineering Geologist, 1939

Геология – жартастар, пайдалы кендер, топырақтар жəне жер-
асты сулары жайлы жəне олардың пайда болуын, құрылымдарын 
жəне қасиеттерін зерттейтін ғылым. Жоғарыда айтылған мəліметтер 
бойынша, геология жай ғылыми зерттеулермен шектелген болса, соң-
ғы жылдары тəжірибелік ғылым деңгейіне дейін жетті. Техникалық 
геология – геологиялық ұстанымдардың машина жасау зауытына 
қатысы бар бөлімі болып саналады.

Техникалық геологтардың, азаматтық құрылысты зерттейтін ин-
женер-геотехниктерге қарағанда, геологияға көбірек көңіл бөледі. 
Олар картография, құрылыс алаңындағы тастар мен топырақтардың 
қасиеттерін, тау беткейіндегі топырақ сырғымаларының тұрақ-
тылығын, жер сілкінісінің мүмкіндігі жəне аймақтық қауіпсіздігін 
бағалау жұмыстарымен айланысады. Жалпы айтқанда, техникалық 
геологтар  инженер-геотехниктерді зерттеу жəне жобалаулар жүргізу 
үшін барлық мəліметтермен қамтамасыз етеді. Сол себептен барлық 
жобаларда техникалық геологтар инженер-геотехникпен бірігіп 
жұмыс жүргізеді. Өйткені геотехникке жобаны жəне оның инженерлік 
тұжырымын түсіну үшін геологияны білу қажет. Сон дықтан кейбір 
мамандар толық кəсіби деңгейін көтеру үшін екі саланы да меңгереді. 

Бұл тарауда геологияның негізгі принциптері жəне олардың 
гео техникадағы топырақтың геологиялық жаратылысы мен қасиет-
терінің орны кеңінен қарастырылған. Бұл принциптер инженер-
геотехниктерге жер қыртысының қалыптасу жағдайын, зерттеу бағ-
дарламаларын тиімді жоспарлау жəне олардан алынған мəліметтерді 
дұрыс интерпретациялау үшін қажет. 
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2.1  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ  ЦИКЛДЕР

Жер қойнауында, азаматтық құрылыс нысандары тұрғы зы-
латын, күннің жəне жерасты күштерінің əсерінен əрдайым гео ло-
гиялық қалыптасу жəне өзгеру процестері болып тұрады. Бірақ жер 
қойнауындағы геологиялық процестер адамзат өлшеміне қарағанда 
өте жай қалыптасады. Адам бар ғұмырында осы процестердің аз ғана 
өзгерісін байқай алады. Сондықтан геология жер қойнауындағы өз-
герістерді бақылап, өзгерістердің құбылысының теориясын дамыту 
керек. 

Геологиялық теориялар геологиялық цикл деп аталатын құ-
ры лымның төңірегінде құралған. Бұл цикл, 2.1-суретте көрсе тіл-
гендей, бір мезгілде жүріп жатқан көптеген процестерден тұрады. 
Соның ішіндегі ең маңыздысы жер қойнауындағы ыстық магманың 
тасқа кристализациялануы, ол тастың топыраққа айна луы жəне сол 
топырақтың қайта тасқа айналу процесі. Бұл процес тер геологиялық 
уақыт ішінде көп рет қайталануы мүмкін. 

2.1-CУРЕТ. Геологиялық циклдегі негізгі процестер 
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2.2  ТАСТАР

Геологияда тастар пайда болу кезеңіне қарай жіктеледі. 
Генетикалық жіктелуі бойынша тау жыныстары үш топқа бөлінеді 
– магматикалық, шөгінді жəне метаморфтық болып. 

Магматикалық жыныстар

Геологиялық цикл жер қойнауында тереңде балқыған магмадан 
басталады. Жер бетіне шығысымен магма суып, магматикалық 
жыныстарды құрайды. Магматикалық жыныстардың екі түрі болады: 
интрузивтік (вулкандық жыныстар) жер бетінен төменде магманың 
жай суытуынан пайда болса, экструзивті (вулкандық жыныстар) 
жер бетіне құйылған вулкандардың магмасының тез арада қатуынан 
пайда болғандар. 

Интрузивтік жыныстар екі үлкен жыныстардың құрамынан 
тұрады (тау жыныстарының құйылып төгілуінен) жəне тас араларын 
толтырып тұратын ұсақ түйіршіктерден. Экструзив болса түйіршікті 
құрамда, бірақ жылтыр болып келеді. Кейбір вулкандық күл тəрізді 
материалдар, шөгінді жыныстарды құрайды. 

Магматикалық жыныстардың түрлері:

Гранит – кең таралған жəне танымал магматикалық жы-
ныстардың түрі. Ол көп аймақтарда кездеседі. Канадалық жə-
не Сьерра-Невада тіркесі (2.2-сурет), Джорджидағы Стоун-
Маунтин таулары жəне тағы басқалар. Граниттің құрамын да-
лалық шпат ортаклазы жəне биотит пен амфибол қоспалары бар 
кварц құрайды. 
Базальт — қара түсті қатты тас. Жер асты құрылысы кезінде 
өзінің қаттылығымен қазуға біраз қиындықтар туғызады. Жер 
бетінде тез суығандықтан, базальтта жарықтар пайда болып, 
қолдануға кедергі жасайды. 
Диорит — гранит тəріздес, ортоклаз жəне аздаған кварцтың 
орнына далалық шпаттың плагиоклазын құрайды. Андезит – өте 
қатты ығыстарғыш. 
Риолит — гранитқа ұқсас тас. Габбро – көбінесе базальтқа 
ұқсайды. Гранит пен диоритке қарағанда түсі қаралау болып 
келеді. 



55

Магматикалық жыныстыр техникалық қасиеттері жағынан мық -
ты болғандықтан, негіз ретінде жақсы материалдар есебіне жа та ды. 
Əсіресе, тас жыныстары өте тұрақты болып келеді. Бі рақ магмати-
калық жыныстардың суытылу кезінде жəне жер қойнауын дағы əр-
түрлі процестердің əсерінен, тау жыныстарында жарықтар көп кезде-
седі. Жарықтар арасындағы тастардың өзі қатты болғанымен, ара сын-
дағы жіктері тұтастығын төмендетеді. Осы жіктер арасынан тас тар 
сырғып, тау массивінің тұрақсыздығын тудырады. 

2.2-СУРЕТ. Йосемиттік ұлттық паркіндегі құлаған шыңның жартысы. Шыңның жарты 
тік бөлігі мұздың күшімен кесілген. Бұл жартас граниттер тобына жатқанымен, оны 
гранодиорит – гранит пен диориттің арасындағы материалға жатқызады. 
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Шөгінді жыныстар

Шөгінді жыныстар тығыздалу процесінің əсерінен қайтадан 
тастарға айналуы мүмкін. Оларды тас жыныстарының екінші негізгі 
категориясы шөгінді жыныстар деп атайды. Олар екі түрге бөлі-
неді: сынықты тастар жəне карбонаттар. 

Сынықты тастар тас үгітінділерінің салмақ жəне судың əсе-
рінен бірігіп, темір тотығуы немесе кальций карбонаты сияқты суда 
еритін пайдалы қазбалардың əсерінен қатты жынысқа айналудан 
пайда болған жыныстар. 

2.1-КЕСТЕ. Көп таралған сынық жартастарa

Құрылымы жəне орта 
саны. Бөлшектің өлшемі

Құрамы Жартастың атауы

Ірі бөлшекті, қиыршық 
тастың өлшемі (> 2 мм) 

Тау үлгісінің кез келген 
дөңгеленген бөлігі: 
көбінесе кварц, кварцит;
Тау үлгісінің кез келген 
бұрышты бөлігі: көбінесе  
кварц, кварцит, кремний 

Топталған 
брекчия;

Орта бөлшекті, құмның 
өлшемі (0.06-2 мм) 

Кварц аз қоспадағы 
пайдалы кендермен
Кварц 25% дала 
шпатымен 
Кварц, таулы бөліктер 
жəне маңызды балшық

Құмдақ
Аркоз құмдақ
Граувак

Ұсақ бөлшекті, тұнбаның 
өлшемі (0.002-0.06 мм) 

Кварц жəне сазды  
пайдалы кендері

Алевролит

Өте ұсақ бөлшекті, 
саздың өлшем 
(> 0.002 мм)

Кварц жəне тастың 
пайдалы кендері

Аргиллит жəне 
тақтатас

a Хэмблин жəне Говард ұсынған, 1975.

Сынықты жыныстар көшкіндеу процестеріне байланысты қа-
бат ретінде қалыптасқан. Қабаттар арсындағы жіктер басқа да 
жы ныстармен араласады. 2.1-кестеде сынықты тастардың жалпы 
тізімі берілген. Саздақ жəне құмдақ шөгінділер кеңінен таралған 
жыныстар. 
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Шөгінді жыныстар көбінесе əртүрлі қабаттармен араласып қа-
лыптасады. Мысалы, қатарымен 1 м құмдақ жыныстар, 5 м алевро-
лит, 0,5 м аргиллит жəне тағы басқалар. 

Конгломерат, брекчия, құмдақ жəне аркозды тастардың көбі-
сінің техникалық қасиеттері жақсы болып келеді. Кварц немесе те-
мір тотығымен байланысқандары қатты цементтелгендіктен жер 
қазу жұмыстарын қиындатады. Кейбірі тек саз балшықтар мен бас-
қа да суда еритін қоспалармен байланысып қатады. Олар жұмсақ 
топырақтарды құрап, жер қазу жұмыстарын жеңіл жүргізеді. 

Ұсақтүйіршікті жəне өте майда сынықты тастар кеңінен та-
рал  ған жыныстар. Бұл тастарды жалпы mudstone терминимен ата-
са болар еді, бірақ көбінесе оларды siltstone (тастар балшықтан 
құралса), аргилит (жұмсақ сазбалшықтар алынса) немесе сланец 
(қат ты тығыздалған сазбалшықтан алынса) деп атайды. Олардың 
барлығы да төселген қатпарларына қарай ерекшеленіп, 2.3-суретте 
көрсетілгендей, қатпарлары арқылы ашылып немесе кесіліп орна-
ласады. Ал сланецтерді жер қазатын қондырғылармен жеңіл қазуға 
болады. 

Кейбір ұсақтүйіршікті жəне өте майда сынықты тастар қаз ған-
нан кейін атмосфералық құрғақ-ылғалды əсерлерден соң көлемі кі-
шірейеді. Көлемі көп өзгеретін тау жыныстары негізге орналаса тын 
құрылыс конструкцияларына көптеген мəселер тудыруы мүмкін. 

Шөгінді жыныстардың ішінде жиналып, қатып қалған мате-
риалдар газ тəрізді формаларды құрайды. Органикалық негізі үшін 
оларды карбонаттар деп атайды. Карбонаттық тау жыныстарына 
келесі тастар жатады:

Əктас – карбонат тастарының ішіндегі кеңінен тараған, құра-
мын кальцит (CaC03) құрайтын тау жынысы. Əктастың көбісі 
теңіз түбінде шөгіп қалған организмдердің қалдықтарынан жи-
налып, үлкен көлемді аймақты алып жатыр. Осындай жыныстар 
жерастында көптеген аймақтарды алып жатыр. Мысалы, Фло-
риданың көп бөлігі əктасты жыныстан құралған. 
Бор – əктасқа ұқсағанмен, жұмсақ жəне көбіне кеуекті. 
Доломит  – əктасқа ұқсас, кальцитпен қоса басқа да мине-
ралдар бар. 
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2.3-СУРЕТ. Шөгінді жыныстардың 
беткейлік қыртыстарының көрінісі. 
Жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде 
осы қыртыстар бетімен топырақ 
сырғымалары болуы қаупі бар. 
Мысалы, алдыңғы беттегі қыртыс 
соның бір көрінісі. 

Кейбір карбонат тастарда да қабаттылық құрам байқалады, бі-
рақ сынықты тастарға қарағанда азырақ. 

Карбонатты тастар, əсіресе əктастар, көміртекті қышқылдың 
əсе рінен жиі кеуекті болып келеді. Жерасты сулары жерасты көмір-
қышқылды газдарының əсерінен аздаған қышқылдарды құрайды. 
Бұл процесс карсты топографияны құрап, жер астында құлаған 
жартастарды, жерасты үңгірлерін жəне жолдарын құрайды. Оның 
ерекшеліктері су ағымдары жер бетінен жоқ болып кетіп, басқа бір 
жерлерден пайда болып жатады. 

Кейкезде тастар топырақпен көміліп, карсты жыныстарды көр-
сетпейді. Бірақ жерасты үңгірлер көрінбей қалып қояды. Олар 2.4-
суретте көрсетілгендей суағатын құдықтарды құрайды. Бұл процесс 
геологиялық жер асты су деңгейінің төмендеуіне жəне құдықтар 
арқылы сумен қамтамасыз ету жолына  тікелей қатысы бар.

Инженер геотехниктер карбонатты қабаттар орын алған 
аймақтарда, əсіресе əктастар, су ағатын құдықтардың үлкен əрі 
жауапты конструкциялардың астында пайда болуынан қауіптенеді. 
Сондықтан зерттеу бұрғылау, геофизикалық жəне басқа да тəсілдерді 
қолдана отырып, жерасты үңгірлерін анықтап, құрылысқа кесірі 
тимеу үшін оларды алдын ала сұйық ерітінділермен толтыру қажет. 
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2.4-СУРЕТ. Флорида, Winter паркінде, 1981 жылдың 8-ші маусымында, аяқ астынан 
үлкен су ағатын құдық пайда болды. Оның диаметрі 24 сағат ішінде 75 м (250 фут) 
құрады (GeoPhoto Publishing Company)

Метаморфиялық жыныстар 

Магматикалық жəне шөгінді жыныстар жер қойнауында жатып 
та үлкен ыстық пен қысымның əсеріне ұшырайды. Бұл жағдайлар 
қазбалы тастардың қатты өзгеруіне əкеліп, тастардың үшінші тобы 
– метаморфиялық жыныстарды құрайды. Метаморфиялық процес-
тер тастарды техникалық жақсартып, қаттылығын жəне беріктігін 
арт  ты рады. Бірақ кейбір метаморфиялық жыныстар көптеген мəсе-
ле лер ді туғызады. 

Кейбір метаморфиялық жыныстар, шөгінді жыныстардағы қа-
батты қыртыстар тəрізді, тақташа құрылымды болып келеді. Оны 
білу тастарды кесуге қажетті күшті анықтауға керек. Мета мор  фия лық 
жыныстардың басқаларының құрамында  мұндай жіктер кез де седі. 

Метаморфиялық жыныстарды құрайтын тастар:

Талшықты тастар:

Сланец – талшық жапырақты, қатты, талшықтап параллель 
жапсырылуымен жұқа жапыраққа бөлінуі мүмкін (осындай 
жапырақтар жұқа тақташалар жасауға жарайды) тастар. 
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Кристалды сланецтер – құрамында слюда мөлшері 
басынқы жапырақты тастар. Осындай құрылымды тасты жік 
арасынан сырғанауы мүмкіндігінен сланецтік деп атайды.  
Гнейс – гранит пен соған ұқсас тастардан алынған, мыжылып 
біріктірілген тас жыныстар. 

Жапырақты емес тастар:

Кварцит  –  көбінесе немесе толығымен кварц құмдақтары-
нан құралған, өте қатты жəне берік тас.
Мрамор – əктас немесе доломиттен құралған, əрлеу мақса-
тында жəне ескерткіштерде қолданылады. 

Жапырақты емес тастардың көбісі инженерлік жұмыстарға 
жақ  сы болып келеді. Бірақ, жапырақты тастардың кейбірі, жап сы-
рылған жік арасымен шөгуге бейім келеді. Кристалдық сланец осы-
лардың ішіндегі құрамында слюда көп болғандықтан, көп шөгеді. 
Калифорния (Rogers, 1995), Св. Фрэнсис бөгетінің 1928 жылы апат 
бо луының бірде-бір себебі кристалдық сланецтің жіктерінің қиы-
луынан деп тұжырымдалған. Ал 1959 жылғы Франциядағы Malpas-
set бөгетінің (Goodman, 1993) апат болуына гнейс жіктерінің ажы-
рауы себеп болды.

Метаморфиялық жыныстарда тауларды құрап, мүжіліп, шө-
гінді жыныстарға айналып, өзгеріп, геологиялық цикл қайтадан 
басталады. 

2.3. ЖЫНЫСТАРДЫ ҚҰРАЙТЫН МИНЕРАЛДАР

Пайдалы қазбалар белгілі бір құрылымдық жəне химиялық құ-
рамда болады. Тастардың негізгі элементтері ретінде пайдалы қаз-
балар тау қыртысының негізін қалайды. Кейбір пайдалы қазбалар 
əртүрлі өзгерістерге берілмейтін күйде болса, біразы жұмсақ жəне 
нашар топырақтарды құрайды. 
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Жер қойнауында 2000-нан астам əртүрлі пайдалы қазбалар 
бар. Олардың физикалық жəне химиялық қасиеттері стандартты 
сараптаудан  немесе микроскоп арқылы сараптаудан өткен. Тек кей-
бірі ғана көтеп кездесіп, тастардың көбісінің материалдық құрамы 
бола алады. Кеңінен тараған пайдалы қазбалар келесілер:

Далалақ шпат – көптеген тастардың құрамын құрайтын бай 
минарал жəне мəнді компоненті. Далалық шпаттың орта-
клазы калий (KAlSi3O8) құрап, ақ түстен қызғылтым түске 
дейін болады. Далалық шпаттың плагиоклазы натрий 
(NaAlSi3O8) жəне кальций (CaAl2Si2O8) құрап, ақ түс-
тен сұрқара түске дейін болады. Далалық шпаттардың 
қаттылығы шамалы болып келеді. 

Кварц – кеңінен таралған, көптеген тастардың құрамын құ-
райтын негізгі компанент. Ол – силикат (SiO2) – 2.5-суретте 
көрсетілгендей мөлдір ақ сүт тəрізді түстен тұрады. Кварц 
басқа тастарға қарағанда қатты, қиғаш беттерде тұрақты 
болып келеді. Кремень – шөгінді жыныстарда кездесетін 
кварцтың бір түрі. Белгілі бір нақты жағдайларда ол да 
мəселелер туғызады.

Пайдалы қазба Ферромагнезия – құрамында темір жəне магний 
болатын пайдалы қазбалар. Бұл кластың құрамы пироксен, 
амфибол, hornblende, olivine минаралдарынан тұрады. Бұл 
қазбалар қаралау түрді құрайды жəне шамалы қаттылықты 
білдіреді. Темір тотығы – пайдалы қазбалардың басқа 
классы, құрамында limonite жəне магнетит бар. Бұл сирек 
кездесетін қазбалар тастар мен топырақтардың кейбіріне 
тотыққан түс беріп, жақсы біріктіргіш бола алады. 

Кальцит – кальций карбонатынан (CaCO3) құралған минерал, 
көбінесе ақшыл, қызғылт немесе сұр түсті болып келеді. 
Ол суда еріп, топырақ суларымен тастардың жарықтарын 
толтырады. Топырақтар да біріктіргіш қасиетімен ерек-
шеленеді. Кальцит кварц немесе далалық шпатқа қарағанда 
өте жұмсақ, тұзды қышқылдардың ерітіндісімен қосылғанда 
көпіршіп шыға келеді. 
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2.5-СУРЕТ. Үлкен кварцті кристалл. Кварцті кристалдар тау жыныстарында 
əлдеқайда кіші болып кездеседі. 

Доломит – магнием қосылған кальцитке ұқсас, тұзды қыш-
қылдардың ерітіндісін қосқанда азырақ əрекет көр сетеді.

Слюда – ашық түсті жұқа, жапырақ немесе кеуекті минерал. 
Мусквитте күміс тəріздес ұлпа болса, биотитте қара-сұр 
немесе қара болады. Бұл жапырақшаларда кедергі коэф-
фициенті өте төмен, сондықтан кристалдық сланец құраған 
тауларда апаттық жағдай кездесіп тұрады.

Гипс – шөгінді жыныстардың ішіндегі өте жұмсақ минерал. Ақ 
түстес минерал қалың қабаттармен кездеседі. Гипс сумен 
қосылғанда ериді, сондықтан жерасты суларының əсерінен 
қасиеті өзгеріп, қолайсыз жағдайлар туғызуы мүмкін.

Тау жыныстары құламалармен бөлінген кезде көптеген қазба  лар 
сол қалпында қалады. Мысалы, құмның ішіндегі кварц түйір шік  тері 
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соның техникалық қасиеттерін көрсетеді. Басқа пайдалы қазба лар 
химиялық жəне физикалық өзгерістерге ұшырап, жаңа қасиет тері 
бар затқа айналады. Мысалы, далалық шпат осындай өзгерістер-
дің арқасында сазбалшықты минералдарды құрайды (4-тарауды 
қараңыз). Топырақтар басқа да материалдарды, органикалық зат-
тарды, жасанды материалдарды жəне ерітінділерді қосып алуы 
мүмкін.

2.4  СТРУКТУРАЛЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫҚ  ГЕОЛОГИЯ

Структуралық геология – тау жыныстарының қалыптасуы жə не 
олардың қабаттарының орналасу бағыттарын үшөлшемде зерттеу ді 
қарастырады. Кейбір жағдайда қабатаралық беттердің қасиеттері тау 
жыныстарының тұрақтылығын анықтайды. Сондықтан, структура-
лық геология – техникалық геологияның негізгі бөлігі болып 
саналып, таудың құрылымдық мəнін түсінуге жəне техникалық 
геологтарға таудың құрылымдық геологиялық картасын жасауға 
көмектеседі.

Қабатаралық беттердің жатысы жəне беріктігі

Барлық  шөгінді  жыныстар, горизонтал немесе горизонталға 
жуық қабаттармен қалыптасып, өзгермелі алмасу циклін көрсетеді. 
Бұл процестер, 2.3-суретте көрсетілгендей, параллелді жазық беттер-
дің орналасуын сипаттайды. Қабатаралық жазақтық жіктердегі 
күштер қабаттың өзіне қарағанда əлдеқайда төмен болып, ол жағдай-
ды ани зотропты қабат деп атайды. Жерасты күштердің əсерінен, 
2.6-суретте көрсетілгендей, тұрақты қалыптағы жазықтық жіктер 
бей тарап бұрышқа бұрылуы мүмкін. Тау жыныстарында жазықтық 
жік тердің бойымен сырғуы қаупі болғандықтан, жіктердің бағытын 
бі лу өте қажетті. Көптеген топырақ сырғымаларының жазықтық 
жік тердің қауіпті бағыттарының себептерінен болғаны белгілі. 
Сон дықтан техникалық геологтар мен инженер-геотехниктер тау 
құ ры лымындағы тұрақты жазықтық жіктердің еңістік бағыттарын 
анықтауға тырысады.

Кейбір метоморфтық жыныстардағы осыған ұқсас əлсіз жа-
зықтық жіктерді жаншылған деп атайды. Жаншылған жіктер жа-
пырақталып, тұрақты қабаттар тірізді картады көрсетілуі тиісті. 



64

Майысулар

Табиғи күштер тау массивтерінде өзгірістер енгізеді. 2.7-суретте 
көрсетілгендей, тау жыныстарының горизонталды сығылымға бе-
ріктігінің əсерінен қабаттарда майысу басталады. Кей жағдайда 
бұл майысулар бірқалыпта болса, кейде өте тік болып келеді. 
Майысулар төмен қарай бағытталған кезде антиклиналды деп, ал 
жоғары майысқан жағдайда, синклиналды деп атайды.

Жарықтар

Тау массивтеріндегі жарықтар. Олардың бағыттарын білу өте 
маңызды, өйткені жарықтар арасындағы топырақтың кедергі күші 
бұзылмаған тау массивіне қарағанда əлдеқайда төмен, сондықтан 
олар қауіпті сырғыма беттерін құрайды. Жарықтардың үш түрі бар: 
тау жыныстарының ажырауынан, жылжуынан жəне қозғалысынан 
пайда болғандар.

2.6-СУРЕТ. Шөгінді жыныстардағы беттерді тегістеу реттері. Суреттегі А тегістеу 
В үлгісіне қарағанда тиімді шешім болып саналады, өйткені В үлгісінде жазықтық 
беттердің тұрақтылығы бұзылады. 
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Ажырау – азырақ күштердің əсерінен тау жыныстарының 
ажырауы. Олар жер астындағы температуралық өзгерістерден 
(маг матикалық жыныстарда), жер асты күштерінің əсерінен тау 
жыныстарының көлденең созылуынан пайда болады. Ажыраулар 
жиі қайталанатындықтан, оларды бір топқа біріктіреді. 

Жарықша жіктер – тау жыныстарының сығылуынан пайда 
болған, бірнеше сантиметр көлеміндегі жарықтар. Ажыраулар 
сияқты олар да қатарласып пайда болады. Тау массивіндегі көптеген 
жарықша жіктер кей жағдайда жер асты суларын өткізетін құбыр 
тəрізді болады. 

Қозғалыстар – ажыраулар сияқты жер асты құбылыстарының 
қысымдарынан пайда болады. Бұл қозғалыстарды анықтайтын белгілі 
бір стандарттар жоқ, көптеген геологтар 1 м жуық жылжымаларды 
ажырата да алмайды. Мұндай қозғалыстар көбінесе жер сілкінісінен 
соң пайда болады. Қозғалыстар тектоникалық тақталар теориясына 
жүктеледі. Жер қыртысы көптеген қатты қабаттардан құралып, 
солардың шекарасында əртүрлі белсенді қозғалыстар болып тұрады. 
Бір мысалы Калифорниядағы Сан-Андреас жарығы.

2.7-СУРЕТ. Шөгінді жыныстардағы жер қыртысы (GeoPhoto баспа компаниясынан) 



66

Жерасты қабаттарында ішкі күштердің əсерінен тектоника  лық 
тақталардың арасында кернеу пайда болады. Кернеулік қы сым 
тым көп болған жағдайда тақталардағы жарылыстар себебінен 
жер сілкінісі пайда болып, кернеудегі жиналған энергия қуаты 
сейс микалық толқын ретінде жарылыс орнынан (жер сілкінісі 
орталығынан) жер бетіне қарай тарайды.

Қозғалыстар, 2.8-суретте көрсетілгендей, геометриялық өз ге-
рістерге жəне жылжуына байланысты жіктеледі. Құламалы қоз-
ғалыстар – көбінесе жердің түсіп кетуіне байланысты. Бұл кезде 
тек тоникалық тақталар бірі түсіп кетеді немесе кері қозғалыстан 
бірі жоғары көтеріледі. Аз ғана қозғалыстан тұратын өзгерістерді 
жылжамалар деп атайды. Кей жағдайда тектоникалық тақталар бір 
деңгейде екі түрлі бағытта қозғалады. Қозғалыстар жер бетінде 
өзінің ізін қалдырады. 

Біртектес емес термині жер қыртысының жіктерін, мыжылу-
ын, ажырауын, қозғалысын жəне тағы да басқа ақау құбылыстар ды 
көрсетеді. Жер қыртысындағы қабаттардың қалыптасуы, бағыт тары 
тау жыныстарының қасиеттерін анықтайды. Көптеген аналитика лық 
əдістер көмегімен жер қыртысының біртектес еместігін бір жүйе ге 
топтастырылған (Priest, 1993).

Қабаттардың көтерілуі жəне құлауы

Геологиялық карталарды жасай отырып жер қыртысындағы 
геологиялық структуралардың көлемін жəне олардың бағытын 
анықтауға тырысамыз. Мысалы, тау массивінің қыртысы тұрақсыз 
болуы мүмкін, егерде қабаттары белгілі бір бағытта орналасатын 
болса, керісінше, тұрақты болуы мүмкін, егер қабаттары бірнеше 
бағытта таралса. Осыған байланысты геологиялық қабаттар мен 
құрылымдардың орналасу бағыттарын зерттейміз.
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2.8-СУРЕТ.  Қозғалыстар түрлері

Көптеген құрылымдардың түрдері жалпақ болып келеді, əсіресе 
қысқа арақашақтақта, сондықтан олардың қабатаралық бағыттары 
сипаттауға жатады. Бұл бағыттардың түрлерін, 2.9-суретте көрсетіл-
гендей, қабаттардың көтерілуі жəне құлауын  байқауға болады.

Қабаттардың көтерілуі – компаспен өлшегендей, қабаттардың го-
ри зонталмен қиылысы мен оның солтүстікке қатынасындай. Мысалы, 
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қабаттар бетінің көтерілуі N30°W болса, беттердің горизонталмен 
қиылысының сызығы солтүстіктен батысқа 30° құрайды.

Қабаттардың құлауы – геологиялық беттер мен горизонталды 
жа зықтықтың арасындағы бұрыш, тік қабаттар мен көтерілімге 
перпендикуляр бағыттармен өлшенеді. Мысалы, қабаттардың 
N30°W көтерілуі солтүстік-шығыс бағыты бойынша 20° төмендеуге 
əкеп соғады. Бұл қатынасты N30°W; 20°NE қысқа түрде жазуға 
болады. 

2.9-СУРЕТ. Геологиялық құрылымдардың бағыттарын анықтау үшін көтерілімдер 
мен құлауды пайдалану (Ричард Э. Гудменның Техникалық Геология еңбегінен 
алынған, Авторлық құқығы бар © 1993. John Wiley & Sons рұқсатымен қайта 
басылған )

Бірақта көрсетілген көтерілім дұрыс болуы мүмкін де, құлау 
қате болуы ықтимал. Бұл жағдайда түсірілім үшін NE немесе SW 
мүм кіншіліктері бар. Ол осы екі мүмкіншілікті анықтау үшін қажет. 
Мұндай жағдайда құлаудың анық мəні көтерілімнің 90° құрайды.

Бұл қатынастар Brunton компасын пайдаланып 2.10-суретте 
көрсетілгендей өлшенеді. Бұл құралдарға көтерілім мен құлауды 
өл шеу үшін компас жəне деңгейлік кіреді. Өлшенген шамалар гео-
логиялық карталарға сызба түрінде, 2.11-суретте көрсетілгендей, 
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символдарды пайдаланып түсіріледі. Құрылымдық бірізділікті 
даңдау үшін символдар өзгертілуі мүмкін.

Кей жағдайда құлауды анықтау үшін, 2.12-суретте көрсетілген-
дей, көтерілімге перпендикуляр тік беттерді байқаймыз. Мысалы, 
қиғаш бетке 90° орналасқан көтерілімді анықтау үшін көлденең 
қимадағы құлауды табу керек. Бұл құлауды  келесі есептеумен 
анықтауға болады:

tan δa = tan δ sin α                                      (2.1)
мұндағы:

δa = нақты құлау
δ  = құлау
α  = көтерілім мен тік беттің арасындағы горизонталды бұрыш. 
tan δa = tan δ sin

2.10-СУРЕТ. Брантон компасы, негізгі қатынастарды жəне басқа да геологиялық 
ерекшеліктерді анықтауға қажетті құрал. 
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2.11-СУРЕТ. Негізгі қатынастарды көрсететін геологиялық карта. Бұл картада шөгінді 
жыныстардағы қабаттық беттердің қатынасы көрсетілген.

2.12-СУРЕТ. Нақтылы құлау – геологиялық құрылымның тік беттердегі көрінісі. Бұл 
көтерілімге тік беттегі нақты құлау мəнінен төмен немесе тең болуы мүмкін. (Ричард  
Э. Гудменнің Техникалық Геология еңбегінен алынған, Авторлық құқығы бар © 1993. 
John Wiley & Sons рұқсатымен қайта басылған )
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2.1-мысал

Төселген беттердің нақтылы құлауын анықтау үшін 2.11-
суреттегі В-В қимасын пайдаланамыз.  

Шешімі:

Негізгі қатынас 17° көрсетіп тұр. Көтерілім мен B-B’  қима-
сының арасы 65° құрайды. 2.1-теңдеуді қолдана отырып:

tan δa = tan δ sin α
          = tan 17°  sin 65°
       δa = 15°

Сонымен, төселген беттер тегіс жағдайда орналасқан. 

2.5 Тастардың мүжілуі

Тастар ашық аспан астында физикалық (немесе механикалық), 
химиялық жəне биологиялық мүжілуге ұшырайды. Физикалық жəне 
механикалық мүжілу – тастардың майда түйіршіктерге физикалық 
процестердің əсерінен мүжілуін атайды, олар:

•  судың, мұздың жəне желдің эрозиялық əсері
•  ашық жатқан жыныстардағы эрозиялық жарықтар 
•  өсімдіктердің тамырларының əсерінен бұзылуы 
•  тасқа судың сіңуі жəне аязда қатуының əсерінен бұзылуы 
•  пайдалы қазбалардың тас жіктерінде өсуінен мүжілуі 
•  мерзімдік ауысуға байланысты жылулық өзгерістер 
•  топырақ сырғамалары мен тас көшкіндері 
•  тастар арасындағы үйкелістердің əсерлері 

Химиялық мүжілу – тастардың атмосферадағы сумен жəне 
оттегімен химиялық реакциясының əсерінен мүжілуі. Химиялық 
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мүжілуге əкеліп соғатын негізгі реакция түрлері болып, гидротация, 
тотығу жəне т.б. жатады. Мысалы, далалақ шпаттар ауа райына 
байланысты химиялық мүжілуге ұшырап, саз балшықты пайдалы 
қазбаға айналады. Басқа пайдалы қазба кварц химиялық мүжілуге 
төзімді болғандықтан, физикалық əсерлерден майда түйіршікке 
айналады, содан барып кварцты құмдар пайда болады. 

Биологиялық мүжілу  –  тастарды майда бөлшектерге биоло-
гиялық органикалық қышқылдардың əсерімен бөлшектейді. 

Тастар əртүрлі мүжілу сатыларынан өтіп, соңында майда 
үгінділерге айналып, біз атап жүрген топырақ деген материалға 
айналады. Топырақ түйіршіктері орнында қалып жиналса, шөгінді 
жыныстарды құрайды, ал басқа процестердің əсерінен табиғи ор-
нынан тасымалданса, басқа жыныстарды құрайды. 2.13-суретте 
тау жыныстарының құлаған жиынтығы көрсетіліп, тасымалданған 
топырақтың құралу процесінің басы болып саналады. 

2.13-СУРЕТ. Вашингтонның шығыс штатындағы тау жынысының мүжілу көрінісі. 

Таудағы мүжілу процесі тастың топыраққа айналғанға дейін 
жүре береді. Тау жынысының ескіруіне байланысты ұзақ мерзімді 
мүжілу процесі жалғасады. Таудың өзгеру деңгейі көптеген фак тор-
ларға байланысты:
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•  жалпы климатқа, жауын-шашынға жəне температураға 
•  топырақтың физикалық жəне химиялық құрамына 
•  жер бетінің биіктігі жəне еңістігі 
•  жер асты суының деңгейіне 
•  флора мен  фаунаның түрі жəне дəрежесі 
•  микроорганизмдердің қатысуы
•  топырақтың  дренаждық ерекшеліктері.

2.6  ЖЫНЫСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, ТАСЫМАЛДАНУЫ 
ЖƏНЕ КӨШУІ 

Геологтар жер қыртысын екі негізгі категорияға жіктейді: 
шөгінді жəне тасымалданған жыныстар. Жыныстардың түрлері осы 
категорияға байланысты сипатталған. Жыныстарды сипаттау кезінде 
органикалық емес компоненттер қарастырылады. Органикалық жы-
ныстар мен олардың қалыптасуы 4-тарауда сипатталады. Инженер-
геотехниктер жыныстарды техникалық мақсатта жіктегенде (5-та-
рауда қарастырылады) əртүрлі жүйені пайдаланады.

Шөгінді жыныстар

Тау жыныстарының қалыптасуы сумен, желмен жəне салмақпен 
пайда болатын тасымалдау процесінен жылдам жүрген жағдайда, 
жыныстардың көбісі сол орнында шөгіп қалады. Олар шөгінді жы-
ныстар деп аталып, көбінесе бастапқы жыныстардың көптеген 
ерекшеліктерін сақтап қалады. Қалыптасу тереңдігі бойымен ал-
ғашқы тастардан жаңа жынысқа көшуі арасында шекаралық өз-
гешеліктері байқалмайды.

Тропикалық аймақтарда жыныстардың шөгінді қабаты өте қа-
лың болып, кей жерлерде алғашқы қабатқа дейін жүздеген метрге 
дейін жетеді. Суық жəне құрғақ аймақтарда шөгінді қалыңдығы жұ-
қа болып келеді немесе шөгінді қабаты мүлдем болмайды. 

Жыныстың түрі бастапқы жыныстың сипатына байланысты 
бо лады. Мысалы, қарастырылатын гранит (немесе жай “DG”) 
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шөгінді құмдардың негізі болып, гранитті тастардың үгінділерінен 
тұрады. “DG” құрылыста жоғары сапалы толтырғыштар есебінде 
қолданылады. Сланецтер, шөгінді жыныстардың құрамына жата-
тын, саз-балшықты пайдалы қазбалардан тұратындықтан сазбал-
шықты шөгінді жыныстарды құрайды.

Сапролит – алғашқы тастардың құрылымдық бөліктерінің көп 
белгілерін сақтап қалған жəне көп өзгермеген шөгінді жыныстар-
дың жалпы атауы. Кейде saprolite сипаттау үшін шіріген жартас 
атауларын қолданады. Олар ұсақ біріккен (өзгермеген фрагменттер) 
төңірегінде жиналған үгінді материалдардан құралады. Saprolite 
көп таралған жерлері Құрама Штаттардың шығысындығы таулы 
аймақтарда кездеседі (Аппалачи  аймағы жəне жағалау бойындағы 
жазақтық) (Smith, 1987).  

Латерит – тропикалық аймақтарда табылған шөгінді жыныс-
тар. Бұл жыныстар темір тотығымен қатты байланысып, оған жоға-
ры байланыс күшін береді. 

Шөгінді жыныстардың техникалық касиеттері, нашарларынан 
жарамдыларына дейін, тереңдеген сайын жоғарылай түседі.

Тасымалданған жыныстар

Тасымалданған жыныстар пайда болған жерден əртүрлі агент-
тердің тасымалдауы кезінде үгінділердің араласып қалыптасуынан 
пайда болған. Тасымалдау агенттерінің түрлеріне байланысты əр-
түрлі жыныстардың түрлері болады.

Мұздақты жыныстар. Ерте заманда жер бетінің көп бөлігі өте 
үлкен, мұздақтар деп аталатын, мұзды массалармен жабылып тұр ған. 
Солтүстік Америкада мұздақтар, 2.14-суретте көрсетілген дей, алыс-
тағы Оңтүстіктегі Огайо өзенін кеңейтіп жіберген. Европада Германия-
ның оңтүстік аймақтарына да жеткен. Сол аймақтардың көбісі қазір 
елді мекен болып, мұздақтардың қалдықтарында орналасуда. 
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Мұздақтар табиғатқа көп əсер етіп, мұздақты жыныс деп 
аталатын жыныстар категориясын құрады. Мұздақтар тұрақты ор-
наласпай, кейбір аймақтарда өзгерістер енгізіп отырды. Кейбір 
аймақтарда, Нью-Йорк штатының солтүстік бөлігінде орналасқан 
Пальца көлі секілді, мұздақтар көлден ағып, даланы кесіп өткен. Ұлы 
көлдердің де мұздақтың əсерінен пайда болғаны белгілі. 2.15-суретте 
көрсетілгендей, қозғалып келе жетқан мұздақ ұсатылған тас тарды 
сыпырып, артынан қатты жыныстардың бетімен із қалдырып кеткен.

Мұздақтар тастар мен жыныстарды алыс қашықтыққа тасы -
малдап, кей жағдайда жүздеген километрге дейін, əртүрлі құра-
малардан тұратын материалдар қоспасының пайда болуына əсер 
етеді. Бұл қоспалар қаттылығы жəне өлшемі əртүрлі, гетерогенді 
құрама болып саналады. 

Дрейф атауы барлық мұздақты жыныстарды қамтып, оларды 
үш категорияға бөледі: теңіздік, мұзды-көлдік жəне мұзды-теңіздік 
жыныстар.

2.14-СУРЕТ. Солтүстік Америка оңтүстік бөлігінің əртүрлі кезеңдегі мұздақты 
дəрежесі. Ақшыл аймақтар бұрындары мұздақтармен жабылып жатқан жəне қалың 
сызықтар негізгі теңіздік жыныстардың орындарын көрсетеді (Ричард Э. Гудмен 
Техникалық Геология еңбегінен алынған, Авторлық құқық © 1993 John Wiley & Sons 
рұқсатымен қайта басылып шыққан).
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2.15-СУРЕТ. Манитобадағы метаморфиялық жыныстардағы мұздақтың əсері. 
Мұздақтың жылжуының əсерінен жыныс бетінде жолдар, ойықтар жəне тегіс беттер 
пайда болған (Канаданың Геологиялық қызметі).

Теңіздік жыныстар мұздақтардың əсерінен пайда болған. Ол 
құрамында əртүрлі көлемдегі бөлшектерді құрайды, сазбалшықтан 
бастап қиыршық тастарға дейін. Мұздақтардың көмегімен ірі бөліктер-
ге бөлшектелген таулы жотадағы немесе беткейдегі жыныстарды, 
2.16-суретте көрсетілгендей, теңіздік жыныстар деп атайды. Теңіздік  
жыныстар жер қазу жұмыстарын жүргізу еркін жəне жеңіл. 

Керісінше, мұздақтық табанынан төмен орналасқан жыныстар 
мұздақтың салмағының əсерінен жақсы біріккен. Мұздақ таба-
нындағы жыныстар ауыр қысымның əсерінен жəне бөлшектердің 
көлемінің үлкендігінен өте үлкен тығыздықта жəне бетондай берік 
болып келеді. Мұздақ табанын кейде қатты горизонт деп те атайды. 
Ол іргетастың құрылымдық бөлігіне жақсы көмектессе, жер қазу 
жұмыстарын жүргізуге қиындық туғызады. 

Геотехникалық бағалау жүргізгенде мұздақтың үстіндегі жəне 
та ба нындағы теңіздік жыныстарды ажырата білу керек. Инженерлер 
жə не құрылыс жүргізушілер олардың айырмашылығын жəне көлемін 
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білулері тиіс. Мысалы, 1950 жылы АҚШ-Канада шекарасы бойындағы 
Св. Лаврентия Фарватерінің құрылысында, табанындағы теңіздік жы-
ныстар біраз мəселелер мен кедергілер туғызды. Мұндай мəселелер Ка-
нал фарватердің Корнуолл бөлігінде бір мердігер мекемесін банкротқа 
түсірсе, екіншісі өзінің алған міндетінен бас тарту үшін $5,5 миллион 
орнына $6.5 миллион талап етті (Legget жəне Hatheway, 1988).

2.16-СУРЕТ. Көріністегі мұздақ Альбертадағы Атабаски мұздағының бөлігі, өзінің 
жолында теңіздік жыныстарды қалдырып кетті. Алдыңғы көріністегі горизонталды 
үйінділер – табандық теңіздік жыныстар, тау етегіндегі мұздақтың екі жағындағылар – 
бүйірлік теңіздік жыныстар. Көріністегі теңіздік жыныстар түйіншіктердің көлемі əртүрлі.

Мұздақтар еріген кезде теңіздік жыныстардың көп бөлігі сумен 
шайылып, ағыспен төменге жетіп, мұздақты-көлдік жыныстарды 
құрады. Сумен шайылудың арқасында бұл шөгінді жыныстар құм 
мен қиыршық тас араласқан теңіздік жыныстарға қарағанда біркелкі 
болып келеді.

Теңіздік жыныстар ұсақтүйіршікті бөлігі көлдер мен теңіздерге 
жеткенге дейін өзеннің бойында тұнып қалады. Оларды мұздақты-
көлдік жəне мұзды-теңіздік жыныстары деп атайды. Кей жағдайда саз-
балшық пен тұнба балшық маусымға байланысты кезегімен төселіп, 
тізбекті жыныстар болып, тізбекті балшықты құрайды. Тізбекті бал-
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шықтың кейбір қабаттары бірнеше миллиметрді құрап, органикалық 
заттармен бөлінеді. Бұл жыныстар жұмсақ жəне сығылымды болып 
келіп, шамадан тыс шөгу жəне апатты жағдайға əкеледі. 

Теңіз суында қалыптасқан мұзды-теңіздік жыныстары жо-
ғары сезімталдықтың əсерінен апатты болып келеді (12-тарауда 
қаралғандағыдай, қарсыласу күші төмен) жəне қатерлі топырақ 
сыр ғымасына бейім келеді. Мұндай жыныстар Канаданың шығы-
сындағы Оттава даласы мен Св. Лаврентий өзенінің бойында 
(Cham plain, Лаврентиан немесе Леда балшығы деген атпен ата-
лады) жəне оңтүстік Скандинавияда кездеседі. 2.17-суретте От-
тава жанындағы Онтариода Оңтүстік өзенінің бойындағы Леды 
балшығындағы ағынды топырақ сырғымасы көрсетілген. Ол 50 акр 
ауылшаруашылық жайына шығын келтірді (Sowers, 1992). 

2.17-СУРЕТ. 1971 жылы Оттава, Онтарио, жанындағы оңтүстік өзеніндегі ағынды 
топырақ сырғымасы. Бұл апат Леда Балшығы деп аталатын жұмсақ теңіз 
топырағында орын алды (Канаданың Геологиялық қызметі).

Чикаго аймағындағы топырақтар – мұздақтық жыныстардың 
жақсы мысалы болып Ұлы көлдер аумағында да кездесетін жағдайлар 
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(Chung жəне Finno, 1992). Бұл аймақтағы топырақтардың негізін 
континентті мұздақтардың жылжуы жəне қайтуының əсерінен 
пайда болған теңіз доломиттері құрайды. Əр кезеңде бұл аймақ 
көне Чикаго өзенінің əсерінде болып, Мичиган өзенінің деңгейінен 
18 м жоғары немесе 30 м төмен деңгейге өзгеріп отырды. Бұл 
мұздақтар табандық жыныстар мен морена қалдырып, 2.18-суретте 
көрсетілгендей, өзен табанында мұздақты-көлдік балшығы (көне 
өзен табанында қалыптасқан) жəне мұзды-теңіздік құрайды.

2.18-СУРЕТ.  Топырақтар. Чикаго, Иллинойс аймағының топырағы (Chung жəне 
Finno, 1992).
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Аллювиальді топырақ.  Аллювиальді топырақ  (өзен топы ра-
ғы немесе аллювий) өзендер мен тасқындардың тасымалдау арқа-
сын да қалыптасқан. Бұл топырақтар кеңінен тараған жəне көптеген 
тех никалық шешімдер соның негізінде алынған. Аллювий арасында 
то пырақ суларының су ағатын қабаты болады. Ол сужинағыш ұң-
ғыларды орналастыруға жəне геоэкологиялық шешімдеріне қажет.

Өзен немесе тасқындар қатты аққанда тұнбалар мен сазбал шық-
тар ағынмен тасымалданса, құмдар, қиыршық тастар жəне қойтас тар 
шөгіп қалады. Өзен ағысы баяу болған кезде топырақтың көп бөлі гі 
шө геді. Өзендер нөсерлі жаңбыр немесе қар ерігенде қатты ағып, 
құр ғақшылық кезеңінде ақырын ағып, кезектесе горизонталды қабат-
пен əртүрлі топырақ түрінен аллювиалды жыныстарды құрайды.

Судың ағысы шатқалдың табанына жеткен кезде баяулап, топы-
рақтың көп бөлігін сонда қалдырады. 2.19-суретте осындай процесс 
кезінде пайда болған аллювиалды ысырынды конус көрсетілген. Ол, 
əсіресе құрғақ аймақтарда жиі кездеседі. 

2.19-СУРЕТ. Калифорниядағы, Долине Смерти аймағындағы аллювиальді 
жыныстардың картасы. Тауда мүжілген топырақтар шатқал табанына барып тұнып, 
аллювиальді жыныстарды құрады (USGS алтын дала төрт бұрышының картасы) 
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Үлкен қойтастар, əсіресе қия беттерде, сумен тасымалданып, 
ал лю виалді жыныстардың, 2.20-суретте көрсетілгендей, жоғарғы қа-
баттарында орын алады. Кей жағдайда бұл қойтастар топырақпен 
жабылып, көрінбей қалады. Бірақ олар инженерлер бұрғылау жұ-
мыстарын жүргізу кезінде немесе мердігерлік мекеме қазу жұ мыс-
тарын жүргізу кезінде қиындық туғызуы мүмкін.

2.20-СУРЕТ. Аллювиальді жыныстардың көбісі қиыршық тастардан, құмнан, 
тұнбадан жəне сазбалшықтан тұрады. Үлкен тастар мен қиыршық тастар тау 
өнірінде кездеседі. Мысалы, бұл үлкен тастар судың ағымымен əкелініп, 
аллювиальді жыныстарды құрайды. Олар аллювиальді жыныстардың бас жағындағы 
шатқалда орналасқан. 

Өзендер тегіс ландшафтта жай қозғалғанымен, бағытын жиі 
ауыс тырып, күрделі аллювиальді жыныстарды құрап тұрады. Олар-
дың кейбірін өрілген жыныстар деп атаса, кейбірі 2.21-суретте көр-
сетілгендей, жыныстардың əртүрлі деңгейін көрсетеді. 

Кейбір жағдайда жыныстардың қалыптасуы уақыт өте өз-
геріп, аллювиальді жыныстардың бір түрі басқалармен алмасып 
жатады. 
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2.21-СУРЕТ. Бұл өзендегі бұралмалар аллювиальді жыныстардың көптеген орнын 
құрайды (GeoPhoto Publishing Company)

Құрғақ аймақтарда ыстық топырақтағы суды құрғатып, арты-
нан еріген химикаттарды қалдырып отырады. Сoның қалдығы 
кальций карбонаты, кальций сульфаты жəне басқа да заттар топы-
рақты қатыратын агент ретінде, аллювиальді жынысты табиғи чи-
лилік селитра деген қаттаы материалға айналады. Осы жыныстар 
оң түстік-батыс елдердің аймақтарында кеңінен таралып, мердігер 
мекемелердің жер жұмыстарын жүргізуіне қиындық туғызады.

Аллювиальді жыныстардың көбісі жеткілікті техникалық қа-
сиеттерге сəйкес болып, ғимараттар мен көптеген құрылымдарға 
қажетті беріктікті қамтамасыз етеді. 

Көл жəне теңіз жыныстары. Көл топырақтары көлдің табанын 
құрайды. Ол жыныстар, су деңгейінен төмен болғандықтан, суасты 
болып, Чикагодағы мұздақты-көлдік жыныстардың топырағы 
сияқты, көл суының құрғағанынан пайда болуы мүмкін (2.18-сурет). 
Көп теген өзен табанының жынысы – тұнба саз жəне саз балшықты 
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құрайды. Олардың іргетас негізіне жарамдылығы төменнен орта-
шаға ғана жарайды. 

Теңіздегі жыныстарда су астында, мұхитта да қалыптасады. Аты-
рау деп теңіз жыныстарының өзеннің үлкен сумен қиылысындағы 
қалыптасқан арнайы түрін айтады. Мысалы, Миссисипи жəне Нил 
өзендерінің атырауы. Осындай көшкіндер, судың жай ағысынан те-
гіс ландшафтарды туғызады. Одан құралған жыныстар – өте жұмсақ 
тұнба саз жəне сазбалшықтар. Олардың араласып кетуінің арқасында 
көл мен теңіздер табаны бірқұрамды болып келеді. Олардың тех-
никалық қасиеттері төмен болғанымен, басқа топырақтарға қара-
ғанда жобалауға болады.

Кейбір құм жыныстары, өзеннің қатты құйылған сағасында, 
көптеп жиналады, Бұл құмдар толқынның əсерінен шайылып, жа-
ғаға төселіп жатады. Бұл құмдар өте нашар жіктелгеніне қарамай 
(түйіршік көлемінің аз ассортиментте болуынан), жеткілікті жұмыр-
ланған жəне еркін қозғалыста. Жағажайдағы құмдар жағалаудағы 
белдеумен параллельді қозғалып, жағадағы құрылыс немесе басқа 
да жағадағы өзгерістермен тоқтауы мүмкін. Соның əсерінен құм 
жағалаудың бір бөлігінде көп жиналып, бір бөлігінде болмауы 
мүмкін. Теңіздің ауа райының өзгеруі де жағалаудағы белдеудің 
қалыптасуына əсер етеді. 

Теңіз тереңіндегі жыныстар біртегіс жəне көбінесе теңіз жəн-
діктерінен қалған органикалық материалды құрайды. Органикалық 
зат тары көп құрамды тұнба саз деп атайды. Теңіздегі мұнай плат-
формаларын тұрғызу бұл топырақтарды көп зерттеулер мен 
анықтауды қажет етеді.

Кейбір өзен жəне теңіз топырақтары көмулі күйінде байқалмай-
ды. Əсіресе, Бостон жəне Сан-Франциско қаласының бұғазға жа-
қын орналасқан аймақтарында жиі кездеседі. Бұл аймақтағы жыл-
жымайтын мүліктерді тұрғызу үшін 2.22-суретте көрсетілген ай-
мақтарды игеруге тура келеді. Бірақ бұл жерлерді игеру өзен мен 
теңіздің табаны əлсіз жəне сығылымды болғандықтан, қиындықтар 
ту ғызады. Ол топырақтарды Бостонның көкшіл балшығы жəне Сан-
Францисконың лайлы бұғазы деп атайды. 
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2.22-СУРЕТ. Массачуcетс штатының Бостон қаласының алғашқы тұрғындары көшіп-
қонған кезде олардың орналасқан жерлері картадағы қара аймақты ғана қамтыды. 
Аралды атерикпен жіңішке мойнақ жалғастырды. Содан бері қала кеңейіп, судың 
жағасына қарай ығысты. 

Эолиялық топырақтар (эолиялық топырақ деп те аталады) 
желмен тасымалданған топырақтар. Желмен тасымалданған то-
пырақ желдің əсерінен өте нашар жіктеледі (түйіршіктердің аз 
тү рінен). Бұл топырақтар белгілі бір техникалық қасиеттермен 
анықталады.  

Топырақты желмен тасымалдаудың негізгі үш түрі бар (2.23-
суретті қара):

Жел тұнба саздың жеке бөлшектерін айырып алып алыс 
қашықтыққа тасымалдайды. Бұл процесс Оклахома жəне жақын 
орналасқан мемлекеттерде 1930 жылдарындағы «құрғақшылық» 
кезінде орын алған. 
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2.23-СУРЕТ. Эолийдің тасымалдану əдісі

Секіру (латын тілінде saltatio – билеу) топырақ бөлшектерінің 
жерге қонғанға дейінгі ауадағы ортадағы процесс. Жерге түскеннен 
соң топырақ бөлшегі басқа бөлшектермен соқтығысып, басқа 
бағытқа секіреді. Мұндай қозғалыстар майда құмдарда жиі кездесіп, 
4 метрге дейін жылжып отырады. Бөлшектер секіру кезінде 1 м 
биіктікке дейін көтеріледі. 

Топырақ түйіншіктерінің сырғанап жылжуы ірі құмдарда жиі 
кездеседі. Құмдар дөңгелеп, жер бетімен сырғанап жылжиды. 

Бұл процестер арасында белгілі бір айырмашалықты шектеулер 
жоқ болғандықтан, басқа да тасымалдау түрі орын алуы мүмкін. 

Эолиялық құмдар біртегіс жоталарды құрап, аллювиальді жы-
ныстар деп аталады. Олар дюна деп аталатын жоталарды құрайды. 
Бұл дюналар, эолиялық жыныстардың ішіндегі жағалауда жəне құм 
дала  аймақтарында кездеседі. Дюналар желдің əсерінен көшуге 
бейім болып, 2.24-суретте көрсетілгендей, қауіп-қатер туғызуы 
мүмкін. Жылына 3 м/жыл қозғалу əдеттегі мөлшерде болғандығымен, 
бұл процесті дюнада өсімдіктерді отырғызу арқылы төмендетуге 
болады. 

Эолиялық сазды тұнбалар сарғыш топырақ атты жыныстарды 
құрайды. Мұндай жыныстар шөлейт аймақтардан жəне мұздақтар-
дың ісінгіш топырақтарынан желмен көшіріліп жинақталады. 
Осындай жыныстар Орта белдеудегі мемлекеттерде кездеседі.
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2.24-СУРЕТ. Калифорниядағы Марине жағажайындағы құмдардың көшуі. Құм көшкіні 
оңға қарай жылжып, қоршауды басып барады.

Сарғыш топырақтар жыныстарының басқа топырақтармен ара-
ласуының арқасында беріктігі өте жоғары болып келеді. Соның 
себе бінен осы топырақтан құралған қия беттер (судың əсері аз 
болған жағдайда) тұрақты болады, ал топырақта судың əсерінен 
ылғалдылығы көтерілген жағдайда тұрақсыз күйге көшуі мүмкін. 
2.25-суретте көр сетілгендей, сарғыш топырақтарды тік құламалар да 
кездеседі.

2.25-СУРЕТ. Мына суреттің ортасындағы құлама жар – Теннесси аймағындағы 
Миссисипи өзеніндегі лесс жыныстарындағы құлама. Құлама тік жар болса да 
беріктігін сақтап тұр. 
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Эолиялық жыныстардың барлығы да эрозиялық процестерге 
жиі ұшырып, терең орлар пайда болады. Сондықтан осындай топы-
рақтарды эрозияны бақылаудың  шаралары жүргізілуі тиісті. 

Колливиалды жыныстар желмен көшіріліп, салмақты күш-
тердің əсерінен, 2.26-суретте көрсетілгендей, қалыптасқан. Желмен 
тасымалданып қалыптасудың екі түрі болады – жаймен  жəне 
жылдам. Екі түрі де еңістік беттерде болады.

2.26-СУРЕТ. Колливиалды жыныстар: (a) жаймен сырғып қалыптасу; (ə) жылдам 
қалыптасқан сырғымалар немесе лайлы тасқындар.

Жаймен қалыптасу процессі жылдап миллиметрлеп, сырғып 
оты  рады. Ол тау беттерінің салмақ күштерінің əсерінен, күштердің 
тө мендеуінен, топырақтың кебуі немесе ісінуінен, аязға тоңуынан 
жə  не басқа да процестерден болады. Сырғымалы процестер 3 метрге 
0,3 м тереңдіктегі шамада болып, жер бетіндегі ең көп тараған про-
цесс болып саналады. 

Мұндай жаймен сырғымалар маңызды еместей көрінгенмен, 
уа  қыт өте осындай топырақтан құралған жоталардың құрылысын 
өз  гертіп жібереді. Сырғымалы негіздегі іргетастарға қатты табанға 
дейін беттік сырғыма күштердің əсеріне байланысты шаралар қол-
да нылуы тиісті. Топырақтың сырғуы кезінде техникалық қасиеттері 
тө мендеп, табиғи жыныстарға қарағанда төменгі сапалы материал 
болып қалады.

Беткейлердегі жылдам, сырғыма немесе лайлы тасқын процес-
тері 13-тарауда қаралатын қауіпті жағдайларға əкеліп соғады. Мұн-
дай жылдам сырғымалар коллоидты жыныстарда ғана емес, басқа да 
жыныстарды орын алады. 
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Мұндай процестер коллоидты жыныстарда табиғи ағыммен 
жү ріп жатса, құрылыс  əрекеттері оны жылдамдатып жібереді. Мы-
салы, кеңістіктің табанындағы қазу жұмыстары жылдам топырақ 
сырғымасына əкеп соғуы мүмкін.

2.7 ТАСТАР МЕН ТОПЫРАҚТАР – ГЕОМАТЕРИАЛДАР

Инженер-геотехниктер тəжірибе жүзінде əртүрлі геомате-
риал дармен, Молодой Сан-Франциско Лайлы бұғазындағы өте 
жұм сақ топырақтан, Сьерра-Невада массивіндегі хард-року атты 
жер бетіндегі қатты таспен  кездеседі. Геоматериалдың екіжақты 
тал дауының сансыз түрлерінің арасындағы материалдар қатты 
топырақ немесе жұмсақ тастар болып келеді. Инженер-геотехник 
осы геоматериалдардың қайсысымен болса да жұмыс істеуге дайын 
болуы тиісті. 

Топырақтар мен тастардың анықтамалары

Геологтар мен инженерлер геоматериалды екі үлкен катего-
рия ға бөледі: тастар жəне топырақтар. Бұл жай ғана қарапайым 
айыр машалық болғанмен, түсініксіздіктің басы осыдан басталады. 
Гео  логтарға тас – «жер бетінің көптеген бөлігін құрайтын табиғи 
қалыптасқан минералды заттардың жиынтығы немесе массасы» 
(Америкалық Геологиялық Институт, 1976).

Бұл анықтама материалдың пайда болу заңдары мен құрамына 
негізделген. Ал басқа жағынан, инженерлер (мердігерлер де) тас 
деп “күйретпей қазу мүмкін емес қатты, ұзаққа шыдамды материал” 
анықтамасы күш пен ұзаққа шыдамдылығымен негізделген. 

Өкінішке орай осы екі анықтамалар, əсіресе екеуінің арасында-
ғы материалдардың жіктелуіне қарамақайшылық енгізеді. Мысалы, 
кей бір геологиялық көзқараспен тас деп анықталған материалдар, 
жұмсақ, əрі топырақты қазатын қондырғылармен де қазылады. Олар 
топыраққа да ұқсас келеді. Оған мысал – жұмсақ аргалит. Басқа жа-
ғынан, топырақтың цементтелген түрлері, чилийлік топырақ, “тас 
сияқты қатты” жəне қазу жұмыстарын жүргізу өте қиын. Осындай 
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кейбір материалдардың жіктелудегі қиындықтары құрылыста сот-
та лу процестеріне дейін əкеледі, өйткені мердегерлер “тасты” қазу 
үшін көп ақы төлеуге мəжбүр болады. Керісінше, топырақтарда қада 
қа ғу кезінде “тербелістер” қиындықтар туғызуы мүмкін. 

Сондықтан техникалық геологтарға да, инженер-геотехниктерге 
де геоматериалдың табиғатын толығымен (тас немесе топырақ) 
жо балаушы жəне құрылысшылар тобына анықтап бергені дұрыс. 
Біздің ой-өрісіміз геологтардың анықтамасын қолдануды дұрыс 
қарайтыны, олар бізге жердің жағдайын талқылап берсе, мердігерлер 
мен инженерлер бұл талқылауды инженерлік тұрғыдан қарайды.

Кей жағдайда бұл айырмашылықтар қатты негіз бен жұмсақ 
не гізді салыстыру арқылы, өйткені соңғысы кəдімгі жер қазатын 
қондырғылармен қазылады. Бірақ та бұл анықтама да ретсіздікке 
əкеліп, толығымен қанағаттандыра алмайды. Осы мəселе 6-тарауда 
қазу жұмыстарына қойылатын техникалық талаптарға байланысты 
жіктелу əдісін қарастырамыз. 

Геоматериалды тас жəне топыраққа бөлудің тағы бір мəселесі 
– бұл анықтама негізінде жерқойнауы жайында мəліметтерді алу 
үшін зерттеулерді жүргізудің түрлерін таңдаймыз. Өйткені екі 
материалдардың арасында айырмашылық бар (Goodman, 1990):

• тас қатты цементтелген, топырақ сирек цементтеледі;
• таста кеуектілік топыраққа қарағанда аз;
• тастар үгілгенде қасиеттері мен белгілері үлкен өзгерістерге 

ұшырайды, жыныстардағы еңістік тиімділігі өте жұқа жəне 
аз өзгереді; 

• тау жыныстары үзінді болып келсе, топырақтар массасы 
үзілмеген көлемде болады; 

• тастарда күрделі жəне көптеген кернеулер тарихы бар. 
Көп тау массивтерінде негізгі тік кернеу аздау болса, топы-
рақтарда керісінше, тік кернеу ең үлкені болып саналады. 

Геоматериалдың құрамы жəне көлемдік тиімділігі

Тас жəне топырақ зерттеулер кезінде үздіксіз немесе бөлінді ма-
териал ретінде қаралуы қажет. Үздіксіз модель түрінде материалдың 
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жеке дискретті компоненттерінің (топырақ түйіршігі немесе тас 
бөліктері) арасындағы байланысты жəне қасиеттерін қарамаймыз 
жəне үздіксіз материалға эквивалентті материал ретінде қараймыз. 
Топырақтар механикасы үздіксіз модель негізінде қаралса, тау 
жыныстарының механикасы бөлікті модель деп қабылдайды. 

2.27-CУРЕТ. Геоматериалдың құрамы жəне көлемдік тиімділігі
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Инженер-геотехник қол астындағы мəселелерді толығымен 
ес керіп, соған байланысты аналитикалық əдістердің қайсысын 
қол дану керек екенін анықтау керек. 2.27-суретте келтірілген үл-
гілерде геоматериалдың техникалық құрамының көлемі оның тал-
дау əдісіне əсерін көрсетеді. 2.27-суреттегі массивтің (a) жəне (ə) 
үлгілері тау жыныстарының құрылымының тұтастығынан талдау 
кезінде үзіліссіз материал ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда 
топырақ жəне негіздер механикасы тау жыныстарының механикасы 
əдістерімен есептеледі.

2.27-суреттегі массивтің (б) үлгісінде тау массивінің құрылым-
дық бөлшектері алшақтау болғандықтан, негіздер үзікті материал 
ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда топырақ жəне негіздер меха-
никасы тау жыныстарының механикасы əдістерімен, бірақ тұтастығы 
ажыраған материал ретінде қарастырылып  есептеледі. 

2.27-суреттегі массивтің (в) үлгісінде тау массивінің құрылым-
дық бөлшектері біртұтас болғандықтан, негіздер үзіксіз материал 
ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда топырақ жəне негіздер 
ме ханикасы тау жыныстарының механикасы мен қатты денелер 
механикасы əдістерімен есептеледі.

ҚОРЫТЫНДЫ

Негізгі мəселелер

1. Техникалық геология – геотехникамен өте тығыз байла ныс-
тағы мамандық. Əсіресе, геологиялық принциптерді жер 
бетіндегі инженерлік жұмыстардаға тау жыныстары мен то-
пырақтарда қолдана білген дұрыс.

2. Геологтарға жобаларды түсіну қаншалықты маңызды болса, 
ин женерлер де геология жайында біраз түсініктері болуы 
тиісті. 

3. Жер қыртысы əртүрлі процестердің əсерінен өзгерісте бо-
лып, құрылымдық организм ретінде геологиялық цикл құ-
райды. Бұл процестер өте жай болғандықтан, геологиялық 
профилді интерпретация жасау кезінде мұқият болу керек. 
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4. Тау жыныстарының негізгі үш түрі бар: магматикалық, 
шөгінді жəне метоморфиялық. 

5. Пайдалы қазбалар – белгілі бір құрылымдық жəне химия-
лық құрамдағы табиғи жағдайда қалыптасқан элементтер. 
Олар тастар мен топырақтардың негізгі элементтер. 

6. Тау қыртыстарының конфигурациясы мен жатыстарын 
сəй кестендіру, тау жыныстары жəне олардың құрамын тау 
жыныстарының түрлерін сəйкестендіру үшін қажет. Бұл 
зерттеулерді құрылымдық геология деп атайды. 

7. Топырақтар бірнеше геологиялық процестерден құра ла-
ды. Бұл процестерді түсіну, топырақтардың техникалық 
жағдайын анықтауға көмектеседі. 

8. Тастар үгітілудің арқасында ұсақ түйіршіктерге бөлініп, 
аяғында топыраққа айналады. 

9. Тастардың үгітілуінің үш түрі болады: физикалық (немесе 
механикалық), химиялық жəне биологиялық. 

10. Геологтар топырақты екі үлкен категорияға жіктейді: шө-
гінді топырақтар жəне тасымалданған топырақтарға.  

11. Инженер-геотехниктер тəжірибе барысында көп түрлі 
геоматериалдармен, жұмсақ балшықтардан бастап қатты 
тас тарға дейін кездесуі мүмкін. 

12. Жер бетіндегі материалдарды екі үлкен топқа бөлуге бо-
лады, тау жыныстары жəне топырақтар. өкінішке орай 
екеуінің арасындағы материалдар қарастырылмай қалады. 

13. Біртұтас ортаның механикасы жəне топырақ механикасы 
немесе геомеханика əдістерін геотехникалық мəселелерді 
жобалауда  қолдану инженерлік конструкциялардың көле-
міне жəне геоматериалдың қасиеттеріне байланысты бо-
лады. 

Сөздік 

эолдық топырақ
тасымалданған 
шөгінді

түсу
сырғанап 
түсу 

гипс
қатты топырақ
астындағы қабат
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тасымалданған топырақ
андезит
анизотроптық күш 
антиклиналь
нақты батырылу 
аркоздық құмдақ 
қатынас
базальт
беттік қабаттардың
жатысы
брекчия
Брантонның таулы
жүйесі
кальцит
карбонаттар
майда тастар 
claystone
топырақ 
конгломерат
сырғанау
зерттелген гранит
диорит
кері ақау 
риолит
теріс ақау 
бүйірден ақау 
шың
секіру
құм жоталары
құмдақ
шөгінді
ақау
үзіктілік

доломит
дрейф
техникалық  
геология
экструзив
ақаудың ізі 
далалық  шпат
ферромагнезия
минералдар
жабылу
флуатациялау
сыну
габбро
геологиялық  цикл
геология
мұздақты топырақ 
мұзды-теңіз 
топырағы
мұзды-көл 
топырағы 
мұзды топырақ 
гнейс
гранит
сланец
тау жоталары 
сланец
аймақты қырқу
алевролит
су ағатын құдық
топырақ
соғылу
қатты ақау
отты тастар

интрузивтік 
темір тотығы
қосылу
карстты 
топография
көлдік топырақтар 
латерит
жанама ақау 
əктас
тұрғын үй
сарғыш балшық
магма
мрамор
теңіз топырағы
метаморфиялық 
тастар
слюда
теңіздік
дұрыс ақау
кварц
кварцит
құрылымсыз 
топырақ
структуралық 
геология
тоқтату
синклиндік 
құрылым
ішікі ақау
тасымалданған 
топырақ
сазбалшық
еңістік
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СҰРАҚТАР ЖƏНЕ ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 

2.1-тармақ. Геологиялық цикл

2.1 Геологиялық  циклдегі  магмалардың арасындағы тастар  
мен топырақтардың өзара байланысын түсіндіріп беріңіз. 

2.2-тармақ. Тастар 

2.2 Үлкен, ауыр имараттарды көтеріп тұруға диорит немесе  
сланец қайсысы дұрыс болар еді? Неліктен?

2.3   Гранитте немесе сазбалшықта қазылған тоннельдің қайсы-
сы жер қазу жұмыстары кезінде қосымша жұмыстарды 
қажет етеді? Неліктен?

2.4 Тасқа айналу – таста қалған көне өсімдіктер мен жануар-
лардың қалдығы. Қандай тас құрамында Тасқа айналу 
қалдықтарын құрайды. Тастың қандай түрі Тасқа айналу 
қалдықтарын құрамайды? Түсіндіріп беріңіз.  

2.5 Қандай тастарда көбінесе су ағатын құдықтар кездеседі? 
Неліктен?

2.6 Топырақтың техникалық ерекшеліктері тау жынысының 
жасына қалай əсер етеді?

2.3-тармақ. Пайдалы қазбалардың қалыптасуы

2.7 Төрт пайдалы қазбаларды атаңыз. Əр аталған минералға бір 
ерекшелігін анықтап, сол ерекшелік тастың қасиеттеріне 
қалай əсер етуін түсіндіріп беріңіз.

2.4-тармақ.  Структуралық  геология

2.8 “Жыныстардың жату беттері” анықтау жəне тұрақтылық-
ты зерттеу барысындағы олардың бағыттарының маңыз-
дылығын түсіндіріңіз. 

2.9 Шөгінді топырақтардағы жазықтық беттердегі орташа 
көтерілім N43°E жəне орташа құлау 38°SE, 2.28-суретте 
көрсетілгендей. 15 м қалыңдықтағы жазықтық беттер, 
шығыстан батысқа қарай орналасқан. 
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2.28-CУРЕТ.  2.9-тапсырмаға қатысты жобалық үлгі. 

Жер бетінің деңгейі ұсынылған еңістің жоғары немесе 
тө мендігіне қарамай тегістік болып қабылданады. 
Жазық тық беттердің құлауы анық болуы тиісті, өйткені 
A-A’ қимасын да көрініп тұр. Бұл сурет жер бетін жəне 
жазықтықты беттер ді көрсетуі тиісті. Бұл жазықтықты 
беттер петенциалды тұрақ сыздық мəселесін туғызуы 
мүмкін? Түсіндіріңіз. 

2.10 Жазықтықты беттердің нақты құлауын 2.11-суреттегі А- 
A’ қимасынан есептеп шығару қажет. Екі қатынас шығуы 
мүмкін, əрқайсысына нақты құлауды есептеп шығу қажет. 
Содан соң оны көлденең қимаға сызбаға енгізу керек. Бұл 
жазықтықты беттер петенциалды тұрақсыздық мəселесін 
туғызуы мүмкін? Неге екенін түсіндіріңіз.

2.11 Жазықтықты беттердің нақты құлауын 2.11-суреттегі C-
C қимасынан есептеп шығару қажет. Екі қатынас шығуы 
мүмкін, əрқайсысына нақты құлауды есептеп шығу қажет. 
Содан соң оны көлденең қимаға сызбаға енгізу керек. Бұл 
жазықтықты беттер петенциалды тұрақсыздық мəселесін 
туғызуы мүмкін? Неге екенін түсіндіріңіз.
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2.5-тармақ. Кеңістік

2.12  Кеңістіктің негізгі үш түрін атаңыз жəне анықтама бе-
ріңіз.

2.13  Топырақтың техникалық қасиеттеріне түсініктеме бері-
ңіз, мысалы тығыздық жəне тастың мықтылығы. 

2.6-тармақ. Жыныстардың қалыптасуы, 
          тасымалдануы жəне көшуі 

2.14  Шөгінді топырақтарға анықтама беріңіз. Бір шөгінді  то-
пы рақты таңдап, оның жалпылама техникалық ерек-
шеліктерін  атаңыз. 

2.15  Тасымалды топырақтарға анықтама беріңіз. Тасымалды 
топырақтардың негізгі түрін атап, қалай қалыптасқанын 
си паттаңыз.

2.16  Тасымалданып көшкен морена мен мұздақ табанындағы 
мореналардың айырмашылығын атап көрсет. Олардың 
қайсысы азаматтық құрылыстың жобаларына жарамды? 
Не себептен? 

2.17   Аллювиальді құм немесе Эолий құмдарының қайсысы құ-
рылымдық негізге жарамды болып саналады? Неліктен?

2.18 Жақында ғана кездейсоқ қатты жел тұратын аймақта жа-
ңа автомобиль жолы тұрғызылды. Өкінішке орай, жол 
бойында желдің бағытында ашық құмды топырақ бар 
болып шықты. Құрылыс аяқталғаннан соң 70 миль/сағ 
қатты жел тұрып, үлкен көлемдегі құмдақ топырақты ша-
шыратып, су жаңа автомобильдің баяуына зақым келтірді. 
Бұл мəселе мүмкін ескерілген де шығар. Эолийлік құм-
дарды автокөліктерге дейін жеткізбеу тəсілдері бар ма? 
Осы жағдайды ескере отырып, оны болашақта қалай 
болдырмауға болады?  

2.19  2.18-суреттің көшірмесін түсіріп алып, Мичиган көлінің 
жағалауларының өзгеруінің жиегін жəне бұрынғы өзен 
арналарын көрсет.
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2.7-тармақ  Тастар мен топырақтар – геоматериал 

2.20   Тастар мен топырақтың негізгі айырмашылықтары.
2.21  Геологтар мен инженерлер “тастар” мен “топырақтың”  

анық  тамасын бірдей қабылдамайды. Геологиялық тұрғы -
дан “тастар” деп аталатын кейбір материалдар техникалық 
тұр ғыдан басқаша болады. Мысалы, кейбір тас шөгінділе-
рін геологтар тас деп жіктелгенімен, кейбір “топырақтарға” 
қа рағанда əлсіз болып келуі мүмкін. Осындай жағдайға 
мысал келтіріп, екеуінің айырмашылығынан азаматтық 
құрылыс жобаларында қандай мəселелер болуы мүмкін?

2.22  Ұсынылған құрылыс алаңы шөгінді жұмырланған қиыр-
шық тастар мен құмнан тұрады. Қиыршық тастың көлемі 
жалпы массаның 75 пайызын құрайды. Бұл тастың аты 
қалай аталады? Оның іргетастың құрылымына жақсы 
негіз бола алады ма? Жер қазу жұмыстарына қиындық 
туғызбайды ма?

2.23  Солтүстік Америкада мұздақтардың еруі салдарынан, Оң-
түстік Манитобе, Солтүстік Дакота жəне Батыстық Ми н-
несота көлдері пайда болды. Агэссиз деп аталатын көлдің 
орны Ұлы көлдерің көлемінен үлкен болатын. Қазіргі 
Виннирег көлі – көне көлдің қалдығы.  Виннепег қаласы 
кө не көлдің табанында орналасқан. Қала табанында қандай 
топырақтың түрін кездестіре аласыз, оның геологиялық 
қа лыптасуы қалай болады? Бұл топырақтың жалпы тех-
никалық ерекшеліктері қандай? 

2.24   Хьюстон, Техаста морена болуы мүмкін бе? Болуы немесе 
болмауы неден?

2.25  Нью-Йоркта, Гудзон өзенімен қатар Олбани жанындағы 
алаң ға үлкен құрылыс тұрғызылуы тиісті. Бұл аймақта 
одан  ертеректе мұздақтар өтіп, табандық мореналар мен 
флю   вио гляционалды топырақтар жынысын қалдырған. Со-
дан бері өзендер мұздақтың қалдықтарынан аллювиал ды 
жыныстарды жеткізіп отырды. Инженер-конструктор осы 
табандағы топыраққа құрылыс нысанын тұрғызбақшы. 
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Сіз зерттеулік ұңғылар қазып, жыныстардың тереңді гін 
анықтамақшысыз. Қандай жыныстардың түрлері болуы 
мүмкін, қалай анықтайсыз? 

2.26 Жаңа Орлеан, Луизина Миссисипи өзенінің сағасында 
ор наласқан. Осы қалалар табанындаға топырақтардың 
қалыптасуына қандай геологиялық процестер əсер етті? 
Олардың қандай техникалық ерекшеліктері болуы мүм-
кін, жалпы түрлері, біртұтастығы немесе тұрақтылығы 
жəне т.б.? Түсініктеме беріңіз. 

2.27    Аризонада, шатқалға кіреберісте Финикс қасында  тегістеу 
аймақты игеру жобаланған. 2.6-тарауда геологиялық тер-
миндері  сипатталған топырақтың қандай түрі кездесуі 
мүмкін? Неліктен? Ол топырақтардың қандай техника лық 
ерекшеліктері бар? Түсініктеме беріңіз.

2.28 Тізбекті сазбалшықтың жынысы басқа да жыныстардың 
астында қалып, шөгінді жыныстарға айналған. Қандай 
тасқа жатады? Олардың жытысының жіктері өзгешелеу 
бо луы мүмкін бе? Бұл тастан қандай техникалық ерек-
шеліктер байқалады? Түсініктеме беріңіз.
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3 - Т А Р А У

Геологиялық барлау жəне топырақ сипаттамасы

Геотехникалық инженерия үшін зерттеу барысы, субстрат 
құрылымын білу жəне масштабын анықтау мен сипаттау 
құрылымның бірегей ерекшелігі болып табылады. Басқа 
инженерлік пəндерде материал құрылымы жобаланады, 
немесе құрылыс, ия болмаса өндіріс кезінде анықталады, 
сосын ерекшелігі сақталуы үшін басқарылады. Өкінішке орай, 
жерасты құрылымы анықтала алмайды, олар тек барлау 
нəтижесінде шығарылады. 

Charles H. Dowding (1979)

Көпшілік инженерлер шығарылатын өніммен жұмыс істейді, 
олардың инженерлік құрылымының жүйелілігі жəне болжамы бо-
лады. Мысалы, инженер W18×55 жобалаған арқалық (балка) А36 
құрылымды болаттан болса, ол қаттылығы 36 k/in2  деп есептеп, 
икем ділік модулі 29 × 103 k/in2 инерция моменті  891 in4  болады деп 
шешімін сенімді айта алады. Əркез A36 болаттан арқалық жаса ған 
сайын  тексерудің қажеті жоқ; мердігерге тек қана пайдаланыла-
тынын айтып əкелсе болғаны. 

Геотехникалық инженерияда ондай əдемілік жоқ. Біздер табиғи 
ма териал болып саналатын, инженерлік құрылымы бір жерден екін-
ші жерге түрленіп отыратын, топырақпен жəне тау жынысымен жұ-
мыс істейміз. Мысалы, бір жерде қатты жыныстар шөгінділерінің 
ор   ны, үлкен салмақты көтере алады, ал басқасы жұмсақ, əлсіз кен 
орны, жолақты саз өз кезегінде атаулы салмаққа лайықты болса да 
тү бегейлі жобалауды қажет етеді. Оған қоса, көп жерде біз топырақ-
пен немесе тастармен жұмыс істейміз. Сондықтан қажетті жер те-
лімін  анықтағанда, біздің тапсырмамыз сол жердегі байлықтың 
болуын анықтау болып табылады. Бұл үдеріс орынды сипаттау деп 
ата лады. Мұның айтарлықтай мəні бар, себебі орынды сипаттауға ты-
рысу геотехникалық инженерия бюджетінің үлкен бөлігін құ рай ды. 
Біз жобаларымызды талдау мен дамытып іске асыруға қарағанда көп 
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уақыт пен қаржыны жиі жерасты жағдайын зерттеуге жұмсаймыз жə-
не жоба сипатының материалдарын анықтауға да кетіп жатады. 

Жер телімін зертеу жəне топырақты сипаттау бағдарламасы 
келесі мақсаттарды қамтиды:

• негіздің жəне топырақ пен тау жынысы қабаттарының қа-
лыңдығын анықтау;

• жерасты суларының орналасуын анықтау жəне су мəселесіне 
қатысты маңызды сұрақтарды қарастыру;

• тестілеу жəне талдау үшін үлгілерді сынау;
• инженерлік құрылымын анықтау үшін далалық немесе 

зертханалық тесттер жүргізу;
• арнайы мəселелер мен қарасты сұрақтарды анықтау.

Өкінішке орай, біздің көпшілігіміз жер астында жасырынып 
жатқан затты анықтап, ұқсату өте қиын екенін білеміз. Біз жер 
ас ты жағдайын бұрғылау жəне басқа да жолмен зерттейміз жə-
не түбегейлі зерттеу жасағанның өзінде де жерасты жəне тау 
жынысының кішігірім бөлігін ғана тексереміз. Біз бұрғылау арасын-
да топырақ жағдайының қандай болатынын біле бермейміз жəне 
интерполяцияны геологиялық топырақ шөгінділерінің үдерістерін-
де жинақталған білімге негіздейміз. Оған қоса, біздің алған сынама 
нақты жағдайды түгелдей көрсететініне сене алмаймыз немесе біз 
жер асты жыныстарының түрін толық анықтай алмауымыз мүмкін. 
Бұл белгісіздік геотехникалық инженерия үшін үлкен қиындық 
туғызады. Біз оларды шешу үшін бірнеше төмендегідей əдістерді 
қолданамыз:

• белгісіздікке байланысты консерватизм жəне талдауымыз 
бен құрылымымызға байланысты қауіпсіздік факторларын 
қамту;

• жергілікті жағдайға байланысты геология білімін пайдала-
ну, жерасты ақпараттарын түсіндіру;

• құрылыс кезінде бақылау жəне мониторинг жағдайын жə не 
жаңа ақпараттарға негізделе отырып құрылымдық өзгерту-
ге дайын болу;

• 100% сенімділікке қол жеткізе алмайтынымызды мойын  дау 
жəне күтілмеген жағдайдан сəтсіздікке тəуекел етеміз.
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3.1  ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ

Орынды барлаудың жəне сипаттаудың бағдарламасын жоспар-
ламастан бұрын геотехникалық инженер нақты ақпараттар мен кү-
тілетін нəтижені қарастыруы қажет. Бұл ақпарат мынадай сұрақтарды 
қамтиды. Олар:

• типтері, орналасу орны, шамамен күтілетін жобалардың 
өл шемі (мысалы, тоғыз қабатты құрылыс салынуы керек, 
көптеген көлік аялдамасы жəне негізгі жолға байланысатын 
жолдар легі);

• құрылым типі, құрылым салмағы жəне тұратын адамдар 
шамасы;

• топографиясы жəне ұсынылатын жіктеу;
• орындағы бұрынғы құрылым, егер бар болса.

Бұл факторлардың барлығын түбегейлі қарастырудың бағдар-
лама əдісіне əсері бар. Мысалы, атом электрстансасына орын іздеу 
үшін кең көлемдегі зерттеулер мен сипаттарды қажет етеді, ал бір 
қабатты ағаш қаңқалы үй үшін аз ғана күш керек.

3.2   ƏДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

Ақпараттарды қараудың бірінші жолы болып құрылыс орны-
на байланысты басылымға шыққан ақпарат көздеріне шолу бо лып 
табылады.  Кейде мұндай ізденістер кең ауқымды қамтыған нəти-
жені көрсетеді жəне кішкене ғана зерттеулер жүргізуді қажет етеді. 
Кө бінесе əдебиеттерді қарау жергілікті жердің топырағы мен тас-
тары жайлы жалпы түсінік береді. Қатысты əдебиеттердің көздерін 
қа рау төмендегідей болады:

• Геологиялық карталар, жер бетіндегі топырақ пен тау жы-
ныстары типтерін, түрлі геологиялық құрылымдарды, ірі 
тас көшкінін жəне басқа да геологиялық ерекшеліктерді 
көрсетеді. Олар тағы да жерасты жағдайында көрсетеді. Ба-
сылымнан шыққан карталар жеке жобаға қарағанда көбірек 
аумақты қамтиды. Масштабы 1:24,000 (АҚШ Геологиялық 
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Зерттеу (USGS) 7.5 minute quad карта) картасы жиі кез-
деседі.

Жергілікті геологияны зерттеу туындауы мүмкін мəсе-
лелердің алдын алуға жəне мəліметтерді түсінуге, жер беті 
жəне жерасты зерттеу бағдарламасы қарастырылатын алаң-
ды шектейді. Егер негізі ұсынылса, геологиялық карталар 
қандай құрылымға жататынын анықтайды, сөйтіп кейбір 
мə селенің алдын алады. Мысалы, Монтанадағы Беарпау 
құрылымы, Саскачеван жəне оның төңірегі қатпарлы тау 
жыныс монтмориллонт кең тараған сазды минералдан тұ ра-
ды. Мұндай негізге салынған құрылым үнемі ылғалды сіңі-
ріп ісінеді жəне осыған байланысты мəселелер туындай ды, 
сол жағдайды арнайы алдын алу қажеттілігін анықтай ды. 
Кейде біздің күш сала түбегейлі сипаттауымыз жаңа үлкен 
масштабты геологиялық карталардың туындауына əкеледі. 

• Топырақты зерттеу есептері, жер бетіне жақын то-
пы рақ жағдайын қамтыған карталар. Бұл карталар 
ауылшаруашылығы үшін жасалады, бірақ инженерлерге 
де пайдалы ақпараттар бере алады. АҚШ топырақ зерттеу 
есебін Ұлттық Табиғатты Қорғау Қызметі (Топырақ 
қор ғау қызметі атымен белгілі) жасайды. Топырақ зерт-
теулері ауылдық жерлерді масштабы 1:15.000-ден 1:24.000 
карталарға түсіреді. Топырақ зерттеу карталарына қосымша 
шектелген тест мəліметтері есебі жасалады, онда түрлі 
топырақ түрлерінің сапалы бағалауы да бар. Тағы да бұл 
зерттеулер жеке дара тиімді емес, геотехникалық зерт-
теулерді түбегейлі дамытпайды, олар жалпы жер беті то-
пырағының жағдайын көрсетеді жəне қажетті орынды ба-
рынша зерттеу жоспарына көмекші ғана бола алады. 

• Геотехникалық зерттеу есебі, жақындау жобалардан не-
месе əсіресе қалалық аймақтардан орын іздегенде, басқа да 
жобалардан алуға болады. Бұл жоба есебі құнды болады, 
се бебі, əдетте онда барлау, топырақ тестілеу жəне басқа да 
тиесілі мəліметтер болады. 
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• Тарихи жерасты су мəліметтері, оларды кейде карталардан 
жəне зерттеу есебінен алуға болады. Бұл мəліметтер 
жоба барысында жерасты суларының жағдайын болжауға 
көмектеседі. 

• Сейсмикалық қауіп картасы АҚШ Геологиялық қызметімен 
жəне Калифорнияның геологиялық қызметімен (CGS) 
жасалады, жобаға келешекте қауіпті болуы мүмкін жер 
сілкінісінің əсерін бағалауға көмектеседі.

3.3 ҚАШЫҚТАН ЗОНДТАУ ƏДІСІ

Қашықтан зондтау дегеніміз жерде орналасқан жыныстарды 
алыстан, мысалы, ұшақтар немесе ғарыш кемесінен түсіру бо-
лып табылады. Ол əуефототүсірілім, радар жəне басқа да қа был-
дағыштар арқылы жасалады. Геотехникалық инженерлер үшін аэро-
фототүсірілім қашықтан зондтау құралы ретінде барынша пайдалы 
екені белгілі. 

Əуеден түсірілетін фотосуреттер

Əуефототүсірілім немесе ұшақтан алынған əуефотосурет ар-
найы камерадан алынған сурет. Кейбіреуі қиғаш, ол көріністі кейбір 
бұрышпен түсірген, ал басқасы тік немесе жоғарыдан төменге тү-
сірілген. Соңғысы жиі кездеседі жəне өте пайдалы. 3.1-сурет тік 
əуетүсірілімді көрсетеді. Қара, ақ жəне түрлі түсті фотоларды 9 дюйм 
× 9 дюйм (229 мм × 229 мм) негативінен алуға болады. Түрлі түсті 
суреттер тиімдірек, себебі олар геологиялық ақпартты түбегейлі 
көрсетеді. Кейде бір-біріне қабыстырып тік əуефототүсірілім жа-
сайды, ол стереожұп құру үшін пайдаланылады. Стереоскоп арқылы 
қарау 3.2-суретте жердің үшөлшемді бейнесін көрсетеді. 

Əуефототүсірілмнің масштабы əдетте 1:3000 жəне 1:40.000 
болады, ол геологиялық ерекшелікті анықтауға мүмкіндік береді, 
мысалы, көшкін, жер қыртысының жарылған жері, эрозия мүжілу 
ерекшеліктері жəне бізге қажетті орынның дренажды жүйесінің то-
пографиясын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл əдіс Жер бетінде орман 
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жамылғысы орналасқан жерлерді анықтауда  өте пайдалы болады. 
Ескі əуефототүсірілімдерді көру де бізге қажетті орынның бұрынғы 
тарихын білуге, бұрынғы ғимараттарды көруге, ескі тілігі жəне 
құйылғандарын көруге мүмкіндік береді. 

Инфрақызыл əуе фотосуреттері

Жер қыртысы жайында мəліметтерді арнайы көрінетін пленка 
жəне инфрақызыл спектр арқылы алуға болады. Түстері өзгеруі 
мүмкін қарапайым түсті фотолар (сары нысандар жасыл түспен 
көрінеді жəне т.б.) жəне инфрақызыл түс қызылды көрсетеді. Мұның 
пайдасы өсімдіктер инфрақызылға шағылысады, сөйтіп жеңіл ажы-
ратылады. Ерекше, жақсы өсімдіктер фотода көпшілік жəне олар 
алқызыл түстерде көрсетіледі. Сонымен қоса судың болуын, қайнар 
көзін, іркілуін көрсетеді. Бұл əдіс беткейді зерттегенде өте тиімді, 
себебі көшкінінің болуы жайында топырақтың ылғалдылығына бай-
ла нысты мəлімет бере алады. 

3.1-СУРЕТ. Əуеден түсірілген фотосурет. Суреттің төменгі жағында мұхит көрініп 
тұр. Суретте негізгі жол, тұрғын үйлер жəне ауылшаруашылық аймақтарды байқауға 
болады. Суреттің ортасында жəне жағалаудағы қаралау сызықтар ағаштарды 
көрсетеді. (Санта-Барбара, шығыс бөлігі)
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3.2-СУРЕТ. Əуеден түсірілген суреттерді  стереоскоп көмегімен 3 өлшемде зерттеп 
отырған алғашқы автор. 

3.4  КЕН ОРНЫН БАРЛАУ ЖƏНЕ ЖЕРҮСТІ БАРЛАУЫ

Кен орнын зерттеу “аймақты шолу” жəне жергілікті жағдайды 
көзбен бағдарлап бағалаудан тұрады. Ол бірнеше сұрақтарға жауап 
іздейді, мысалы:

• Бұл жерде дамыған кен орындарының ізі бар ма?
• Бұл жер қандай да бір жіктеуге ілінді ме?
• Мұнда көшкін немесе тұрақтылыққа байланысты басқа мə-

се лелер туындады ма?
• Мұнан алыс емес жерлерде құрылымды жұмыстар қана-

ғаттанарлық деңгейде жүрді ме?
• Үстіңгі беттің су ағысының жағдайы қалай?
• Қандай топырақ түрлері жəне жердің үстіңгі бетінде қандай 

қабаттар таралған?
• Жерасты суларын зерттеу əдістерінің қайсысын пайдала-

нуға болады?
• Ұсынылып отырған құрылым кешені жағдайды жақсартуға 

көмектеседі ме? Мысалы, жеңіл ескі ғимарат құрылыс ке-
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зінде құралдардың жұмысы нəтижесіндегі туындайтын виб-
рациядан бұзылуы мүмкін.  

• Ұсынылып отырған жобаларға сыртқы жағдайлар əсерін 
тиігізеді ме? Мысалы, болашақ сел, тасқын немесе көшкін 
ғимараттарға əсер етуі мүмкін.

Бұл жұмыс орнындағы ізденіс барлау жəне жерасты сулары-
ның қозғалысын белгілеуді қамтиды. Егер тау жынысы ашылса, 
онда барлау аймағы геологиялық карталарға енеді. Пайдалану жағ-
дайына байланысты, барлау алаңы жер бетінің жағдайын көрсетуі 
мүмкін. Мысалы, батпақты болса (қысым, органикалық топырақпен 
толтырылған), онда жердің көлденең қимасы тыңғылықты жазыла-
ды. Егер жартас жер бетіне жақын тұрса, онда инженерлік геология-
ға карта жасау қажет. Қажетті орынның жағдайына байланысты 
қысқа уақыт аралығында үлкен көлемді мəліметтерді алу үшін басқа 
да амалдар пайдаланылады. Осындай екі əдіске лазерлік сканерлеу 
жəне фотограмметрия жатады. Бұл əдістер қашықтан фото  түсіріп 
немесе сканерлей алады, əсіресе ол қолжетпес аудандарға өте 
ыңғайлы. 

3.5    ЖЕРАСТЫН БАРЛАУ

Топырақ пен жартас жағдайы жайында өте құнды ақпараттар 
қаралғанымен, геотехникалық инженерлер үшін жерастының жағ-
дайын бағалауы өте қажет. Геофизикалық əдіс кейінгі тарауларда 
іш  інара түсіндіріледі, бірақ біз ең бірінші топырақ пен жартас нұс-
қаларын тік бұрғылап ор қазу арқылы алынатынын білеміз. Бұл 
жерасты барлаудың құрылысқа орын іздеу бағдарламасының негізгі 
жəне қымбат бөлігі болып табылады, себебі құрал-жабдықтар мен 
жұмысшыларды тасуды қажет етеді. 

Ізденіс бұрғылау 

Жерасты жағдайын зерттеудің жалпы əдісі болып жер бетінен 
тік ор қазу немесе қазылымдар жасау саналады. Бұл бұрғылау не-
месе ізденіс бұрғылау деген атпен белгілі, əдетте 75-тен 600 мм (3-
24 дюйм) диаметрлі, тереңдігі 2-ден 30 м (7-100 фут). 
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Кішігірім, терең емес қазуды 3.3-суретте көрсетілгендей қол 
шнек құрылғысымен жасауға болады. Бұл құрал қымбат емес, 
портативті, бірақ қабілеті шектеулі, тек кішігірім жобалар үшін 
те реңдігі 4 м (13 фут) болатын ор қаза алады. Кейбір қосымша 
қуаттылығы бар  портативті құрылғы арқылы құралды басқаруға 
болады, бірақ бұл көпшілік жобаларда шектеулі.

Геотехникалық инженерлер əдетте қуаты күшті ауыр құрыл-
ғыларымен жұмыс істейді. Кейде ол шанаға немесе кіші блокты 
рулонға (3.4-сурет) орнатылады, бірақ көпшілік жағдайда 3.5-су-
реттегідей көрсетілгендей жүк машинасына жегіледі. Бұл ма шинаға 
тірелген бұрғылау 90 пайызға дейін бұрғылауды 30 м (100 фут) 
тереңдікті жеңіл жасайды. Кейбіреуі 60 м (200 фут) терең ұңғыларды 
жасай алады, тіпті одан да көп, бірақ ондай бұрғылау сирек қажет 
болады. 

Бұрғылау əдісі 

Бұрғылаудың əртүрлі əдістері бар, оларды таңдап алу топырақ 
пен тау жынысы жағдайына байланысты.

3.3-СУРЕТ. Қолмен 
бұрғылау 
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3.4-СУРЕТ. Бұрғылау жұмыстарын қондырғылар көмегімен аулада жүргізуге болады. 
Ол үшін бұрғыны жалғастырып, гидропоршеннің көмегімен айландыра аламыз.

3.5-СУРЕТ. Бұрғылау құралдарын жалғастырып қосу.
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3.6-СУРЕТ. Бұрғылау-қопару зерттеу тобы бұрғыларды жалғастырып жатыр. 
Бұрғының диаметрі 75-200 мм (Жылдам қозғалатын қондырғы).

3.7-СУРЕТ. Шелектеп бұрғылау əдісі. Шелектің ішіне қондырғыны салып 
бұрғылайды. Бұрғышының көмекшісі жіпті тартып ішіндегі топырақты босатады. 
Бұрғылау шелегінің диаметрі 300-ден 900 мм (12-36 in.). 
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Қатты жəне тығыз топырақты бұрғылаудың жеңіл əдісі 
шнек жəне шнек шелегін пайдалану 3.6 жəне 3.7-суреттеріндегідей 
ашық тесік жасайды. Бұл əдісте  шнек тесікке түсіріледі жəне 
қа  зу үшін бұрылады. Содан соң ол көтеріледі де, топырақ жер бе-
ті не шығарылады, сонымен жұмыс қайта жалғасады. Ұңғылау 
құ рал дарымен бұрғышы еркін, бірнеше циклдар арасында қажет 
терең дік тен нұсқа ала алады. Бұл əдістер салыстырмалы қымбат 
емес, егер қатты жəне тығыз немесе жұмсақ жыныстар кездессе де  
жасай алады. Дегенмен қатты қойтасқа немесе қатты жынысқа тап 
келсе оларға тойтарыс беруі мүмкін (əрі қарай бұрғылай алмауы 
мүмкін). Бұл əсіресе, бұрғылау диаметрі аз болғанда немесе кейде 
ірі болған күнде де бұрғылау жұмыстарын тоқтатуға тура келеді. 
Кейде бұл мəселе диаметрі үлкен шнектің көмегімен (қойтастар мен 
жұмыртастардан да ірі болса) шешіледі. Одан басқа, бұрғылау керн 
алу жүйесіне көшіп жұмысын қайта жалғастырады. Басқа жағдайда 
өзгеше бұрғылау əдісін пайдалану туындайды. 

3.8-СУРЕТ. Бұрғылауда қосымша қаңқаны пайдалану сазбалшықтың қысылып, 
жабысып қалуынан сақтайды. Мұндай шара көп жағдайда бұрғылауды жеңілдетеді.



111

Топырақты бұрғылау спелеотуризм немесе ашық тесік са лу 
əдісін пайдалану тау жынысының опырылып қалу мəселесін туын-
датады (бұрғылау жақтары құлайды) немесе тығыздалуы (топырақ 
ішінде ауысып, бұрғылау диаметрін тарылтады). Суырылып тұр-
ған құмдар мен қиыршық тастардың, жерасты суының төменгі дə-
режесінде жеңіл қаныққан топырақтың құлауы жиі болады. 

Ұңғы қабырғасының құлауы, сығылуы, тығыздалуы тұнба жə  не 
саз балшықтың болуынан. Мұндай жағдайда бұрғылауды ұңғы іші-
нен бүйір жағынан қолдау көрсетіп жасайды. Ұңғыны қолдаудың қап-
тама құрудың бір əдісі (3.8-сурет) шойын құбырдан төсем жасалады. 
Бұл əдіс тиімді болар еді, егер топырақтың жоғарғы қабаты құлауға 
бейім болса, себебі құбыр тереңге кетіп қалмауы керек. 

3.9-СУРЕТ.  Қуысты тұтас бұрғыны пайдалану. 
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Басқа жалпы əдістің бірі шнектің жатық діңін пайдалану, ол 
3.9-суретте көрсетілген. Шнектің əрбір бөлігі өзекті құбырмен 
жүйелі жұмыс істейді жəне қажетті тығын бірінші бөлікте болады. 
Бұрғышы бұл шнектерді жерге тағандап, қажетінше бөліктерге бө-
леді. Қа рапайым шнектерге қарағанда мұнда нұсқа алу үшін оларды 
алудың қажеті жоқ. Оның орнына бұрғышы уақытша тығынды алып 
нұсқа алушыны шток арқылы 3.10-суреттегідей шнектің астына 
жібереді.

3.10-СУРЕТ. Қуысты бұрғы арқылы топырақ алатын құбырды өткізу. 

Сосын нұсқаны алып, шанышқысын ауыстырып, келесі нұсқа 
алатын тереңдікке дейін бұрғылауды жалғастырады. Жонып те гістеу 
аяқталғанда шнектер алынылады. Жатық діңді 200 мм (8 дюйм) бұр-
ғылау құрылғысы жиі таралған. Құлап түсетін топырақтар кездескен 
жағдайда жиі пайдаланылады. 
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Үшінші əдіс бойынша бентонит немесе аттапульгит жəне су-
дан тұратын сұйықтықты немесе ерітіндіні қазылған тесікке құяды. 
Бұл материал гидростаттық қысымды қашап отырған жердің қа-
бырғасында қамтамасыз етіп, соның арқасында, 3.11-суреттегідей, 
ойықта құлау немесе сығылысу болмайды. Бұл бұрғылау жуу əдісі 
көмегімен алға жылжиды, ал бұрғылау шламын жер бетіне сорғыш 
қондырғы көмегімен шығарып тастайды. Егер нұсқа керек болса, 
бұрғылау құралы саңылаудан нұсқа алып құрылғыны батпақтың 
астына өткізеді. Егер бұрғышы қатты тастар мен жынысқа кездессе, 
қосымша арнайы бұрғылау құралдары қолданылады. 

3.11-СУРЕТ. Бұрғылау кезінде топырақтың жабысып немесе қысылып 
қалмауын қамтамасыз ету үшін лайлы суспензия пайдаланылады. Лайлы 
суспензия ұңғыдағы гидростатикалық қысымды төмендетіп, ұңғы 
қабырғасының құламауын қамтамасыз етеді.
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3.12-СУРЕТ. Бұрғылау құбырының ішіндегі 
топыраққа кіретін ойықтар.

Саңылау бұрғылау, əсіресе тастарды тесу үшін түрлі əдістерді 
жəне құрылғыларды қажет етеді. Инженерлер əдетте керн таңдау, 
ойық жасау жəне жеңіл нұсқа алуды пайдаланады. Бұл түбегейлі 
басқа əдіс, тегістейтін дөңгелек аумақтан пышағы айналмалы бұр-
ғы, цилиндрлі өзегі негізгі діңгегін қамтып жерден ажырайды. 
Шлам айналмалы қоңыр сұйықтык, су немесе ауа. 3.12-суретте өзек 
ар қылы керн таңдау, нұсқа алатын бір жолмен үлгі алуға болады. 
Керн қатты топырақтан да тұруы мүмкін. 

3.13-СУРЕТ. Топырақ үлгілерін 
қорапта сақтау.
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3.14-СУРЕТ. Топырақ үлгілері 2 жəне 4 ауыр қабырғалы бұрғымен алынған. 1,3 
жəне 5 үлгілері стандартты сынақтау құралдарымен алынып, N60 бөлімге тіркеледі. 
(Kleinfelder, Inc.)
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Əрбір өзектен алынған нұсқалар жер бетіне шығарылып ағаш 
жəшікте сақталып зертеледі. 3.13-суретте көрсетілген. Бұл ойықтар 
те реңірек тіркеуге жəне зертханалық тексеруде жоғары сапаны қам-
тамасыз етеді. Көпшілік өзектер 48 жəне 54 мм диаметрлі болады. 

Бұрғылау кезінде сапа белгісі жазып жатады (RQD), ол негізгі 
бөліктің 100 мм жəне одан көп бөлігі болады. Бұл өлшем бірлігі 
пай далы, ізінше тұрақтылықты көрсетеді. RQD мағынасы 90% 
пайыздан көп болса сапалы жартас, егер де 50% пайыздан кем болса 
нашар сапалы жартасты көрсетеді. Балшық қазылған аймақтың жа-
нының гидростатикалық қысымды қамтамасыз етеді жəне жанама 
топырақты орнында сақтайды. 

Керннің толық нұсқа ұзындығы сақталып, əрбір керн ұзынды-
ғына байланысты бөлінеді жəне ол жазылуы керек. Жиі осы нұсқа-
лар дың «жоғалуы» орын алады, əсіресе əлсіз немесе борпылдақ жы-
ныс тар болса. Өкінішке орай, ең əлсіз жəне жарылу аймағы анық-
тауға маңызды болады, кейбірі бұрғылау кезінді кернде таңдауда 
жо ғалады. Тағы да көпшілік керн нұсқа бағыттаған жерде тұра 
ал май ды, сондықтан біріккен, жайпақ беткейде жоғалады. Бұл екі 
мə селенің де болуы мүмкін, бірақ саңылау камерасының көмегімен 
жазылып, фото немесе бейнежазбасы ойықтан өзек алынғаннан 
кейін болады.

Бұрғылау журналы. Барлау үшін бұрғылау кезіндегі жағдай-
ды 3.14-суретте көрсетілгендей барлық мəлімет жазып отырады.

Тік қима жағдайында ол тереңдікті жəне түрлі қатарлардағы 
белгілі бір топырақ пен жартастардың сипатын жазады. Бұл жур-
налдар нұсқаларды көрсетеді жəне зертханалық тексерілетін жер ді 
толығымен қамти алады. Əдетте далалық журнал бұрғылау ке зінде 
толтырылады. Кеңседе мəліметтер «тазартылады», сосын зерт-
ханалық болады. 

Өндірістік геофизикалық зерттеулерде кейде үлкен диаметр-
лі (500-900 мм) бұрғылау пайдалы. Жерасты жағдайын да бақылау-
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ға болады. Геолог алдын ала дайындалған құралмен бұрғыланған 
ойыққа түсіп қабырғаларын қарайды. Ол түбегейлі топырақ пен тау 
жынысын көрсетеді, түрлі байланыстар мен қабаттардың қатынасын, 
əрі  сенімді жəне ақпаратты болып келеді. Əрине, бұл əдіс жерасты 
суларының саңылауда құлау немесе сығылысу болмаған жағдайда 
екенін білеміз. 

Саны, қашықтығы жəне тереңдігі жайында мəліметтерде  
аб  солюттік ереже жоқ, барлау жұмыс кезіндегі арақашықтық жə  -
не тереңдікті анықтайды. Мұндай шешімдер барлау кезінде гео   ло-
гиялық қорытынды негізінде жасалады, ал инженер болса қарапайым 
стандарттағы мəліметке  сүйенеді. 

Бұл субъективті үдеріс көп факторларды қамтиды, соның 
ішінде:

• Зерттелетін орын қаншалықты көлемді?
• Қандай түрлі топырақ пен тау жынысы күтіледі?
• Топырақ профилі тұрақты ма немесе зерттелген орындағы 

жыныстарда бірізділік бар ма?
• Зерттелген орында қандай ғимарат салынылуы керек (кіші 

ғимарат, үлкен ғимарат, жолдар жəне т.б.)?
• Ұсынылатын жоба қаншалықты тексерістен өтті (мысалы, 

егер істен шықса не болады)?
• Ұсынылатын құрылым қаншалықты үлкен жəне ауыр?

Біздер бұл сұрақтардың көпшілігінің жауабын қажетті орынды 
сипаттау бағдарламасын бітірмей тұрып біле алмаймыз, бірақ біз 
əдебиеттер жəне далалық барлауға сүйене отырып болжам жасай 
аламыз. 

3.1-кесте барлау бөліктерінің өрескел қағидаларының 4 тəуір 
аралығын ұсынады. Тереңдіктегі бұрғылаудың қажетті мөлшердегі 
«дұрыс» шешімі жоқ екенін мойындау керек жəне бұл нұсқаулық 
сызықтарына сəйкес техникалық бағалауға сай болуы керек.
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3.1-КЕСТЕ.  Ауыр салмақты ғимараттар жəне соған ұқсас басқа да 
құрылымдар үшін зерттеулік бұрғылауларды жүргізуге нұсқаулар. 

Жерасты жағдайы
Əрбір бұрғылау аймағының зерттеу 

ауданы
(м2) (ft2)

Нашар сапа 100-300 1000-3000
Орта сапа 200-400 2000-4000
Жоғары сапа жəне бірыңғай 300-1000 3000-10000

3.2-КЕСТЕ. Ұсақ іргетастарды тұрғызуға арналған зерттеулік 
бұрғылауларды жүргізуге нұсқаулар. а

Жерасты жағдайы
Минималды бұрғылау тереңдігі 

(S = бұрғылау саны; D = тереңдігі)
(м2) (ft2)

Нашар сапа 6S0.7 + D 20S0.7 + D
Орта сапа 5S0.7 + D 15S0.7 + D
Жақсы 3S0.7 + D 10S0.7 + D

а  Sowers-ден алынған, 1979

Ұңғылардың тереңдігі ғимарат жəне басқа да құрылым үшін 3.2-
кестедегідей болуы керек. Егер сұйықтық құйылып бұрғыланса, ұңғы 
табиғи түбінен төменірек, жеңіл жер болса, одан да төмен өтіп, нығыз 
топыраққа жетеді. Ауыр құрылымдар үшін жерді бұрғылау жобалық 
негізге дейін жасалып, мүмкін болса ұсынылған тереңдіктен де төмен 
болуы керек. Ірі жобаларда, бұрғылау жұмысын екі кезеңге бөледі: 
алдыңғы кезең  топырақтың профилін анықтау болса, шешуші кезең 
алдыңғы кезеңнің нəтижесінде негізделеді. 

3.1-мысал

Үш қабатты болат қаңқалы кеңсе ғимараты салынуы үшін, 
топырағы күтілгендей орташа сапалы жəне орташа біртекті болуы 
тиісті. Ғимараттың  аумағы 30 м × 40 м орынды қамтиды жəне жер 
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деңгейінен 1 м төмен орналасады. Орналасатын жердің табиғи жағ-
дайы жайында мəлімет бұрындары баға берілмеген. Төсеніш тас-
тары жер бетінен жүздеген фут төмен. Қаншалықты бұрғылау жəне 
тереңдік қажет екенін анықтау керек.

Шешімі:
3.1-кестеге сəйкес 200-400 м2 аумаққа бір зерттеулік бұрғылау  

жүргізу қажет. Жалпы аймақ көлемі 30 × 40 = 1200 м2, төрт бұр-
ғылауды қажет етеді.

3.2-кестеге сəйкес, ең аз тереңдік 5S0.7 + D = 5(3)0.7 + 1 = 12 м. 
Мұндай жағдайда ең дұрысы бір бұрғылауды тереңірек жасау 
керек.

Геология барлау жұмысының жоспары:
12 м тереңдікке дейін 3 бұрғылау
16 м-ге дейін 1 бұрғылауды жасау

Ор жəне шұңқыр ізденісі

Кейде тек қана үстіңгі 3 м (10 фут) тереңдікке дейін топырақты 
зерттеу жеткілікті болып саналады. Дегенмен, бұл жағдай жеңіл 
жобаларға жəне топырақ жағдайы жақсы немесе таныс жерлерге 
ыңғайлы. Қосымша зерттеу жұмысы жəне зерртеулік бұрғылау бар-
лау жұмысының қажеттілігінен  туады. Мұндай жағдайда геотехни-
калық инженерлер іздеу үшін экскаваторды пайдаланып, 3.15-су-
рет тегідей ор қазады (шурф деген атпен де белгілі). Бұл əдістер 
салыстырмалы бұрғылауға қарағанда (себебі, көбірек топырақ алы-
нады) көбірек ақпарат алуға мүмкіндік береді жəне арзанырақ. Тип-
ті зерттеудің ор қазу журналы 3.16-суретте көрсетілген. Екі арнайы 
алдын алу іс шарасы ізденіс окобы сақталады. Біріншіден, окоптар 
мықтырақ болуы керек, себебі əлсіздеу жерде адамдар түсіп кетуі 
мүм кін. Сақтық шараларын сақтамағандықтан, көптеген адамдар 
(бұ рынғы əріптес, бірінші кітап авторының бірі де) қайтыс болды. 
Екіншіден, бұл ор дұрыс жабылуы керек, жасанды жұмсақ аймақ 
туындамауы керек, себебі ол құрылыс жұмыстарына əсер етуі 
мүмкін. 
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3.15-СУРЕТ. Зерттеулік ұзын ор кері шөмішті эксковатормен қазылған. Техникалық 
геолог ұзын ордың қабырғасындағы топырақтың жағдайымен танысып жатыр. 

3.16-СУРЕТ. Зерттеулік ұзын ордан алынған мəлімет.
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3.6 ТОПЫРАҚ ЖƏНЕ ТАУ ЖЫНЫСЫ ҮЛГІЛЕРІ 

Бұрғылаудың негізгі мақсаты барлау жəне ор қазу, топырақ пен 
тау жынысының үлгілерін алу үшін жасалады. Біз бұл үлгілерді 
пайдаланып жерастының қырын пішінін жəне жерастындағы ма-
териалдардың инженерлік құрылымдарын білуге болады. Екі түрлі 
үлгі санаты бар: бұзылады жəне бұзылмайды, оларды талдаймыз:

Бұзылатын үлгілер

Бұзылатын үлгілер (көлемді үлгі деп те аталады) топырақ пен 
тау жынысының құрамын сақтауға тырыспай алынады. Бұрғышы 
шнектік бөлігін алып тастау арқылы жəне қапшыққа салу арқылы 
алады. Бұзылатын үлгілер 3.17-суреттегідей көптеген мақсатқа пай-
даланылады, соның ішінде жіктеу жəне тығыздыққа тестілеу де 
жатады.

Бұзылмайтын үлгілер

Топырақтардың үлгісінің күрделі талабы болып, көптеген тес ті-
леу жасауға қажетті бұзылмайтын үлгіні алу болып табылады. Үл-
гілерді қалпына келтіретін керн таңдауынан басқа, жарығы жет кі лік-
ті үлкен, бұрғылау əдісі бойынша арнайы құрылғыны енгізу үшін, 
3.10-сурет көрсетілгендей, уақыт сайын тоқтатылып тұруы керек. 
Шын мəнінде, топырақтың бұзылмайтын үлгісінде, топырақтың құ-
рылымы жəне кернеуі өзгермейді. Өкінішке орай, келесі мəселелер 
мұндай үлгіні алуға кедергісін келтіреді:

• кесілу жəне сығылысу, үлгі алатын құралды құратын кез  де 
болады немесе кедергі механизмнің сандық қаты на сы ның 
аймақтың үлгісіне байланысты, мүштектің дөң гелек көл-
денең кесінді үлгісіне қатынасы көлденең кесінді үлгісінде.

• Үлгіні жерден алғанда туындайтын қысым.
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3.17-СУРЕТ. Құрылымы бұзылған үлгілер полиэтилен қаптарында сақталады. Қапқа 
бекітілген жазба үлгінің атын көрсетеді.  

Қосымша кедергілер зертханада да үлгіні контейнерден ал ғанда 
болуы мүмкін. Сонымен, көптеген инженерлер осы үлгіні сипаттау 
үшін тиіспеген деген терминін қолдануды қалайды. Құмдар, əсіресе 
үлгі алу кезінде, өзгереді. Дегенмен геотехникалық инженерлер көп-
шілік топырақтардың жоғары сапалы үлгісін алудың əртүрлі əдісін 
құрастырды. 

Үлгі алушы Шелби түтігін 1930 жылдардың ортасында 
H.A.Мормырза 3.18(а)-суреттегідей құрастырды. Ол кейіннен кең 
тараған топырақтың үлгі алатын құралына айналды (Hvorslev, 
1949). Ол тағы да жіңішке қабырғалы үлгіалушы деген атпен белгілі 
(«Шелби түтігі» үлгі жасалған тігіссіз шойын түтігі сауда белгісі). 
3.18(ə)-суретінде үлгіалушы Шелби түтікше көрсетілген, стандарт 
бойынша басына төрт бұрандалар жапсырылған. Көпшілік үлгі 
Шелби түтікше 3,00 дюйм (76,2 мм) жəне сыртқы қабырға қалыңдығы 
диаметрінің 1/16 дюйм (1,6 мм) құрайды. Басы бұрғылау қарнаққа 
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жапсырылып, ордың түбіне түсіріледі, сосын жайлап төмендегі та-
биғи жерге бастырылады. Бұл жұмсақ нығыздау қарнақтың жоғарғы 
жағында гидравликалық цилиндрға жалғастырылады жəне бұрғы-
лау қондырғысында реакция ретінде қолданылады. Кейде үлгіні 
үгі ту қажет болса, салмағы 63,5 кг (140 фунт) балғамен өзекшені 
3.25-суреттегідей ұрып жасайды, бірақ бұл əдіс бұзылатын үлгілерді 
көп бөлігін береді. Үлгіалушы жерден алынатын топырақты ішінде 
ұстап, зертханаға əкелінеді. 

3.18-СУРЕТ. (а) Шелби құбыры 3 × 36 дюйм, (b) Шелби құбыры төрт бұранда арқылы 
бекітілген; (с) Шелби құбыры поршенді үлгіалу құралымен жабдықталған.

Стандарты бойынша басында жерге орнатылғаннан кейін үлгі-
дегі су мен ауа кетуі үшін желдеткіш тесігі бар. Бірақ қысымға қар-
сысы қалады, онымен үлгіні мыжи алады. Бұл мəселені 3.18 с-сурет-
те поршень үлгіалушы шешеді. Поршень Шелби үлгіалушының ішін-
де орналасады. Поршень алғашқыда түтікшенің төменгі бөлігінде 
бо лып, үнемі жоғары көтерілетін болады, сөйтіп қысымға қарсы 
то пырақты қорғайды. 

Ауыр қабырғалы үлгіалушы Шелби түтікшелері жеңіл 
топырақта жақсы нəтиже көрсете алады, оны ауыр топырақта пай-
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далану қиын. Түтік қисайып немесе топыраққа батырылып, жерде 
тұтылып қалуы мүмкін. Ауыр қабырғалы үлгіалушыны пайдалану 
қарапайым шешім болады (3.19-сурет). Бұл қабырғалар көптеген 
бұзылулар туындатса да, олар жеткілікті нығыз жəне қатты топы рақ 
жағдайында ұзақ уақытқа шыдамды қамтамасыз етеді. 

Мұндай ауырқабатты үлгіалушы ордың төменгі жағын үнемі 
үгітеді. 3.19 жəне 3.20-суреттерде көрсетілгендей, ауыр қабырғасы 
мыстан болғандықтан, қаңқасы шірімейтін болаттан тұрады. Бұр-
ғыдан шығарғанда үлгіалушы ашылып топырақ жəне астары 
алынады қорғаушы цилиндрге салынып зертханаға жіберіледі жəне 
сақталады. 

3.19-СУРЕТ. (а) Қалың қабырғалы үлгіалу құралының қимасы. 
(ə) Үлгіалу құралы ашылып топырақ үлгісін алуға мүмкіндік береді. 
Үлгілер əртүрлі ұзындықта болуы мүмкін. 
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3.20-СУРЕТ. Қалың қабырғалы үлгіалу құралынан алынған үлгілер пластикалық 
ыдыста сақталады. Соның ішінде диаметрі 2,5 дюйм, биіктігі 1,0 дюйм жезден 
жасалған құбырлар бар 

3.7  ЖЕРАСТЫ СУЫН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ МОНИТОРИНГ

Топырақ саңылауында немесе тастардың шытынауында судың 
болуы инженердің жұмысына едəуір əсерін тигізеді, себебі жерасты 
жағдайын бағалау бағдарламаның сипатамасына енеді. Бұрғылау 
не месе қарық қазу кезінде біз ылғалдың кішкене сарқылғанын 
там   шылап тесікке құйылғанын көреміз. Бұл біртекті топырақ жағ-
дайының болмағанын көрсетеді, себебі ол белгілі бір деңгейді суды 
ұстап тұрады. Тұрып қалған су көбеюі жерасты суын білдіреді. Егер 
бұрғылауды жалғастырсақ үлкен тереңдікте, су деңгейі кө бейіп соңғы 
сəтінде бұрғымен толып кетеді. Жер асты суының тө менгі топырақ тар 
деңгейі дымқылданып, бос жерлердің бəрі сумен жабылып тұрады. 
Кейде су тесікке құйылып, тепе-теңдікке сағат ішінде одан да тез 
жетеді. Бұл жағдайда жерасты суы жаппас бұрын ашық тесікке шы-
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ғып кетеді. Дегенмен су лайлы жəне сазды топырықта бірнеше сағат 
немесе бірнеше күнде керек тепе-теңдік сақтау үшін жəне тесікті 
ашық қалдырып, қиындық туындатады. Оған қоса, жерасты суы 
уақыт өткен сайын өзгеріп отырады, мүмкін осы өзгерістің ізін де 
тексеру керек. Екі мəселенің де шешуі бұрғылауда байқайтын 3.21-
суреттегідей шұңғыма құру. Ол екі пластикалық түтіктен тұрады 
жəне топырақпен көмілген (немесе бұрғылау шламы) жəне нығыз 
жабылған қақпақпен бітелген. Бірінші су бұл түтіктен емін-еркін 
ағады, су деңгейі жерасты су деңгейінде толады. Бұл су тереңдігін 
электронды құрылғы көмегімен 3.22-суретте тексереді. Біздер 
жерасты суын 7 жəне 8-тарауларда тереңірек қарастырамыз.

 

3.21-СУРЕТ. Қадағалау ұңғысы 
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3.22-СУРЕТ. Электронды батқышты жер астындағы су деңгейін анықтауға 
пайдалану. Батқыштың басындағы темір суға тиген кезде сым арқылы электр желісі 
тұйықталып, дыбыстық белгі береді. 

3.8 EX-SITU ТЕСТІЛЕУ

Топырақты өлшеудің кең таралған əдісі зертханалық тəжірибе 
жүргізу болып табылады. Оның кейбіреуі бұзылған немесе бұ-
зылмаған үлгілермен сынау жүргізіле алады. Біз бұл бұрғылау əдіс-
терді орында тестілеу деп атаймыз. Ex-situ латын тілінен «өзінің 
алдыңғы орнынан» жəне жерден үлгіні алуды білдіреді жəне тек-
серу басқа жерде жүреді. Біз бұл кітапта түрлі зертханалық тес-
тілеуді талқылаймыз. Инженерлік құрылымы анық болуы үшін бұл 
талқылау тарауларымен көрсетілді:
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Ылғалдылық тестілеу  4-тарау
Салыстырмалы салмағы тестілеу  4-тарау
Арнайы салмағы тестілеу 4-тарау
Салыстырмалы тығыздығын тестілеу 4-тарау
Елеуіш талдау 4-тарау  
Ареометр талдау 4-тарау
Аттерберг шектеу тестілеу 4-тарау
Проктор нығыздау тестілеу 6-тарау
Гидравликалық сынау өткізу 7-тарау
Консолидация тестілеу 10-тарау
Тікелей жылжыта тестілеу 12-тарау
Үшжақты қысу тестілеу 12-тарау
Қысымды шектемеу сынау 12-тарау
Дөңгелек жылжыту тестілеу 12-тарау

Тағы да көптеген басқа зертханалық зерттеулерді осы тапта қарас-
тырамыз (Bardet, 1997).

3.9  IN SITU ТЕСТІЛЕУ

Негізгі балама сынама зертхана тестілеуді IN SITU (латын тілі-
нен – өз орнында) өз орнында жүргізу. Олар далалық жерде орналас-
қан арнайы құралдан тұрады, оны жерге қойып топырақты немесе 
тау жынысын жер астында тұрған жерінде тестілейді. Мұндай амал-
дар топыраққа пайдалы, əсіресе құмнан тұрса. Қосымша мəліметтер 
топшылаған құрылыста топырақтың өзгеруі жөнінен терең көрініс 
алуға мүмкіндік береді. 

Геотехникалық инженерлер өңделмеген мəлі мет терді пайда ла-
нады, in situ жалпы топырақ құрамын өз орнында алынған сына ма. 
Мысалы, кейбір in situ тестілеу жерге ұру немесе басуды құрайды. 
Егер мұны жасау қиын болса, топырақ күшті, егер оны жеңіл жасаса 
топырақ жұмсақ болғаны. Біз сонымен эм перикалық корреляция 
құрастырдық жəне нəтижелері in situ тестілеу арасында жəне 
техниканың арнайы құрамына байланысты. Біз кей бір корряляцияны 
келесі тарауларда талқылаймыз:



129

Салыстырмалы тығыздық  4-тарау
Келісімділік 5-тарау
Қозғалту күші  12-тарау
Фонды реттеу  15-тарау

Бұл тарауда сынама желісін талқылаумен шектелеміз. Нəти-
жені тексереміз негізгі түсіндіруді орындаймыз жəне əрбір зерттеу 
əдістердің жақсы жəне жаман жақтарын талқылаймыз.

Енудің стандартты тестілеуі

Бұрынғы жəне көп таралған тестілеудің бірі енудің стандарт ты 
тестілеуі  (SPT) деп аталады. Ол 1920 жылдың соңында құрастыры-
лып, Солтүстік жəне Оңтүстік Америкада, Ұлыбританияда, Жапо-
нияда жəне басқа елдерде кеңірек қолданыла бастады. Бұл ұзын 
сынақты SPT инженерлік тəжірибеде жақсы жасалады. Ол ішкі 
барлау бұрғылауда жасалады, қымбат емес жəне жеңіл қолжетімді 
құрал дарды пайдаланады, өз кезегінде телімнің сипатының бағасына 
кө бейтпейді. SPT көптеген қиындықтардан зардап шегеді, олар оның 
дəлдігі мен өнімділігене əсер етеді, ол мүмкін, болашақты шолу 
үшін пайдаланылады, алғашында оның бағасының өте төмендігі. Де-
генмен, ол əсіресе үлкен жəне маңызды жобаларды басқа сынама 
əдістермен ауыстырады. 

Сынама желісі 1958 жылға дейін стандартқа енбеді, одан 
бұрын ASTM D1586 бірінші пайда болды. Шын мəнінде, бұл былай 
болады:

1. 60-200 мм (2.5-8 дюйм) диаметрін барлау бұрғысы арқылы 
бірінші тест тереңдігіне дейін бұрғылаңыз.

2. SPT үлгіалушыны бұрғылауды құрыңыз (қасық – бөлінуі 
үлгіалушы деген атпен белгілі). Бұл үлгінің пішіні мен 
өлшемі 3.23-суретте көрсетілген. Бұл шойын өзектің 
көмегіне байланысты 63,5 кг (140 фунт) балға, 3.24-суретте 
көрсетілген.
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3. Жіпті пайдалану арқылы жəне кран арқалықты механизмді 
ав томатты сөндіріп, балғаны 760 мм (30 дюйм) қашықтыққа 
көтеріп, сосын тастап жібер. Бұл күш үлгіалушыны 
бұрғылаудың төменгі жағына түсіреді. Бұл үлгіалушы 
үдерісті қайталаңыз. 460 мм (18 дюйм) қашыққа енгенше, 
əрбір 150 мм (6 дюйм) интервалға қажетті балғаның соғу 
күшін жазыңыз. Егер 50-ден астам соққы əрбір интервалға 
қажет болғанда немесе 100 ұрудан асқанда сынақты тоқ-
татыңыз. Бұл іс-шаралардың қарсы болу жəне атымен 
белгілі бұрғылау журналында жазылады. 

4. Есептеу – мəні соңғы 300 мм (12 дюйм) енуді қосып 
есептеу жолымен алынады. Соққы бірінші 150 мм (6 дюйм) 
анықтама мақсатында сақталады, бірақ N есептеу үшін қол-
данылмайды, себебі бұрғылаудың төменгі жағында, мүм-
кін, бұрғылау үдерісі бақыланады жəне бұрғылау борпыл-
дақ топырақпен жабылады. Мəн беріңіз, N-мəні сондай, 
еш теңеге қарамастан, инженер ағылшын немесе SI бірлі гін 
пайдаланады.

5. SPT үлгіалушыны алыңыз, сосын нəтиже мен топырақ үл-
гісін сақтаңыз.

6. Бұрғыны келесі тестілеу тереңдігіне дейін жүргізіңіз жəне 
2-ден 6 қадам керегінше қайталаңыз.

Сонымен, N-мəні 500 мм (20 дюйм) арақашықтығынан немесе 
одан да жақын алынуы мүмкін. 

3.23-СУРЕТ. ППП үлгі алу құралы. 
(ASTM D1586 алынған;. Copyright ASTM рұқсатымен қолданылды)
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3.24-СУРЕТ. ППП үлгіалу құралында кран-балка, балға жəне жіптің көмегімен үлгі 
алу көрсетілген (Kovacs жəне басқалар, 1981)

Дұрысы, жеңіл жəне борпылдақ топырақта əдетте N мəні 5-тен 
төмен; қаттылығы орташа топырақта, əдетте, 20 < N < 40 өте тығыз 
немесе қатты топырақта трансформациялану 50-ден жоғары. Əрі 
қарай жіктеу үшін, М-мəнге негізделген, 5.4 жəне 5.5-кестелерді 
қа раңыз. Өте жоғары N-мəні ( > 75), қатты немесе тау жынысын 
көрсетеді, бұл жəй соққыдан болатын жұмыр тас пен қойтас. 

Сынау алдында стандартталады, дұрыс жосығы құрылады, пай -
далануы мəнді ерекшеленеді, енді N өлшенген мəнінде көрінді. Нəти-
жесінде, екі бұрғылаулар тестілеуі N-мəнін алуы мүмкін, ол толық 
100 пайызға ерекшеленеді. Стандарттаудан кейін, бұл ерек шеліктер 
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əлі де бар, бұл тестілеудің нашар қайталануын көрсе теді. Негізгі 
нұсқалар келесі:

• Бұрғылау əдісі
• Сынақ алдында саңылаудың төмен жағының таза болуы 

(лайдың болмауы) 
• Бұрғылау сұйықтығының болуы немесе болмауы
• Диаметрлі тесік
• Балға жүргізетін жер (үстіңгі типі немесе төменгі тесік)
• Балға типі, əсіресе, қолмен немесе автоматты механизм тір-

кеуін ағыту
• Кран арқалық маңында жіптің айналым саны
• Балғаның құлауының дұрыс биіктігі (қолмен жасау 25% 

қате береді) 
• Балғаның соққысының төс салмағы
• Бағытталған канат жəне шкифтің ысырылуы
• Үлгіалушы дискке қаптама кигізу
• Тіксызықты арқалық 
• Үлгіалушының ішінде лайнердің болуы немесе болмауы 

(бұл кішкентай бөлшек тестілеу нəтижесін 10-30% өзгерте 
алады)

• Соққы жіберу жылдамдығы. 

Бұрғышылар бригадасының білімі мен біліктілігінің төмен бо-
луы да маңызды фактор болып табылады. Кейбір топтар тестілеу 
жасамастан бұрын бұрғылау жасауға қызығушылық танытып тұ-
рады, сөйтіп сынауға асығады. 

Бұл өзгерістер, тағы да сынақтың басқа да аспектілері, 1970 жəне 
1980 жылдардың маңызды талқылау сұрағы болды, сонымен қатар 
стандарттаудың күш салу «стандарт» ені тестілеу (DeMello, 1971; 
Nixon, 1982) əдісі де кең талқыланды. Осы зерттеулер негізінде, 
Seed жəне т.б. (1985) қосымша критерийлерді ұсынды жəне ені стан-
дартында ол сақталды:

• Айналдыра жуу əдісі арқылы 200-ден 250 мм диаметр-
ді бұрғылау. Үскірік бұрғылау сұйықтығының жоғары 
шығуын қамтамасыз етеді (үшжақты немесе қарсылық 
соққыны реттеу).
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• Егер үлгі астарында орналасса, онда астарлар солай пай-
далануы керек, ішкі диаметр 35 мм.

• A немесе AW өзек өлшемі тереңдігі 15-тен кем емес, N жəне 
NW немесе үлкен тереңдік мөлшерін пайдаланыңдар.

• 60% тимідлігі бар балға пайдалан.
• Минутына 30-дан 40-қа дейін балға соққысын жасаңыз.

Қуанышқа қарай автоматты балға уақыт өткен сайын танымал 
болып келе жатыр. Олар қол балғасына қарағанда анағұрлым дəйекті, 
сондықтан тестілеудің сенімділігін арттырады. Бұл кемшіліктерге 
қарамастан SPT арқылы айтеуір топырақтың бірінші үш үлгігі сы-
налады. Ол топырақты тікелей жіктеуге мүмкіндік береді. Басқа 
əдістердің көпшілігі үлгіні қайта қалпына келтіруді қамтымайды, 
сондықтан топырақты жіктеу жақын орналасқан үгіту жəне сынақ 
нəтижесі мен топырақ типтері арасында үлгіге негізделуі керек. 
Екіншіден, ол өте тез жəне арзан, себебі ол бұрғылау кезінде жа са-
лады, бұрғылаумен бірге де жүреді. Ақырында, барлық бұр ғылау 
құрылғысы топырақты зерттеуге осы тестілеуді жасау үшін пай-
даланылады, сонда басқа тестілеу арнайы құрылғыны қажет етеді, 
олар қолжетімді де емес. 

Сынақтың нəтижесін біз өзгерте аламыз. SPT шикізатын 
белгілі түзетулер коэффициентін жақсарта аламыз, солайша оның 
қайталануын жақсартамыз. Тестілеудегі вариация жосығы N жаза-
мыз N60 (Skempton, 1986) арқылы ішнара беріледі

                                     (3.1)

мұндағы:

N60 =  SPT N- мəні өзгерген қатар желісі
Em   =  балға тиімділігі (3.3-кестеден)
CB  =  саңылау коррекция диаметр (3.4-кестеден)
Cs   =  үлгіалушы коррекция (3.4-кестеден)
CR  =  коррекция өзегі ұзындығы (3.4-кестеден)
N   =  SPT N жазылған мəні
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Көптеген  түрлі  балға құрылымдар жалпы қолданыста, бі рақ 
оның ешқайсысы 100% тиімді емес. Кейбір тараған балға құ ры-
лым дар 3.25-суретте көрсетілген, кəдуілгі тиімділігі 3.3-кес теде 
кел тірілген. Көпшілік SPT-негізделген коррелация құрылымы бал-
ға пайдаланумен құрастырылған, тиімділігі шамамен 60%, 3.1-тең-
деу түзету тікбұрышпен нəтижені басқа балғамен 60% тиімділігі 
пайдаланылғанын көрсетеді. 

SPT мəліметі коррекция толып кетуі тереңдік тиімділігін жа-
бады. Төменгі бөлікте біртекті топырақ қорынан жасалған сынақ жо-
ғары N-мəнді, жоғары бөлігінде жасалғанға қарағанда. Сондықтан 
коррекцияны қайта жүктеу реттеледі, N мəн тиімді тік қысым күші, 
σ’z, болғаны 100 kPa (2000 lb/ft2). 9-тарауды біз талқылаймыз жəне 
σ’z қалай есептейміз, бірақ қазірше ойланыңыз, оны сығу стресс то-
пырақ үстінің салмағын шығарады. Оған дейін, σ’z  мəні қайсыбір 
мəселе негіздемесі.

3.3-КЕСТЕ. SPT балға тиімділігі а

Мемлекет Балға түрі Балға құлама 
механизм

Балға 
тиміділігі

Аргентина
Бразилия

Барабан Кран-балка 
Қолмен түсіру

0.45 
0.72

Қытай Автоматты
Барабан 
Барабан 

Сырғанату 
Қолмен түсіру
Кран-балка 

0.60 
0,55 
0.50

Колумбия Барабан Кран-балка 0.50
Жапония Барабан 

Барабан
Триггер кран-балка 2  
+ бұрылыстар 
арнайы дайындалған

0.78-0.85 
0.65-0.67

Ұлыбритания Автоматты Сырғанату 0.73
АҚШ Қауіпсіз 

Барабан
кран-балкадағы 
бұрылыстар 
кран-балкадағы 

0.55-0.60 
0,45 

Венесуелла Барабан бұрылыстар 2 0.43

а Клейтоннның материалы бойынша, 1990
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3.4-КЕСТЕ. Түзету коэффициенттері а

Фактор Кезеңдік қондырғылар Мəні

1Ұңғыманың диаметрі, CB 65-115 мм (2.5-4.5 in.) 
150 мм (6 in.) 
200 мм (8 in.)

1.00 
1.05 
1.15

Үлгілерді алу əдістері ,Cs Стандартты үлгі алатын 
құрал
Ұсынылмайтын

1.00 
1.20

Ұңғыманың ұзындығы,CR 3-4 м (10-13 ft)
 4-6 м (13-20 ft) 
6-10 м (20-30 ft) 
>10 м (> 30 ft)

0.75  
0.85 
0,95  
1.00  i

а Skempton материалы бойынша 1986.

Түзетілген N1,60 мəн болады (Liao жəне Whitman, 1986)

                   (3.2-ағылшын)

                                      (3.2-SI)

мұндағы:

Nl.60 =  SPT TV-мəні қайта жүктеу стресс жəне далалық  жосығы 
түзеу 

σ’z  =  тік тиімді стресс тестілеу орнында (kPa немесе lb/ft2), 
9-тарауда анықталады 

N60  = SPT TV-мəні далалық жосық үшін түзетілді. 
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3.25-СУРЕТ.  SPT түрлі балғалар.

SPT пайдалану факторлары жиі шатастыратын мəселе. Далалық 
жосық үшін түзету (3.1-теңдеу) үнемі лайықты, бірақ қайта жіктеу 
түзету мүмкін немесе лайықты болмау жосығына байланысты тал-
дауды дамытқандармен пайдаланылады. Біз лайықты мəнді сəйкес 
индекстермен табуға тырысамыз.

3.2-мысал

Ендірудің стандартты тестілеуі жер бетінен 6 фут тереңдікте ірі 
түйіршікті топырақта жасалды. Аймақтан алынған соққы есебі мы-
надай: 0-6 дюйм: 4 соққы; 6-12 дюйм: 6 соққы; 12-18 дюйм: 6 соқ қы. 
Сынақ АМҚ стилінде дөңгелек балға 6-in көмегімен жасалды. Жо -
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ну диаметрі астары құрылған стандартты үлгіде болды. Тік тиім ді 
кернеуі сынақ тереңдігінде 1500 фунт/фут2 болды. Анықтаңыз N1.60.

Шешімі: 

N = 6 + 6 = 12

Em = 0.45 – 3.3-кестедегідей
CB = 1.05 – 3.4-кестедегідей 
Cs = 1.00 – 3.4-кестедегідей 
CR = 0.85 – 3.4-кестедегідей

 

 

Конустық ендіру тестілеу

Конустық ендіру тестілеу (CPT) [ASTM D3441] кең тараған 
зерттеу ай мағында жүргізілетін сынақ (Schmert-mann, 1978; De 
Ruiter, 1981; Meigh, 1987; Robertson жəне Campanella, 1989; Briaud 
жəне Miran, 1991). Бұл тестілеудің ертеректегі дамуы Батыс Еуропада 
1930 жылдары орын алды жəне 1950 жылы қайтадан қаралды. Əрі 
қа рай дамуы соңғы он жылда Еуропада жəне Солтүстік Америкада 
болды. Əртүрлі стиль жəне конфигурация пайдаланылса да, ағымдағы 
стандарты Нидерландыда жүрген жұмыстардан кейін өсті, сондық-
тан оны кейде голландық конус деп те атайды. CPT Еуропада кең 
қолданыста, Солтүстік Америка жəне басқа елдерде соңғы жылдары 
атақты бола бастады. Екі түрлі негізгі колбасы бар: түпнұсқа меха-
никалық конус жəне электрлі конус 3.26-суретте көрсетілген.
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3.26-СУРЕТ. Конустардың түрлері: (а) механикалық конус, (b) электрлік конус

Ағымдағы геотехникалық тəжірибеде механикалық конус 
пай даланылмайды, оны электрлік конуспен ауыстырды. Əрбір ко-
нус тың екі бөлігі бар диаметр 35,7 мм конус тəрізді бұрышы 60° 
биік тікте жəне 35,7 мм диаметр × 133,7 мм ұзындығы цилиндрлік 
ты ғын. Гидравликалық таран бұл құрылымды жерге итереді жəне 
құ ралдар ендіру қарсылығын өлшейді. Конус қарсылығы QC толық 
күш конуста іске асады, проекция алаңы бөлінген (10 см2 ) конустық 
үйкелме жағы, f sc, үйкелудің жалпы күші, қолғабы бөлінген алаңда 
оның үсті үйкелісі іске асады (150 см2). Негізінде, бүйірінен үйкелі 
коэффициенті Rf тең болады.

                                            (3.3)

Екі түрлі конустың іс-əрекеті ерекшеленеді, механикалық ко-
нус бірте-бірте жылжиды жəне өлшем qc  жəне f sc жəне астарлы қа -
шықтығы, шамамен, 20 см, сонда электрлік конус ішінде қондырыл-
ған тензорезистор бар жəне qc and fsc астарлы тоқтаусыз тереңдік өл-
шей алады. Басқа жағдайда CPT топырақ профилін анықтайды жəне 
SPT қарағанда жақсы нəтиже көрсетеді. CPT құрылғысы жиі үлкен 
үшбілікті жүк машинасында 3.27-суретте көрсетлігендей құрылады. 
Əдетте, бұл максималды бағытты қамтамасыз етеді 100-200 kN (10-
20 тонна). Кішісі, тіркеме немесе шанышқы құрылғылары тағы бар.
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3.27-СУРЕТ. Бұрғылау машинасының салмағымен гидравликалық 
цилиндр жерге батырылады.

CPT кең талқылау мен құрастырулардың басты сұрағы бол ды 
(Robertson and Campanella, 1983) сөйтіп, инженерлердің машық-
тануына пайдалы болды. Бұл зерттеулердің басымдығы конусты 
пайдалану торларда қысым өлшейтін қабылдағыш тетіктермен тор-
лардағы тестілеу кезінде пайда болатын су қысымының артығын 
өлшейді. Олар piezocones деген атпен белгілі жəне кеңейтілген 
жосығы CPTU test деген атпен белгілі. Бұл құрылғылар суға қанық-
қан сазды жерлерде пайдалы. CPT нəтижесінің типтілік графигі 
3.28-суретте көрсетілген.

CPT, əсіресе топырақ профилін бағалауда тиімді амал. Себебі 
ол тереңдіктен тоқтаусыз мəліметтерді алады (электр конусымен) 
стратиграфия тамаша өзгерістерді табу қабілеті  бар. Сондықтан 
инженерлер жиі CPT жерасты зерттеулерінің бірінші кезеңінде пай-
даланады, екінші кезеңдегі бұрғылау жəне үлгіні үнемдейді.

3.27-сурет шанышқылы CPT бұрғылау құрылғысы. Гидрав-
ликалық цилиндр жүк машинасының ішінде орналасқан конусты 
жүк машинасының салмағына сүйене отырып жерге тығады. Оның 
үстіне бұл құрылғылар жəне техникалардың ерекшелігінен қатеге аз 
бой алдырады жəне SPT қарағанда өнімді сенімді.
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3.28-СУРЕТ. СРТ сынағының қорытындысы бойынша тереңдікке байланысты 
топырақ арасындағы судың қысымы анықталды. Барлық кернеулер жəне қысымдар 
1 квадрат фут ауданға түскен тонна салмағымен есептеледі. Тəжірибе мақсатында 
1 tsf = 1 кг/см2 (Юта штаты, Сэнди, Alta Geo Cone пенетрометрлік Тест сервис 
орталығы)
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CPT қарағанда SPT көп үстем. Үстемділігі бар, үш маңызды кемші-
лігі бар:

• топырақ үлгісінің болмауы сынақ барысында қайта құ ра-
лады, сондықтан топырақ мүмкіндігін тексерудің еш қандай 
мүмкіндігі жоқ;

• цемент пен қиыршық тастан тұратын топырақта тестілеу 
сенімді емес немесе жасалынбайды;

• ендіру бағасы төмен болғанымен, бұрғылауға қарағанда 
CPT жасау үшін арнайы қазу керек.

Қайта жүктеу түзету. Көпшілік талдау əдістері CPT нəтиже сін 
тікелей далалық зертеуден алады, бірақ кейбіреуі түзетудің қай та 
жүктеу коэффициентін пайдалануды қажет етеді. Бұл фактор біре-
гейленеді, SPT нəтижесіне қолданылды:

                  (3.4-Ағылшын)

                                       (3.4-SI)

                 (3.5-Ағылшын)

                                     (3.5-SI)
мұндағы:

qc  =  қарсылық конусы, алынған аймақтан 
qcl  =  қарсылық конусы түзетелген тау қысымы 
fcs  =  бүйірлік үйкелу конусы, алынған аймақтан 
fcsl  =  бүйірлік үйкелу конусы түзетелген тау қысымы 
σ’z =  тиімді тік кернеу кПа немесе фунт/фут2 (9-тарауда 
анықталады)
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Топырақ ерекшелігін жіктеу. Негізгі қиындық топырақ үл-
гісінде болмауы топырақ түрі сыналады. Топырақтың жағдайын ба-
ғалау жіктеу, жақын орналасқан бұрғылауға негізделген, бұл мəсе ле 
əлі күнге дейін тосқауыл болуда. CPT мəліметтер топырақ  тың қа-
лай өзгеретінін, конус оны шығарғанда, сондықтан СРТ мəлімет   тер 
болжауы, топырақтың не істейтінін немесе топырақтың типін біле 
алмаймыз. Шын мəнінде, инженерлер  эмпирикалық корреляция  лар 
құ растырды топырақтар əрекеті жəне CPT мəліметтері, оның ішін де 
3.29-суретте. 

3.29-СУРЕТ. Топырақтың қасиеттері СРТ қорытындысымен тұрғызылған (Robertson 
мен жəне Campanella материалдары бойынша 1983.)

Бұл корреляцияны пайдаланып, компьютерге бағдарламала на-
ды, жиі тестілеу нəтижесімен бірге шығарылады. Дегенмен, олар-
ды абайлап пайдалану керек жəне дəл емес. Нағыз топырақ үлгі 
жік теуін геотехникалық инженерлер эмпирикалық корреляция CPT 
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жəне SPT мəліметтер арасында көреді. qc/N60 коэффициентін орта-
ша өлшеміне қарағанда D50 бөлігін 3.30-сурет көрсетеді (4-тарауда 
анықталғандай).

Прессиометр сынағы

1954 жылы жас француз студенті Louis Menard сынақ орнында 
жаңа түр дамытты: тест прессиометр (PMT). Kogler 20 жыл бұрын 
кейбір шектелген жұмысты балама тестілеу жасады жəне Menard 
тəжірибиелік мəнін ашты. Прессиометр ол цилиндрлік баллон 
бо лып табылады, негізіне жəне жоғары енгізілген 3.31 жəне 3.32-
суреттеріндегідей. Өлшеу көлемі жəне қысым стресс жəне көрші 
то пырақтағы қысушылықты бағалауға пайдаланады, сондықтан əре-
кеті негізді (Baguelin жəне басқалары, 1978; Briaud, 1992).

3.30-СУРЕТ. qc/N60 жəне түйіршіктердің орташа өлшемдері D50 арасындағы 
қатынасының корреляциясы келтірілген.(4-тармақта көрсетілгендей) 
(Kulhawy жəне Mayne материалдары бойынша 1990, Ғылыми-зерттеу 
институтының рұқсатымен пайдаланылды)
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3.31-СУРЕТ. Прессиометр үлгісімен сынақтау.  

3.32-СУРЕТ. Прессиометр қондырғысының толық көрінісі. 
Оң жағында құрылымы, сол жағында басқару тетігі.
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Жақсы бұрғыланған саңылау PMT бола алады немесе сынау 
құ рыл ғысы кішігірім шнекпен бірігіп, прессиометр бұрғысын құра 
алады. Соңғы құрылым топырақтың бұзылуын аз ғана жəне тығыз 
бай ланысты suremeter қысым мен топырақ арасында жасайды. 
PMT тікелей  топырақтың қысылуын шығарады жəне көлденең 
қы сымы SPT жəне CPT. Сонымен, теорияда, ол талдауы реттеу 
үшін нығыз негіз құрады жəне мүмкін талдау əлеуеті күшті. Одан 
басқа, ұсынылған салмақ прессиометр ұяшығына үлкен көлемді 
топырақ таратады. SPT немесе CPT қарағанда, сонымен, ол то-
пырақтағы қиыршық тастан қауіп төнбейді. Бірақ PMT жасауға 
қиын сынақ болып табылады жəне құралдар мен оны пайдалана тын 
жұмысшылар санымен шектеулі. PMT Франция жəне Германия-
да кең таралғанымен, ол басқа елдерде ара-тұра пайдаланылады. 
Дегенмен, ол болашақта танымал болуы мүмкін.

Дилатометр сынағы

Дилатометр (Marchetti, 1980; Schmertmann, 1986b, 1988a, 1988b), 
тестілеудің жаңа бір құрылғысы болып табылады, 1970 жылдың 
соңында Италияда Сильвано Маркетти құрастырды. Ол, сонымен 
қатар тегіс дилатометр немесе дилатометр Marchetti атымен белгілі, 
ол 95 мм, қалыңдығы 15 мм алмас жүзді жұқа металдан, бір жағы тегіс, 
дөңгелек, шойын жарғақшадан тұрады 3.33-суретте көрсетілген.

3.33-СУРЕТ. Маркетти дилатометр 
басқару блогымен 
(Courtesy GPE, Inc., Gainesville, FL)
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Дилатометр тестілеу (DMT) былайша жасалады (Schmertmann, 
1986а):

1. Дилатометрді қажетті тереңдіктегі CPT құрылғысы арқылы 
топыраққа кіргізіңіз немесе басқа лайық құрылғымен.

2. Жарғақшаға азот қысымын беріңіз, оған сыртынан басы-
ңыз. Қажетті қысымды жазыңыз жарғақшаның қажетті ор  та -
лығына 0.05 мм топыраққа жылжытыңыз (қысым А), жə   не 
оған орталығына айыстыру қажет 1.10 мм топыраққа (қы-
сым B).

3. Depressufize жарғақшаларды жəне қысымды жазыңыз, мем-
бранаға əсер ететін, ол өзінің алғашқы жағдайына қайтып 
келеді. Бұл қысым С топырақтың тесіктік су қысымы.

4. Жақсы дилатометрді 150-ден 300 мм тереңдікке жерге ен-
гізіп тестілеуді қайталау. Керек тереңдікке жеткенше жал-
ғастырыңыз.

Бұл əрбір тестілеу жалғасы əдетте 1:59 минутты қажет етеді, 
сон  дықтан типті зондтау (толық сынау серия DMT жер беті жəне 
қажетті тереңдік), оған шамамен 2 сағат керек. Оған қарама-қарсы 
салыстырмалы CPT дыбыстау 30 минут шамасында бітеді. 

Негізгі ұтымды жағы DMT бүйір жағдайының стресс жəне 
топырақтың қысылуы. Олар A, B, C анықталады жəне қысым жəне 
анықталған фактордың құрылғыны калибрлеу DMT индексімен 
жазылады, ал ол:

ІD = материал индексі (қағидалы модуль) 
KD = қысымның горизонталды индексі 
(қағидалы бүйірлік қысым) 
ED = дилатометр модульмен (иілгіштік модуль теориясы). 

Ғалымдар бұл көрсеткіштер мен топырақ катон жіктеуі ара-
сында корреляция құрастырды, сонымен қатар инженерлік құрылым 
(Schmertmann, 1988b; Kulhawy жəне Mayne, 1990). 

CPT жəне ДМТ қосымша сынақ (Schmertmann, 1988b). Топы-
рақтың тығыздығын бағалау үшін конус жақсы əдіс болып табылады, 
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дилатометр орындағы қысым мен қысылуды бағалауда тиімді. Бұл 
үш түрлі ақпараттар негізінен техниканың тірегін құрайды. Одан бас-
қа, дилатометр жүзі жерге CPT көмегімен жеңіл кіреді, сондықтан 
бұл жеңіл сұрақ, CPT жəне DMT тестілері аз ғана құрылғыларды 
алып жүреді. 

Дилатометр тестілеу салыстырмалы жаңа болып келеді, сон-
дық тан əлі жиі пайдаланатын инженер құралы бола қойған жоқ. 
Инженерлер тек қана шектеулі тəжірибе бар. Əдістің талдауы мен 
əрленім, DMT нəтижесі дамыған жоқ. Бірақ оның салыстырмалы ар-
зан бағасы, икемділігі жəне өзіндік құны CPT сəйкестігін болжау, ол 
болашақта кең қолданыста болуы мүмкін. Ол жақсы қайталанбалы, 
жұмсақ жəне қатты топырақта қолданыла алады (ол, яғни N ≤ 40), 
механикалық құрылығлардың тікелей өлшеуін қамтиды.

Ендірудің Беккер сынағы 

Қиыршық тастары бар топырақтар жұмыр тастар немесе қой -
тастар көпшілік сынаққа қиындық туындатады. Сыналатын жер-
лердегі құрылғылар осындай түрлі топырақтарда жер астына ене 
алмайды (ол қарсылық) немесе нəтижелері құрылғының сынағы да. 
Кəдімгі бұрғылау құрылғылары мұндай топырақ астына өте алмай-
ды. Осындай ірі түйіршікті топырақтар арасынан өтетін əдіс Becker 
балға бұрғысын пайдалану арқылы жүреді. Бұл құрал, Канадада 
жасалған, дизельмен жұмыс істейді. Соққы күші 135-тен 230 мм (5.5-
9.0 дюйм) диаметр  екі жақсы қабырғасы болаттан жасалған қанқасы 
жерде тұрады. Түйіршіктер үстіңгі корпус арқылы ауаға шығады. 
Бұл əдіс нығыз жəне қатты топырақтарда тиімді пайдаланылады.

Becker балға бұрғысын ендіру қарсылығын бағалау үшін де пай-
далана алады, онда балға соққысы-мониторинг есептеуіш құралы 
жасайды. Соққы саны, қаңқаны жылжытуға қажетті 1 фут (300 мм) 
Беккер соққы есебі болады, NB. Бірнеше түзетілер мүмкіндігі бар, 
оны эквивалентті SPT N- мəніне айналдыру үшін (Harder жане Seeds, 
1986). Осының бір түзету əдісі – қысым камерада қарсылық дизель 
балғасы. 
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Басқа in-situ тестілеу 

Көптеген тестілеу орында мүмкін, олардың кейбіреуі жайлы осы 
кітапта айтылады. Оларға далалық тығыздықты тексеру (6-тарау), 
гидравликалық енуді тексеру (8-тарау), қалақты жылжуын тек серу 
жатады (12-тарау).

Орында салыстыру зерттеу əдістері

Орында тексерудің əрқайсысының өзінің күшті жəне əлсіз жақ-
тары бар. 3.5-кестеде осы тарауда айтылатын маңызды сынау дың 
атрибуттарын салыстырады.

3.5-КЕСТЕ. In Situ Test əдісімен тестілеуді бағалау а

Стандартты 
пенетрация 

арқылы 
сынақтау

конус 
енгізу 

арқылы 
сынақтау

Прессио-
метрлік 

сынақтау

Дилото мерлік 
сынақтау

Беккер 
пенетра-
циялық 

сынақтауы

Қондырғының 
қарапайым дығы, 
ұзақ мерзімділігі

Қарапайым 
жəне сенімді

Берік 
комплекс 

 Тұрақты 
комплекс 

Жеткілікті, 
берік 
комплекс; 

Қарапайым 
жəне 
сенімді 

Сынақтаудың 
жеңілдігі 

Жеңіл Жеңіл комплекс Жең Жеңіл 

Қимадағы нүктелі 
жəне үзіксіз 
мəндер  

 нүкте үзіксіз нүкте нүкте үзіксіз

Интерпре тацияға 
қажет мəлімет 

ЭмҚиыршық 
тастан  
периялық

Эмпе-
риялық,
теория лық 

Эмперия-
лық, 
теориялық 

Эмпериялық, 
теория лық 

Эмпе-
риялық

Жарамды 
топырақ 

Қиыршық 
тастан  
басқалары 

Қиыршық 
тастан  
басқалары  

Бəрі Қиыршық 
тастан  
басқалары 

Құмдар 
жəне доғал 
тастар 

Қондырғы лардың 
тəжірибеде 
қолдануы 

Универсалды, 
қолжетімді, 
жиі 
қолданыста 

Жиі 
қолданыста 

Табылуы 
қиын, 
арнайы 
жобаларға 
қажет 

Табылуы 
қиын, арнайы 
жобаларға 
қажет 

Табылуы 
қиын, 
арнайы 
жобаларға 
қажет 

Ары қарай дамуға 
мүмкіншілігі

Шектеулі үлкен үлкен үлкен белгісіз

а Митчелл материалдары 1978,  ASCE. Рұқсатымен қолдануға болады
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3.10 ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ІЗДЕНІС

Геофизиканың мақсаты  –  физиканың  əртүрлі қағидаларын пай-
да ланып, белгілі бір топырақтың құрамын талдау жəне геология лық 
профилін айыру. Осындай көптеген əдістерге:

• сейсмикалық толқынды қозғау жəне оның таралуын өлшеу;
• гравитациялық жəне магниттік өрісін бағалау жəне олар дың 

жер бетіндегі өзгерісін сипаттау;
• электр тоғының жер арқылы өтуі жəне оның таралуын 

өлшеу;
• радиолокаторды толқынды жіберу немесе сəулеленудің 

бас қа түрі жəне оның жіберілуін жазу, жиылуын жəне шы-
ғылысуын жазу жатады.

Геофизикалық əдістер алғашында тау геологиясы мұнайшыла-
рымен жер астындағы тереңгі қабаттарда бағалы минералдарды 
жəне мұнайды іздеу үшін пайдаланылды. Олар əртүрлі геологиялық 
қабаттарды айыра білетін болды, олардың физикалық құрамына 
қарай, сөйтіп мұнай іздеу жəне бұрғылауға жақсы алаңды табуға 
қолдау көрсетті (Dobrin, 1988). Кейіннен, геотехникалық жəне 
геолог инженерлер сəйкес алаңды іздеу үшін пайдалана бастады. 
Дегенмен, геофизикада бұрғылап үлгі алуға қарағанда үлгілер алу 
дəл емес, оның негізгі басымдылығы – қамту аймағы аз ақыға көп 
жерді қарай алады, ал кейде жəй ғана бұрғылаудың байқамағанын 
көре алады. Геофизикалық əдіс, сонымен қатар барлау барысында 
бірінші қадам ретінде пайдалы болады, сонымен тереңдікті бұрғы лау 
бөлшектеуіне нұсқаулық бола алады. Геофизикалық əдістердің қол-
данысы телімнің геотехникалық сипаттамасына шектеулі, тек қана 
жобалардың кішкене бөлігі ғана пайда көреді. Дегенмен, кейбір жағ-
дайларда, олар өте құнды қосымша пайдаланылады, бірақ бұрғылау 
барлауды айыра алмайды.

Сейсмикалық геофизикалық тестілеу

Сейсмикалық геофизикалық тестілеу орында сыналатын 
жал   пы əдіс, стратиграфия жəне топырақтың динамикалық құ ры-



150

лы  мын анықтауға пайдаланылады. Бұл тестілеуде бір нүкте сейс-
ми калық толқын жасайды, топырық арқылы өтетін, толқындар 
алыс тағы қабылдағыштармен тексеріледі. Тестілеудің икемдеуіне 
бай ланысы жəне таңдалған орын мен қабылдағыштың орналасқан 
жері, түрлі тестілеу бар, соның ішінде сейсмикалық тестілеудің 
жал таруы, сейсмикалық көлденең тесік сынағы, сейсмикалық 
саңылау тестілеуі. Сейсмикалық сынақ жалтару геотехникалық 
жə не инженер геологтармен пайдаланылады. Ол сеймикалық тол -
қында жерге жіберуден жəне жердің əр түрлі нүктелерінде қай-
тып келуінен тұрады. Сейсмикалық толқындар бастау орнында 
пайда болады, жер бетінде ауыр затпен ұра отырып, мысалы шоң 
темір мен кішігірім жарылым жасай отырып істейді. Нəтижесінде 
сейсмикалық толқындар қабылдағыштар өлшеп, геофоны тегістеліп 
жəне сейсмографқа қосылады, 3.34-сурете көрсетілгендей. 

Толқындар жылдамдығы тау жынысы немесе топырақтың 
фи зикалық құрамына байланысты, əсіресе оның тығыздығы, иіл-
гіштігі, борпылдақтығы, жиі жарылысы. Нығыз, массивті тастар, 
гранит, жоғары толқын жылдамдығы бар, ал жеңіл жыныстарды, 
мы салы, бор, аралық, топырақтар өте төмен жылдамдықта болады. 
Сейс микалық жалтару бұл əртүрлі жерасты анкетасын жасау үшін 
пайдаланылады. 3.34-суретінде түрлі топырақ жынысқа енеді жəне 
біз оның тереңдігін білгіміз келеді. 

3.34-СУРЕТ. Сейсмикалық əсерлерді пайдалана отырып тереңдегі қабатты анықтау, 
мысалы қатты жыныстарды
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Бұл ақпаратты алу үшін жарылыс жасап жəне сейсмоқабылда-
ғышқа келген толқындар жазылады. Кейбір толқындар осы топы-
рақ арқылы өтеді жəне түрлі геофонға барады. Бір мезетте түрлі 
тол қындар жартасқа таралып, горизонталды ол арқылы жəне қай-
тадан жер үсті арқылы болады. Бұл жол алыс болғанымен, тау 
жар тасы арқылы толқындар тез, кейбір жерлерді толқынның бас-
тауына байланысты соңғысы алдыңғыға қарағанда тез келеді. Тол-
қындарды геофонға салыстыра отырып, біз тереңдікті анықтай мыз. 
Сейсмикалық көлденең тесік жəне сынақтың сеймикалық саңылау 
сызба түрінде 3.35-суретінде көрсетілген. Бұл тестілеуде толқындар 
бастау көзі жəне қабылдағыштар арасындағы қашықтықпен  сəйкес 
уақытпен есептеле алады. Толқын жылдамдығы мəліметтері, со-
ны  мен қатар қабілетін бағалауға пайдаланылады (экскаваторға 
ыңғайлылығы) түрлі топырақтардың жəне тау жынысының 6-тарау-
да талқыланғандай болады. Соңында, геотехникалық инженерлер 
бұл жəне басқа да динамикалық мəліметтерді жерде таралған жер 
сіл кіністерін талдауға да пайдаланады, жер сілкінісі кезіндегі топы-
рақтың теңселуін жобалау үдерісінің бір бөлігі. 

3.35-СУРЕТ. (а) Сейсмикалық сынақтауға қажетті ойық, (b) сейсмикалық сынақтауды 
қабылдайтын ойық.
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3.11 СИНТЕЗ ЖƏНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Тік қима

Сипаттау бағдарламасы жиі көп мөлшерде түбегейлі түсінуі 
мүмкін емес ақпараттардың пайда болуына əкеледі. Одан басқа, бұл 
ақпараттар үш өлшемде тарайды, сондықтан оларды бейнелеу өте 
қиын. Осының бір ұтымды əдістерінің бірі геологиялық ортада мəлі-
меттер құрастыру барлық орында тік қию əдісін тартады, 3.36-сурет-
те көрсетілгендей. Бұл телімдер жеңіл құрастырылған тесіктерден 
өткенде, бірақ секциядан аздау қосымша тесіктер пайдаланыла 
алады. Кейбір интерпретация кию құрастыратын кезде қажет, себебі 
біз тесіктердің арасында қандай жағдай бар екенін білмейміз.

3.36-СУРЕТ. Жер қыртысының жиі кездесетін көлденең қимасы.

Перпендикуляр болып инженерге геотехникалық орынды үш 
өлшемде бейне алады. Кейде қию  тек қана жер асты жағдайын 
көрсетеді, шын мəнінде іздеу тесіктерінде кездескен жағдайы 
3.37-суретте көрсетілген. Бұл əдісті оқырманға түсіндіру қажет. 
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3.37-СУРЕТ. Құбырдың бойымен жасалған қима 
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Бір өлшемді Профиль əрленімі

Қию негізгі құрал болса да жерасты вариациясын түсіну үшін 
көпшілік геотехникалық талдау бірөлшемді профильге негізделеді. 
Мысалы, есептеу талдауы 10 жəне 11-тарауларды келтіреміз жə-
не жер бетіндегі нүктедегі реттеуді осы нүктеден төмен жерге 
топырақты қысу арқылы санаймыз. Егер біз басқа нүктелердегі рет-
теуді білсек, талдау қажет болған жағдайда қайталау керек. 

Профилді бірреттік əрленім ендіру бұрғылауына ұқсас, ол те-
реңдігіне байланысты жерасты жағдайын суреттейді (3.38-сурет). 
Бірақ профиль жобаға пайдаланылатын, мүмкін, бірнеше бөлшек-
теуде дайындалады, барлығы сияқты емес. Егер жерасты жағдайы 
жеткілікті біртекті болса (геотехникалық инжерения стан дарты), он-
да біз жиі бір əрленім профилін пайдаланамыз. Бұл əрленім профи-
лін жасау көп инженерлік шешімдерді, сонымен қатар Интерполя-
цияны қажет етеді. Маңызды бұл үдерісте көптеген анықталмаған 
мəселелер барын білу керек жəне ол сəйкес консерватизм деңгейін 
көр сетеді. Бұл шешім, біріншіден, терең далалық жəне зертханалық 
əдістердің бірігуімен шешіледі. 

3.38-СУРЕТ. Инженерлі-геологиялық зерттеу есептерінде жиі кездесетін  топырақтың 
бірөлшемді қимасы.
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Геотехникалық зерттеу есебі

Орынды сипаттаудың соңғы шешімі, əдетте геотехникалық зерт-
теулер есебінде баяндалады, онда барлық бұрғылау журналдары, 
зерт ханалық жұмыстардың нəтижелері, көлденең кесу, жəне т.б. 
инже нерлердің түсіндірулері болады. Бұл есеп белгілі бір жоба мəн-
мəтінінде дайындалады. Жоба іргетасын қалауға геотехникалық 
ұсы ныстар, беткейлер, тірек қабырғалары жəне басқа да мүм кін-
діктері енеді. Мысалы, ұсынылатын ғимаратқа мынадай контур сай 
болады:

Іс-шара аясы жəне мақсаты 
Болжанған дамуы
Дала зерттеуі 
Жерасты суының мониторингі
Зертханалық тестілеу 
Жерасты жағдайының талдауы
Ұсыныстар əрленімі

Санаттау
Іргетастары 
Тірек қабырғалары
Тротуарлар жабу

3.12  ЭКОНОМИКА

 Орынды іздеу жəне топырақты тестілеу белгісіздіктің ірге-
тасы сияқты. Қаншалықты кең болса да барлық уақытта кейбір 
күдік болады, кейбір бұрғылау дəл жерасты жағдайында ол үлгі 
көр сетілімді болса да жəне тестілеу топырақ құрамын дұрыс көр-
сетеді. Инженерлер бұл белгісіздікті факторлар қолдану арқылы 
біз дің алдауымызды қауіпсіз етеді. Өкінішке орай, бұл шешім бізді 
кон сервативті құрылымға əкеледі, сондықтан құрылысқа көп ақша 
кетеді.  



156

3.39-СУРЕТ. Жер телімдерінің экономикалық тиімділігін анықтау 
 

Қысқарту мақсатында қажетті кертартпалық деңгейді дизайн 
не гізіне инженер кең зерттеу жəне бағдарлама сынау таңдау алады, 
топырақты анықтау үшін. Қосымша шығындар мұндай іске құры-
лысқа кететін шығынды азайту болып табылады 3.39-суретінде 
көрсетілгендей. Дегенмен, кейде бұл да қайтарылымды. Соңында қо-
сымша шығындар қосымша зерттеуге жəне сынақтарға жəне өнімді-
лігі бірдей болады немесе құрылысқа деген шығынды азайтады. 
Мұнда ғы минималды қисық тиімді үштік деңгейін көрсетеді. 

Біз, сонымен шешуіміз керек, үлкен мөлшердегі орташа дəл тес-
тілеуді жүргізуіміз керек пе (мысалы, SPT) немесе аз ғана дəлірек, 
бірақ қымбат сынақтар (мысалы, PMT). Handy (1980) барынша 
эко номикалық тиімді топыраққа профиліне өзгергіштігіне сəйкес 
өзгергіш тестілеу ұсынды. Сонымен, бірнеше дəл тестілеу бірегей 
топырақ қорына қолайлы болады. Одан да тез мəліметтерді, егер олар 
дəл болмаса да, олар тұрақты емес орда құнды болып есептеледі. 
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3.13 ҚҰРЫЛЫС КЕЗІНДЕГІ ГЕОТЕХНИКАЛЫҚ  
        МОНИТОРИНГ 

Геотехникалық инженерлердің айналысатыны маңызды бір 
амал  дарының бірі құрылыс кезінде жер асты жағдайына монито -
ринг жа сау орында көптеген белгісіздік сипаттауда жалғасады. 
Жиі жа ңа ақпараттар құрылыс жүріп жатқан кезде белгілі болады, 
əсіресе егер құрылыс қазба жұмыстарын қамтитын болса. Мысалы, 
егер тас жол кесу беткейде болса, геотехникалық инженерлер жəне 
гео  логиялық инженерлер барлау жолын анықтайды, осы тарауда 
айтылғандай. Сосын, кесу болған кезде, жер қандай жағдайларға 
ұшырайды көреді. Егер жаңа жағдай табылса, əрленім сəйкес жағ-
дайда өзгеруі керек. Бұл белгісіздіктермен күресудің басқа жолы – 
дала жағдайында табиғи сынақ жүргізу. Мысалы, егер болжау əдісі 
бағаналы тірек іргетасын құратын болса, онда жиі заттай бағаның 
салмақ сынағын компьютер арқылы жүргізеді. Мұндай тестер 
ку  реалды жинақ жобада жəне жүктемеде. Бұл тестілеу құрылыс 
үшін немесе жиі құрылым басында жасалады. Егер күш тестілеу 
мүмкіндігі ұсынғаннан мағыналы ерекшеленсе, онда біз əрленімді 
өзгертеміз, мүмкін жаңа бағана қосу арқылы.

Үшінші амалы геотехникалық құрылғыларды жерге қондыру 
болып табылады. Бұл құрылғылар, арнайы ұсынылған өлшеу 
үшін белгілі бір топырақтар мен тау жынысының атрибуттарын 
анық тайды. Мысалы, бұрыш өлшегіш техникалық сайман, жердің 
го ризонталды қозғалысын өлшейді. Біздер бір немесе бірнеше 
инклинометр жай көшкін жəне алынған мəліметтерді пайдаланып, 
тереңдік пен жылжу бағытты бағалауға көмектесу жəне реттеудің 
тиімділігін кесіп-пішіп айтар едік. 

Бұл əдістер жобалау жұмысы жалғасы құрылыс кезінде бай-
қау амалы болып табылады (Peck, 1969) жəне инженерлі геология-
лық тəжірибенің маңызды бөлігі. Сонымен қатар геотехникалық 
ин женерия мен ғимарат пен құрылымдарды жобалауда маңызды 
айыр  машылық болады. Құрылымдық инженерлер кейде, мүмкін 
еш  қашан, алдын ала білуге болатын жəне сонымен қатар мұндай 
тек серуді қажет етпейтін материалдармен жұмыс істесе, бұл əдісті 
пайдаланбайды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ

Негізгі мəселелер

1. Геотехникалық тəжірибедегі айырмашылық оның көпшілік 
салаларда техника негізделгенінде, біз шығарылған өнім-
мен емес табиғи материалдармен жұмыс істейміз. Бұл ма-
териалдар тау жынысы жəне топырақ, орыннан-орынға 
ма ңызды ерекшеленеді, əрбір құрылыс алаңы геологиялық 
бұрғылауды жəне жерасты профилінің бағдарламасының 
си паты мен сəйкес инженерлік құрылымды қажет етеді. 
Сосын біз осы бағдарламаларға негізделген жобаларымыз-
ды бастаймыз. 

2. Геологиялық бұрғылаудың алғашқы кезеңдерінде жəне бағ-
дарлама сипатына туынды ақпараттардың жиынтығынан, 
əуефото түсірілімдерден, сонымен қатар далалық барлау 
жүр гізуден тұрады. Бұл талаптар жерасты барлауына 
дайындық кезеңінде болады.

3. Жерасты жағдайын зерттеу, əдетте  маңызды жəне аса қым-
бат компоненті болып табылады. Біздер бұрғылау арқылы 
барлау бұзылған жəне бұзылмаған үлгілерді аламыз. Кейбір 
жерлерде қарық жəне шұңқыр қазған пайдалы. Түрлі 
əдіс  тердің кең ауқымы бар жəне ең дұрысын пайдалану 
жағдайына бағасы жəне басқа да факторлар əсер етеді. 

4. Геотехникалық инженерлер тау жынысы жəне топырақты 
зерттеуді екі үлкен топқа бөледі: ex situ жəне in situ. Еx situ 
сынаулар зертханада жасалады, сондықтан үлгінің бұзы -
луы ның қыиндығы бар. Еx situ сынағын біз аймақта жа -
саймыз, бірақ ол аз бақыланады жəне дəлдік жетіспейді. 
Əрқайсысының жақсы жақтарын ала отырып, біз жиі екеуін 
де пайдаланамыз. 

5. Кейбір жағдайларды, геофизикалық əдістер, сейсмикалық 
бүктелу, жер асты жағдайын бағалау үшін пайдалануы 
мүм   кін. Бірақ бұл əдістер əдетте пайдаланып жүрген əдіс-
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тер ді ауыстыра алмайды, тек қана қосымша əдіс болып 
табылады.

6. Сипаттамалар жинақталған соң, геотехникалық инженер лер 
синтез жасап,  геотехникалық зерттеулердің баяндама сын да 
қорытынды жəне ұсыныстар жасайды. 

7. Жақсы басқарылатын жобаларда  алаңда құрылыс жұмысы 
жүреді, алаңды сипаттау жалғаса береді, мəліметтерге қол 
жеткізген сайын əрленім де өзгеруі мүмкін.

Сөздік 

əуефототүсірілім
Becker ену тестілеу
бұрғылау
шнек шелегі
бұзылу
конусты енгізу тестілеу 
(CPT)
керн таңдау бұрғылау 
дилатометр  тестілеу (DMT)
бұзылған құрылым үлгісі
өндірістік геофизикалық зертеулер 
бұрғылау құрылғысы
бұрғылау сұйықтығы
ізденіс бөліну 
іздеу қарығы
ex-situ тестілеу
бұзылған үлгі
сейсмикалық көлденең тесу тестілеу
сейсмикалық саңылау тестілеу
сейсмикалық қауіп картасы
Сейсмиқалық сыну сынағы 
Алаң сипаты

Орын барлау
Топырақ түрін жіктеу
сығу
енгізудің стандартты тестілеу
(SPT)
Жерасты барлау
Бұзылмаған құрылым үлгісі
Далалық барлау 
шнек
геофизикалық барлау
геотехникалық зерттеу
дыбыстау 
қалың қабырғаоы үлгіалушы
өткізгіш шнек өзегі 
сынақ жүретін жерде
лазерлік сканерлеу 
коррекцияны қайта жүктеу
фотограмметрия
прессиометр  тестілеу(PMT) 
дистанциялық зондтау 
Тау жынысы сапасын белгілеу 
(ROD)
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СҰРАҚТАР ЖƏНЕ ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР

Кіріспе

3.1   Геологиялық барлау жəне топырақ сипаттамалары
3.2  Хронологиялық ретпен геологиялық барлау жəне бағдар-

лама сипаттамасын жасау кезеңін көрсетіңіз

3.1-тармақ. Жобаны бағалау

3.3 Геологиялық барлау жəне бағдарлама сипаттамасын жасау 
үшін қандай ақпараттар жиналуы керек?

3.2-тармақ. Əдебиеттерге шолу

3.4 Геологиялық картадан қандай  ақпараттар алуға болады? 

3.5-тармақ. Жерастын зертеу

3.5  Мынадай бұрғылау əдістерін сипаттаңыз жəне жақсы, жаман 
жақтарын айтыңыз: қатты діңгекті шнек, жатық діңгекті 
шнек, роторлық жуу, керн таңдау.

3.6 Орынды іздеу үшін қазылатын ор пайдаланудың жақсы, 
жаман жақтарын сипатта.

3.6-тармақ. Топырақ жəне тау жынысының дискретизациясы

3.7 Сэм допплер типі жəне бұзу арасындағы байланысты түсіндір 
жəне үлгіні бұзу қағидасын сипатта.

3.8 Үлгіалушы Shelby түтігін жəне қалың қабырғалы үлгі-
алушының жақсы, жаман жақтарын нақтыла.

3.9 Бір қабатты, 50 м ені × 90 м өндірістік ғимарат жер бедері 
орташа тығыздықты, нығыз, лайлы, сирек қиыршық құмды 
жерге салынады. Бұл топырақтың орташа инженерлік құры-
лымды жəне орташа біртектілік болып келеді. Мұнда ал-
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дында жүргізілген ешқандай зерттеу белгісі жоқ. Жер асты 
судың деңгейі  болжау бойынша жер астынан 30 м төмен. 
Біздің ойымызша, бұл ғимарат ұстап тұру үшін іргетастың 
таралуы жер астында 0,5 м болады. Бұл орынға кіру 
мүмкіндігіне ештеңе кедергі жасамайды. 

(а)    Қанша барлау бұрғылауы қажет жəне олар қандай тереңдікте 
бұрғылануы керек?

(ə)  Осы жобаға қандай құралдар, бұрғылар жəне үлгіалушыны 
ұсынар едіңіз?

3.10 Бірқабатты, 20 м горизонталь, 50 м бетон көтерме-айнал-
ма сулы-батпақты жердің қасында кеңсе ғимараты салынуы 
керек. Осы жер теліміне жақын жерлердегі жүргізілген бар-
лау жұмысында шамамен 1 м орташа қатты сазды жер 4 м 
тереңдікте жатыр, жеңіл органикалық балшық жəне сазды 
то пырақтан тұрады. Əктас, шамамен 20 м тереңдікте жатыр. 
Жер асты суы, есептеуінше 0,5 м тереңдікте. Топырақтың 
əлсіздігінен мүмкін ғимаратты ұстап тұратын терең іргетас 
қатты топыраққа дейін құйылуы керек. Жер теліміне кіруге 
ешнəрсе кедергі жасамайды.

(а)   Қанша барлау  бұрғылауы қажет жəне олар қандай терең-
дікте бұрғылануы керек?

(ə)  Осы жобаға қандай құралдар, бұрғылар жəне үлгіалушыны 
ұсынар едіңіз жəне далалық топ шешуге дайын ба?

3.11 10 қабатты болатын кеңсе ғимарат құрылымы 200 фут × 
200 фут аллувиалды топырақ пен батпаққа салынуы керек. 
Бұл топырақ біртекті жəне техникалық құрылымы жақсы. 
Ғимарат бір 12 фут терең іргетас мүмкін  ұстап тұратын негізі 
25 фут төмен орналасқан. Терең іргетасы шамамен 60 футқа 
таралған. Жер асты суы 30 фут төмен жер бедерінен 100 фут 
төмен. Жер теліміне кіруге ешнəрсе кедергі жасамайды.

(а)    Қанша барлау  бұрғылауы қажет жəне олар қандай тереңдікте 
бұрғылануы керек?

(ə)    Осы жобаға қандай құралдар, бұрғылар жəне үлгіалушы ны 
ұсынар едіңіз жəне далалық топ шешуге дайын?
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3.12 Кішігірім коммерциялық кешен, бір қабатты супермар-
кет жəне бірқабатты бөлшек сауда дүкен ғимараты 3.40-
суреттегідей салынады. Ұсынылған негіз жер астынан 2 
фут тереңдікте орналасады. Бұл орында ешқандай зерт теу 
жүрмеген, бірақ ескі аэрофототүсірімдер солтүстік шы-
ғысында құйылған заттың  барын көрсетеді. Бұл заттың 
қа лыңдығы 5 фут, мүмкін, тығыз емес мүмкін құрылыс 
кезінде алынып тасталады. Бірақ біз бұл материалды қай-
тадан пайдалана алмаймыз, себебі оның құрымында қоқыс 
немесе зиянды заттар болуы мүмкін. Топырақтың қалған 
бөлігі мүмкін қатты сазды балшық жəне құм балшық. Жер 
асты суы есептеуінше 20 жер бетінен тереңдікте. Жер те-
ліміне кіруге ешнəрсе кедергі жасамайды. 2 іргетас тақта 
жеңіл құйылмалы ғимараттың барлық кеңістігін қамтиды. 
14-тарауда тереңірек ақапарат бар. Жерасты зерттеу 
бағдарламасын құрастыр (250-350 сөз) не істеу керек 
екенін көрсетіп жадынаманы далалық экипаж жұмысына 
ұсыныңыз. Ұсынылған əрбір іс-əрекетке белгіленген жос-
пардың көшірмесіне қосуды ұмытпаңыз.

3.40-СУРЕТ. 3.12-тапсырмаға қажетті жоба
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3.7-тармақ. Жерасты суы жəне мониторинг

3.13  Құдықты бақылау орнатуды жəне оны қалай өлшейтінін   
суреттеп бер.

3.9-тармақ. In Situ тестілеу

3.14  Тік тиімді қысым 1-үлгіде 3.14-суретте 405 lb/ft2. Есепте 
N1,60.

3.15  Тік тиімді қысым 3-үлгі 3.14-суретте 1270 lb/ft2. Есепте 
N1,60.

3.16  Стандартты тестілеуді ендіру 6,5 м тереңдікке жасалды, 
орташа топырақты пайдаланумен стандартты үлгі АҚШ 
доғал балғамен жаса. N-мəні, аумаққа жазылғаны 16. 
Бұрғылау даиметрі шамамен 100 мм, ал тік тиімді қысым 
In Situ орында 85 кПа. Есепте N1,60.

3.17 3.29-суретін пайдаланып, 23-тен 48 фут тереңдіктегі топы-
рақты жіктеп, нəтижесін CPT 3.28-суреттегідей ұсыныңыз. 
Неге мұнда qc, fsc тікенегі бар жəне Rf  қисығы бұл екі 
тереңдікте?

3.18 3.29-суретті пайдаланып, 66-дан 80 фут тереңдіктегі топы-
рақты жікте.  CPT нəтижесін 3.28-суретте ұсыныңыз. Не ге 
мұнда qc, fsc тікенегі бар жəне Rf  қисығы 76 жəне 78 фут 
тереңдікте?

3.19 Конусты ендіру тестілеуді құмды топырақта орташа мөл-
шерде 0,5 мм, бөлікпен qc  80 кг/см2  жасалған. SPT N60  

эквивалентін есептеңіз.
3.20  Стандартты ендіру тестелеуін Becker ендіру мен са лыс-

тырыңыз.
3.21 Прессиометр тестілеуін қалай жасайды жəне ол нені өл-

шейді.
3.22 Дилатометр тестілеу қалай жасалады жəне ол нені өл-

шейді.
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Кешенді 

3.23  Инженер 24 in пайдаланып диаметрі шнек шелегін 3.7-
суреттегіге ұқсайтын алаңда бірнеше барлау тесігін бұр-
ғылайды. Жер бедері мүмкін жұмсақ саз жəне батпақ N-
мəні 5-тен аз. Бұл таңдау дұрыс па? Неге дұрыс немесе 
неге дұрыс емес?

3.24 3.23-есептегі топыраққа үлгі алу үшін қандай құрал пай-
даланған тиімді? Неге?

3.25 Үлкен нығыз 15 м сазбен толтырылған жер телімі. Бұл 
сазды қабат салмағы шоғырлануы жер бетінде ірі тұр-
ғылықты орынның болуына əсер етті. Бұл тұрғын ел 
ғимаратқа жаман əсерін тиігізеді. Бұл орында басқа жаңа 
енгізу жоспарлануда, орнығу жылдамдығын талда, 11-
та рауда айтылатындай жасалуы керек, уақытты бағалау 
үшін реттеудің нақты пайызын қажеттілігін анықтау үшін 
жасалуы керек.

Осы жерде бірқатар тесіктер бұрғылануы керек, үлгі-
лер алынын жəне зертханалық тестер сазды құрылымның 
шоғырлануын талда. Дегенмен, жылдамдықты талдауын 
бітіру үшін біз сазда жіңішке жайпақ топырақ жолағы  бар 
екенін білуіміз керек, мүмкін 100 мм қалыңдықта. Кейбір 
бұ зылмаған үлгілерде топырақ болғанымен, көбірек ақ-
парат керек.

Топырақ жолақтары бар екенін білу үшін қандай 
қосымша зерттеулер жасау керек? Техникалық іске асуын 
жəне құнын қарастырыңыз.

3.26  Қабатты ғимарат салынуы керек 3.41-суретте көрсетіл-
гендей, қысқарту жəне толтыру. Алаңның соңғы биіктігі 
215 фут болмауы керек. Сосын үш қабатты болат құрылым 
кеңсе қаңқасы салынуы керек.

Жер асты жағдайын анықтау үшін бес барлау тесіктері 
бұрғыланды. Оның журналы мынадай жалпыланды:



165

Бұрғылау 1
          Жерасты су тереңдігі = 44 ft

Тереңдігі 
(ft)

Топырақ немесе 
тау жынысы жағдайы

0-18 
18-35
35-52 
52-55

?
Құмды саз
Сазды батпақты топырақ 
Негізгі жынысы құмдақ

Бұрғылау 2
Жерасты су тереңдігі = 31 ft

Тереңдігі 
(ft)

Топырақ немесе 
тау жынысы жағдайы

0-28 
28-36 
36-39

Құмды саз
Сазды батпақты топырақ 
Негізгі жынысы құмдақ

Бұрғылау 3
Жерасты су тереңдігі = 41 ft

Тереңдігі 
(ft)

Топырақ немесе 
тау жынысы жағдайы

0-34 
34-48 
48-52

Құмды саз
Сазды батпақты топырақ 
Негізгі жынысы құмдақ

Бұрғылау 4
Жерасты су тереңдігі = 40 ft

Тереңдігі 
(ft)

Топырақ немесе 
тау жынысы жағдайы

0-33 
33-45 
45-47

Құмды саз
Сазды батпақты топырақ 
Негізгі жынысы құмдақ
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3.41-СУРЕТ. 3.26-тапсырмаға қажетті жоба.
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Бұрғылау 5
          Жерасты су тереңдігі = 49 ft

Тереңдігі 
(ft)

Топырақ немесе 
тау жынысы жағдайы

0-17
17-25 
25-42 
42-57
57-60

Сазды балшықты топырақ
Балшық 
Сазды топырақ 
Балшықты топырақ
Негізгі жынысы құмдақ

АА’ жəне ВВ’ көлденең қию жəне ғимарат астындағы топырақ 
профилін көрсет. Профильдер 3.36-суреттегідей болуы керек жəне 
санаттарға бөлінуі керек, шекара қабаты жəне жер асты суы қаба ты. 
Тік межелікті артығымен пайдаланбаңыз.
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4 - Т А Р А У

Топырақ құрамы

... инженерлік тəжірибеде топырақ мəселесі топырақ 
есе  бінен емес, топырақтағы бос кеңістікті құрайтын су 
есебінен мүлде кездеспейді деуге болады. Жер ғаламшарында 
су болмаған жағдайда топырақ механикасында да  ешқандай 
қажеттілік болмас еді.

Karl Terzaghi, 1939

Топырақ пен тау жыныстары үлгілері зертханаға əкелінгеннен 
кейін өз талдауларымызға қажетті мəліметтерді дайындау үшін біз 
əдетте бұл үлгілерге тиісті сынақтама жүргіземіз. Басқа сынақтама-
лар үлгінің құрамы мен құрылымына негізделсе, бұл сынақтамалар-
дың кейбірі қозғалуға қарсылық сияқты белгілі инженерлік сипатта-
рын өлшейді. 

Топырақтар мен тау жыныстары құрамы болат, бетон жəне ағаш 
сияқты азаматтық инженерлік материалдардан біршама өзгешелеу. 
Бұл өзгешеліктер келесідей болады:

• Топырақтар мен тау жыныстары өнеркəсіптік тауарлар емес, 
ал табиғи материалдар. Осылайша олардың инженер лік 
сипаттары бір орыннан екінші орынға ауысқанда жəне тіп-
ті бір құрылыс алаңы аумағында айтарлықтай өзгере бере-
ді. Дегенмен ағаш та табиғи өнім, ол құрылыста қолданыл-
мас бұрын сұрыпталып бағаланады. Жалпылай алғанда, біз 
топырақтармен тау жыныстарын сұрыптай алмаймыз жə не 
өз тарапымыздан қандай да болсын бар жағдайға бейім-
делуіміз қажет. 

• Топырақ – жеке бөлшектерден (түйіршіктерден) құрал-
ған үгілмелі материал. Ол үздіксіз масса емес. Тау жы-
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ныстарының қыртыстарына, əсіресе белгілі бір шөгінді тау 
жыныстарына да қатты зат ретінде қарауға болады. Тіпті, 
үздіксіз масса ретінде көрінетін тау жынысының өзі де 
шын мəнісінде оны үздікті ететін сызат пен жарықтардан 
тұрады.

• Топырақ бір мезгілде заттың барлық үш фазасын да (қат-
ты, сұйық жəне газтектес) құрауы мүмкін жəне бұл үш фа за 
да əртүрлі пропорцияда берілуі мүмкін. Тау жыныстары да 
заттың үш фазасын құрауы мүмкін, дегенмен сұйық жə не 
газтектес фазасы негізінен сызаттар мен жарықтар əсері нен 
шектеулі болуы мүкін. 

Бұл тарауда топырақ құрамын бағалауда қолданылатын əдіс-
тə сілдер мен сол құрамды сипаттауда қолданылатын көрсеткіштер 
талқыланады.

4.1-СУРЕТ. Орташа құмның 5 есе үлкейтілген микрофотосуреті.

4.1 ТОПЫРАҚ ҮГІЛМЕЛІ МАТЕРИАЛ РЕТІНДЕ

Көптеген азаматтық инженерлік материалдар молекулаара лық 
бай ланыспен бірігіп тұратын үздіксіз массадан тұрады жəне мұндай 
материалдардың механикалық сипаты олардың химиялық құрамы 
меносы байланыстың болмысына тəуелді. Мысалы, болаттың қоз-
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ғалуға қарсылығы молекулааралық байланыстың қуаттылы ғына 
тəуелді жəне жылжу кезінде бүлінуге алып келеді. Бұған қарама-
қарсы, топырақ мысал ретінде 4.1-суретте көрсетілгендей бірге 
жи нақталған жеке бөлшектерден құрылған үгілмелі материал. 
Оның инженерлік сипаты осы бөлшектердің өзара қарым-қа ты-
насына біршама тəуелді жəне тек осыдан ғана ішкі сипатына 
тəуелді. Бұл, əсіресе, қиыршық тастар, құмдар жəне батпақтар 
жағ дайында шындыққа жанасады. Мысалы, топырақ бұзылғанда, 
ол іштей бұзылатын бөлшектер арқылы емес, ал əрдайым бүліну 
беткейі бойымен бір-біріне қатысты домалайтын жəне сырғитын 
бөл шектердің топырақтағы кейбір бүліну беткейіне бойлық қуыс 
жасау арқылы жұқаратындығы анықталды. Жеке бөлшектердің жа-
рылуы, ажырауы, үзілуі əдетте аз болады. Осылайша, топырақтың 
қозғалуға қарсылығы бөлшектер арасындағы химиялық байланысқа 
емес, ал бөлшектер арасындағы үйкеліс коэффициенті, орамның 
ықшамдылығы жəне осы сияқты т.б. факторларға тəуелді. Топырақ 
төзімділігі, беріктігі тақырыбы 12-тарауда кеңінен талқыланады. 

Саздар құрылымы да бөлшек түрінде болып келеді, бірақ бөл-
шектердің болмысы мүлдем басқаша жəне бұл туралы осы та рау да 
кейінірек талқыланады. Саздарда бөлшектер мен борпылдақ сулар, 
қалқыма сулар өзара қарым-қатынасқа көбірек түседі, сондықтан 
олардың əрекеті басқа топырақтарға қарағанда қиынырақ. 

4.2  ҮШ ФАЗА

Топырақ азаматтық инженерлік материалдардың көпшілік бө  лі-
гіне қарағанда өзгеше, себебі құрамында топырақ бар материалдар-
да қатарынан қатты, сұйық жəне газ тектес фазалар кездесуі мүмкін. 
Сұйық жəне газ тектес фазалар қатты бөлшектер арасындағы қуыс-
тар мен бос кеңістіктерде орналасады. Бұдан басқа, топырақтағы үш 
фаза бір-бірімен жиі əсерлеседі жəне бұл қатынастардың топырақ 
əрекетіне өте маңызды əсері болады. 

Қатты фаза топырақ құрамында əрдайым кездеседі жəне 2-та-
рауда талқыланғандай, əдетте тау жыныстарының үгілуінен пайда 
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болған бөлшектерден тұрады. Ол органикалық материалдан да тұ-
руы мүмкін.

Əдетте сұйық фаза топырақ құрамында кездеседі жəне көбіне се 
судан тұрады. Дегенмен, ол судан басқа келесідей сұйықтардан да 
тұруы мүмкін:

• Жер беткейінен жерасты сұйық қоймаларына жəне құбыр-
ларына төгіліп, тарап кеткен газолин жəне т.б. химикаттар. 
Мұндай ластайтын заттарды тазарту маңызды мəселе бола 
алады жəне Қоршаған Ортаны Қорғау Агенттігімен анық-
талған «супер қор» орындарының нысанына айналады.

• Қоқыс тастайтын жерлерден ағып кететін ағынды сулар 
(елеу ішаттар). Бұл елеуішаттар жер астындағы суларды 
ластап, оларды ішуге жарамсыз етуі мүмкін. 

• Муниципалды қажеттіліктерге арналған тұщы суды тартып 
шығаратын ұңғымалар теңізге жақын орналасқан жағдайда 
болатын мемлекет ішінде топырақ арқылы теңіз суының 
орын ауыстыруы.

• Табиғатта кездесетін жəне топырақ арқылы өтетін мұнай.

Бұл компоненттер топырақтағы сұйықтықтың аз ғана бөлігін 
құ рағанымен, олар өте маңызды болуы мүмкін, əсіресе тұщы сулар 
тұрмыстық қажеттіліктерге алынып пайдаланылатын болса, олар 
жарамсыз болып табылады. 

Егер сұйық фаза топырақтағы бос кеңістікті толықтай қам ты-
майтын болса, онда ол жерлерге газ фазасы орнығады. Бұл көбінесе 
ауа болуы мүмкін, бірақ газдың келесідей басқа түрлерін қамтуы 
мүмкін:

• Органикалық заттардың ыдырауынан болатын метан (CH4) 
жəне көмірқышқыл газы (CO2). Бұл газдар қоқыс тастай-
тын жерлердің маңынан жəне жоғары органикалық табиғи 
топырақ маңынан жиі табылады.  

• Ластанған топырақтардан шығатын мұнай өнімдерінің 
булары.
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• Күкірт кездесетін заттардың ыдырауынан шығатын кү-
кіртті сутек (H2S). Бұл кейде қоқыс тастайтын жерлерден, 
канализациялардан жəне көмір кен орындары маңынан 
табылады. 

Ауадан басқа газдар да маңызды болуы мүмкін, себебі олар 
коммуналдық жертөлелер, кішігірім қазба жұмыстары, кендер жəне 
т.б. жерасты аймақтары жұмысшыларының қауіпсіздігіне қатер 
төндіруі мүмкін. Олардың кейбірі, мысалы, күкіртті сутек тектес 
газдар улы болса, ал метан тектес газдар тез тұтанғыш болып келеді. 
Мысалы, 1985 жылы метан жер астын тесіп өтіп, Лос-Анджелестегі 
дүкеннің кішігірім бөлмесінде бір қуысқа жиналып қалады. Бұл газ 
кездейсоқ тұтанып, терезелерді жəне шатырдың бір бөлігін қиратқан 
жарылысқа ұласты. Жарылыс нəтижесінде жиырма үш адам емханаға 
жатқызылды (Hamilton and Meehan, 1992).

Тіпті, тез тұтанғыш немесе улағыш емес газдардың өзі қауіпті 
болуы мүмкін, себебі олар оттекті шығарады, осылайша олар жұ-
мысшылардың тыныс алуын нашарлатып, тұншықтыруы мүмкін. 
Бұл мəселе түрлі жарақаттар мен өлімге алып келеді, бірақ арнайы 
анықтау құрылғылары көмегімен ауаның жеткілікті түрде ауысуын 
қамтамасыз ету арқылы бұл мəселеден құтылуға болады. 

Əрине, су мен ауадан басқа компоненттердің өте маңызды екені 
анық. Алайда, олар əдетте топырақ салмағы мен көлемінің аз ғана 
бөлігін қамтиды. Осылайша, бұл тараудың мақсатына сəйкес біз 
сұйық жəне газ тектес фазаны тек су мен ауадан  ғана тұрады деп 
есептейміз, сəйкесінше біз оларды «қалқыма су» жəне «қалқыма 
ауа» деп атаймыз.

4.3 САЛМАҚ-КӨЛЕМ АРАҚАТЫНАСЫ

Бұл топырақтағы қатты заттар, су жəне ауаның салыстырмалы 
арақатынасын анықтау үшін өте пайдалы, себебі бұл арақатынастар 
топырақ əрекетіне маңызды əсер етеді. Осылайша, геотехникалық 
инженерлер бұл компоненттердің меншікті салмағы мен көлемін 
есептеу үшін бірнеше əдістер ойлап тапты.
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Фаза диаграммалар

4.2-суретте берілген фаза диаграммалары топырақтағы қатты 
заттар, су жəне ауаның салыстырмалы арақатынасын көрсетеді. 
Диаграмманың сол бөлігінде үш компоненттің салмақтары мен 
массалары бейнеленген, ал олардың көлемі оң бөлігінде бейнеленген. 
4.2-суретте салмақтар, массалар жəне көлемдер символдары да 
анықталған.

Салмақ-көлем көрсеткіштерінің анықтамалары

Геотехникалық инженерлер фаза диаграммаларында көрсе тіл-
ген үш фазаның салмақтары, массалары жəне көлемдеріне негіз де ле 
отырып бірнеше салмақ-көлем көрсеткіштерін анықтады. Бұл көр-
сеткіштер,  индекс сипаттары деп те аталады, топырақ құрамы жайлы 
маңызды ақпарат береді жəне топырақ механикасының негізгі тілі нің 
бөлігі болып табылады. Бұл көрсеткіштер топырақ құрамы немесе 
топырақ əрекетінің дəл өлшемі (мөлшері, шамасы) болмаса да, олар 
топырақ сипаттары, қасиеттері мен топырақ əрекетімен тəжіри белі 
түрде жиі байланыста болады. 

Ылғалдылық мөлшері мен қанықтылық деңгейі. Кең тараған 
топырақ көрсеткіштерінің бірі – ылғалдылық мөлшері, ω (бізге су 
мөлшері деген атпен де таныс). Ол топырақтағы судың ша масын 
көрсетеді жəне судың немесе массасының салмағы қатты заттардың 
салмағы немесе массасына қатынасын білдіреді.

4.2-СУРЕТ. Топырақтағы қатты заттар, су жəне ауаның салыстырмалы 
арақатынасын көрсететін фаза диаграммалары.  Сол бөлігінде салмақтар мен 
массалар бейнеленсе, ал оң бөлігінде көлемдер бейнеленген
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                                           (4.1)

                                           (4.2)

Кіші ω құрғақ топырақты көрсетсе, үлкен W ылғал топырақты 
көрсетеді, олардың өрістегі мəндері əдетте 3% бен 70% аралығында 
болады, бірақ егер мəндері 100%-дан асса, олар кейде жер асты 
су ларының деңгейінен төмен орналасқан жұмсақ топырақтарда 
кез деседі, бұл мұндай топырақтарда қатты заттарға қарағанда су 
мөлшерінің көп екендігін білдіреді. Бір ескере кететін жайт, күн-
делікті тəжірибеде ылғалдылық мөлшері пайызбен көрсетілуі қа-
жет. 

Күтілгендей, сəйкесінше W жəне M бөлгіштері емес, Ws жəне 
Ms бөлгіштер болып табылатындықтан, 4.1 мен 4.2-теңдіктерінің 
анықтамаларынан ылғалдылық мөлшері шындығында 100%-дан 
жо ғары болуы мүмкін. 4.1 жəне 4.2-теңдіктері есте сақтауға жақсы 
теңдіктер болып табылады. Бірақ кең таралған қателікті, яғни қате 
бөлгіштерді пайдаланбауға тырыс. 

Ылғалдылық мөлшері зертханада мынадай ылғалдылық сынақ-
тамасы (ASTM D2216) арқылы оңай өлшенеді: 

1. Топырақ үлгісін салу үшін кішкене қаңылтыр құтыны алып, 
оның салмағын анықтау, Mc.

2. Топырақтың тəжірибелік үлгісін құтыға салып, жалпы мас-
саны анықтау, M1.

3. Тұрақты температурасы 110,5°C болатын пешке топыра ғы 
бар құтыны салып, топырақ толық құрғағанша пеште ұстау. 
Бұл əдетте 12-16 сағаттай уақытты қажет етеді. 

4. Құрғақ топырақ пен құтының массасын анықтау, M2.
5. Мы на теңдікті қолдана отырып ылғалдылық мөлшерін 

анықтау:
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                                     (4.3)

Осыған ұқсас көрсеткіш S қанықтылық деңгейі, ол сумен то-
лықтырылатын бос кеңістіктің пайыздық көрсеткіші:

                                   (4.4)

Бұл ылғалдылық мөлшеріне ұқсас, егер екеуі де нөлге тең болса, 
онда топырақта судың болмағаны деп есептеледі. Дегенмен, егер 
топырақтағы барлық бос кеңістіктер сумен толықтырылса, онда S 
100% максимумдық мəнге ие болады. Біз бұл күйді сипаттау үшін 
«қаныққан» терминін қолданамыз. Жер асты суы деңгейінен төмен 
орналасқан топырақ əдетте қаныққан болып келеді. S мəні жер асты 
суы деңгейінен жоғары болса, əдетте 5% жəне 100%  аралығында 
болады, дегенмен өте құрғақ аймақтарда бұл мəн нөлге дейін 
жақындауы мүмкін. Бір ескере кететін жайт, күнделікті тəжірибеде 
қанықтылық деңгейі ылғалдылық мөлшері сияқты пайызбен көр-
сетілуі қажет. 

7-тарауда талқыланған, яғни топырақты жиі S = 100%  мəніне 
жеткізетін жəне жерасты сулары деңгейінен асыратын капиллярлы 
күштер суды жер асты су деңгейінен жоғарылата алады. Осылайша, 
біз жер асты су деңгейінің орналасуын анықтау үшін қанықтылық 
есептеулерін қолданбауымыз қажет. Оның орнына біз 3.7-бөлімде 
талқыланған бақылау құдықтарын қолдана аламыз. 

4.1-мысал

Даладан алынған топырақ үлгісіне ылғалдылық мөлшері сы-
нақтамасы жасалды. Бұл үлгінің кішігірім мөлшері қаңылтыр құтыға 
салынып өлшенді. Бұл құтының жəне оның ішіндегі топырақты қоса 
есептегендегі массасы 18.68 г. Пеште құрғатқаннан кейін құты мен 
құрғатылған топырақтың массасы 16.22 г. Ал құтының массасы 
8.30 г. болған. Топырақтағы ылғалдылық мөлшерін анықтау. 
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Шешімі:

Ылғалдылық мөлшері 4.3-теңдікті қолдана отырып есептеліне 
алады:

Салмақ жəне тығыздық бірлігі. Меншікті Салмақ γ көрсет-
кіші мына теңдік арқылы анықталады:

                                              (4.5)

Бұзылмаған топырақ үлгісінің меншікті салмағы олардың фи-
зикалық өлшемдері мен салмағын өлшеу арқылы лабораторияда 
оңай есептеліне алады. Бұл əдіс көп топыраққа γ бағалауларының 
шынайылығына жетуге мүмкіндік береді. Дегенмен оған, əсіресе 
құмды жəне қиыршық тасты топырақтарда, топырақтың бұзылған 
үлгісі əсер етеді. Кейде меншікті салмақ өлшемі «бұзылмаған» тəрізді 
үлгіге жасалады,ал шындығында ол айтарлықтай бұзылған болып 
шығады. Мұндай өлшеулер жаңылысуға алып келеді, сондықтан 
топырақтың сапасы нашар үлгілеріне меншікті салмақ өлшемдерін 
жүргізуге тырысудың да қажеті жоқ. 4.1-суретте түрлі топырақ түр-
лерінің типтік диапазоны көрсетілген. Меншікті салмақтың екі түрі 
де кеңінен қолданылады: құрғақ заттың көлемді салмағы, γd жəне 
судың меншікті салмағы γw

                                            (4.6)

                                            (4.7)
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4.1-КЕСТЕ. Типтілік меншікті салмақтар

Топырақ түрлері жəне 
біріктірілген топырақ 
классификациясы 
(5.3-бөлімді қара)

Типтілік меншікті салмақтар

жер асты суларының 
деңгейінен жоғары

жер асты суларының 
деңгейінен төмен

фунт/
фут3

kN/
м3

фунт/
фут3

kN/
м3

GP – Нашар 
сұрыпталған қиыршық тас

110–130 17.5–20.5 125–140 19.5–22.0

GW – Жақсы 
сұрыпталған қиыршық тас

110–140 17.5–22.0 125–150 19.5–23.5

GM – Лайланған 
қиыршық тас 

100–130 16.0–20.5 125–140 19.5–22.0

GC – Сазды қиыршық тас 100–130 16.0–20.5 125–140 19.5–22.0

SP – Нашар 
сұрыпталған құм

95–125 15.0–19.5 120–135 19.0–21.0

SW – Жақсы 
сұрыпталған құм

95–135 15.0–21.0 120–145 19.0–23.0

SM – Лайлы құм 80–135 12.5–21.0 110–140 17.5–22.0

SC – Сазды құм 85–130 13.5–20.5 110–135 17.5–21.0

ML – Балшықтың 
төменгі созылымдылығы

75–110 11.5–17.5 80–130 12.5–20.5

MH – Балшықтың 
жоғары созылымдылығы

75–110 11.5–17.5 75–130 11.5–20.5

CL – Саздың төменгі 
созылымдылығы 

80–110 12.5–17.5 75–130 11.5–20.5

CH – Саздың жоғары 
созылымдылығы 

80–110 12.5–17.5 70–125 11.0–19.5
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Əдетте, γw = 9.81 kN/м3 немесе 62.4 фунт/фут3 таза су үшін жəне 
γw = 10.1 kN/м3 немесе 64.0 фунт/фут3 теңіз суы үшін. Тəжірибеде 
фунт/фут3 «pcf» ретінде жиі жазылады.

Жер асты суы деңгейінен төмен орналасқан топырақтар үшін, 
кейбір есептеулер қалқымалы меншікті салмақты, γb, қолданады, 
оларды тағы бүркеулі меншікті салмақ деп те атайды:

γb = γ  – γw                                         (4.8)

Біз салмаққа негізделудің орнына массаға негізделген ұқсас 
көрсеткіштерді анықтай аламыз. Олар тығыздық, ρ, құрғақ заттың 
тығыздығы, ρd жəне судың тығыздығы, ρw болады:

                                               (4.9)

                                              (4.10)

                                           (4.11)

ρw-дың таза су үшін жобалық көлемі 1000 кг/м3 немесе 1.94 slug/
фут3. 

F = Ma теңдігіне негізделе отырып, меншікті салмақ жəне 
тығыздық былайша байланысқан:

γ = ρg                                                  (4.12)
мұнда:

g = ауырлық күшінің үдеуі = 9.81 м/с2  немесе 32.2 фут/с2

Көптеген геотехникалық есептеулер үшін меншікті салмақ ты-
ғыздыққа қарағанда пайдалырақ, себебі ол топырақ салмағынан 
болатын қысымды есептеуде қолданылады. Динамикалық талдаулар 
айқын ерекшелік  болып табылады, яғни олар масса ретінде ең жақсы 
көрсетілген инерциялық əсерлерді ескеруді қажет етеді.
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Өкінішке орай, геотехникалық инженерлер біздің бұл термин-
дерді қолдануымызға немқұрайлы қарайды. Біздің арамызда көбі-
міз меншікті салмақ терминін қолданудың орнына тығыздық тер-
минін қолданамыз. Бұл қолданыс техникалық тұрғыдан қарағанда 
дұ рыс емес, дегенмен ол күнделікті ауызекі тілде, баяндамаларда, 
тіпті техникалық əдебиеттерде де кең тараған жəне кез келген адам-
ды қателесуге алып келуі мүмкін. Əдетте, егер əңгіме топырақ 
динамикасының мəселелерімен байланысты болмаса, айтушының 
немесе жазушының шын мəнісінде меншікті салмаққа меңзеп тұр-
ғанын болжауға болады. Біз бұл кітапта тиісті терминдерді пайдалану 
арқылы мұндай қателесуден аулақ боламыз. 

Қатты заттардың меншікті массасы. Кез келген материал-
дың меншікті массасы оның тығыздығына судың арақатынасын біл-
діреді. Топырақ жағдайында біз тек топырақ фазасын есептей міз 
жəне қатты заттардың меншікті массасын, Gs анықтаймыз

                                            (4.13)

                                             (4.14)

4.2-КЕСТЕ. Таңдаулы сазды емес минералдардың 
меншікті массасы

Минерал Gs
Кварц
Дала шпаты
Мүйізді алдама
Слюда
Кальцит
Гематит
Лимонит
Гипс
Тальк
Оливин

2.65
2.54–2.76
3.00–3.50
2.76–3.20
2.71
5.20
3.6–4.0
2.32
2.70–2.80
3.27–4.50
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4.3-КЕСТЕ. Таңдаулы сазды минералдардың 
меншікті массасы

Минерал Gs
Каолинит
Монтмориллонит
Иллит
Хлорит

2.62–2.66
2.75–2.78
2.60–2.86
2.60–2.96

Бұл қатты заттар, су жəне ауадан тұруына болатын бүкіл то-
пырақ массасының меншікті массасынан біршама өзгешелеу. 
Сондықтан Gs-ны γ/γw ретінде есептеуде кең таралған қателіктердің 
бірін жасамаңыз. 

4.2 жəне 4.3-кестелерде кең таралған топырақ минералдарының 
Gs мəндері көрсетілген. Дегенмен, стандартты зертханалық сынақ-
тамалармен де Gs-ды (ASTM D854) өлшеуге болады, əдетте бұлар 
қажеттілік етпейді, себебі барлық дерлік шынайы топырақтар жіңіш-
ке диапазонда орналасқан 2.60 < Gs < 2.80 мəндеріне ие. Сынақта-
ма жүргізу арқылы қол жеткізілген қосымша дəлдік шығындар ды 
ақтамайды. Практикалық мəселелердің көпшілігіне келесі тізім нен 
Gs мəнін есептеу жеткілікті. 

• Кварц жəне дала шпатының таза, ашық түсті құмы 2.65
• Қара-түсті құм (Dark-coloredsand) 2.70
• Құм – батпақ – cаз қоспалары 2.70
• Саз 2.72

Сонда да, кейбір əдеттегіден өзгеше топырақ түрлерінде Gs мə ні 
бұл шектен асып кетеді. Мысалы, Гавайдағы оливин құмдарын да ғы 
Gs мəндері 4.50-ден жоғары, ал органикалық топырақтағы Gs мə ні 
2.0-ден төмен. 

Қуыстық коэффициенті жəне қуыстық. Топырақтағы қуыс-
тар мен қатты заттардың салыстырмалы көлемі қуыстық коэффи-
циенті e көрсеткішін қолдану арқылы анықталады:
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                                            (4.15)

Осылайша тығыз оралған топырақ төмен қуыстық коэф-
фициентіне ие. Далада əдеттегі мəндер 0.1-ден 2.5 арасында бо-
лады. Бір ескере кететін жайт, күнделікті тəжірибеде қуыстық 
коэффициенті сандық мəнмен көрсетілуі қажет.

Қуыстық n, ұқсас көрсеткіш:

                                 (4.16)

Əдетте ол 9% жəне 70% аралығында жəне келесіде көрсетіл-
гендей e мəнімен байланысты:

                              (4.17)

Бір ескере кететін жайт, күнделікті тəжірибеде қуыстық пайыз-
бен көрсетілуі қажет. Кейде геотехникалық инженерлер қуыстықты 
екіге бөледі: су қуыстығы, nw жəне ауа қуыстығы, na:

                                 (4.18)

                                  (4.19)

Салыстырмалы тығыздық. Салыстырмалы тығыздық құм ды 
жəне қиыршық тасты топырақтарда қолданылатын арнайы сал мақ-
көлемді көрсеткіш. Ол былай анықталады:

                         (4.20)

Мұнда

Dr  =  салыстырмалы тығыздық

e    =  кеуектілік

emin = минималды кеуектілік

emax = максималды кеуектілік
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emin жəне emax мəндері сəйкесінше өте тығыз жəне өте бос 
жағдайдағы топырақты білдіреді жəне стандартты зертханалық 
сынақтамалар арқылы (сəйкесінше ASTM D4253 жəне D4254) 
анықталады. Осылайша, бос топырақтар Dr-дың төмен мəніне ие, ал 
тығыз топырақтар жоғары мəніне ие. Теорияда Dr үшін ең төменгі 
мүмкін мəн 0% жəне ең жоғарғы мəн 100%. Осылайша, Dr мəні e 
мəніне қарағанда əлдеқайда пайдалырақ, себебі біз өріс мəнін 
ең төменгі жəне ең жоғарғы мүмкін мəндермен оңай салыстыра 
аламыз. Басқаша айтқанда, топырақтың Dr мəні топырақтың 
қан шалықты тығыз болатыны оның қаншалықты тығыз бола 
ала   тынына қатысты екенін көрсетеді. 4.4-кестеде топырақтың 
салыс  тырмалы тығыздығына негізделген топырақ тұрақтылық, 
берік тік, төзімділігінің (өзара байланысының, орнықтылығының) 
клас сификациясы көрсетілген. Бір ескере кететін жайт, күнделікті 
тəжірибеде салыстырмалы тығыздық пайызбен көрсетілуі қажет. 

4.4-КЕСТЕ. Əртүрлі салыстырмалы тығыздықтағы 
ірі кесектелген топырақтардың тұрақтылығы, 
беріктігі, төзімділігіa

Салыстырмалы 
тығыздық, Dr(%)

Классификация

0–15
15–35
35–65
65–85
85–100

Өте  бос
Бос
Орташа тығызb

Тығыз
Өте тығыз

a Lambe жəне Whitman, 1969; John Wiley & Sons, Inc. рұқсатымен 
қайта жөнделген. Өзге адамдар ұсынған классификацияның басқа 
жүйелері осы терминдерді қолданады, бірақ тиісті салыстырмалы 
тығыздықтарға əртүрлі мəндерді пайдаланады. 
b Lambe жəне Whitman «орташа» терминін қолданды, бірақ «орташа 
тығыз» термині бəлкім жақсырақ, себебі «орташа» термині бөлшек 
өлшемдерін сипаттауға да қолданылады, мысалы 4.6-кестедегі 
орташа құм термині. 

Dr мəнін анықтаудың басқа жолы – табиғи сынақтама мəлі-
меттерімен бірге эмпирикалық корреляцияларды қолдану. Бұл 
əдістер басқаларына қарағанда жиірек қолданылуға лайығырақ, 
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се бебі, əсіресе құмды топырақтарда, e-нің тұрақты мəнін алу үшін 
бұ зылмаған үлгілерді табу қиын. Бұдан басқа, табиғи сынақтама-
ларда, əсіресе конустық ену (пенетрациялық) сынақтамалары (КЕС) 
топырақ қабаттарының өзгермелілігі туралы жақсырақ көрініс 
бе реді, себебі ірі кесектелген топырақтарда кейбір зоналардың, 
яғни орта есепке қарағанда бостау жəне тығыздау болып келетін 
зоналардың болуы даусыз.  

4.21 жəне 4.25-теңдіктері Dr-мен стандартты ену (пенетрация) 
сынақтамалары жəне КЕС нəтижелері арасындағы тəжірибелі бай-
ланысты көрсетеді (Kulhawy жəне Mayne, 1990). Бұл байланыстар 
тəжірибелік мəліметтерді талдау арқылы əзірленді. КЕС корреля-
циясы СЕС корреляциясына қарағанда бəлкім тұрақтырақ. 

4.21 жəне 4.25-теңдіктері əлі анықталмаған бірнеше көрсет-
кіштерді қамтиды. Вертикальды нəтижелі кернеу σ´z, сынақтама 
мəліметтері бағаланатын тереңдіктегі жердің қысатын кернеу өл-
шемі болып табылады; қайта тығыздау коэффициенті топырақтың 
кернеу динамикасының өлшемі; жəне D50 бөлшектер көлемі, мұнда 
топырақ бөлшектерінің 50%-ы бұл көлемнен ұсағырақ. Бұлардың 
барлығы кейінірек осы кітапта анықталып, əрі қарай егжей-тегжейлі 
талқыланатын болады. Мұнымен қоса, қажетті мəндер əрбір қойыл-
ған міндетте жай ғана көрсетілетін болады. 

Салыстырмалы тығыздық келесі эмпирикалық формулаларды 
қолдана отырып, СЕС мəліметтерінен есептеліне алады: 

                      (4.21)

                                  (4.22)

                          (4.23)

                                        (4.24)
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Мұндағы:
N1,60 = 3-тарауда анықталғандай түзетілген СЕС-тің N-мəні,
CP  = тəптіштеу деңгейінің түзету коэффициенті
CA  = тозудың түзету коэффициенті 
COCR = қайта тығыздаудың түзету коэффициенті 
D50 = бөлшек өлшемі, мм-мен, мұнда 4.4-бөлімде анықталған-
дай топырақ бөлшектерінің 50%-ы бұл көлемнен ұсағырақ.
t = топырақ жасы (егде ыдырау уақытынан бері). Егер топы-
рақ жасы туралы ешқандай мəлімет болмаса, онда t = 100 жыл 
деген мəнді қолдан.
OCR =10-тарауда анықталғандай қайта тығыздау коэффи -
циенті. Егер OCR туралы ешқандай мəлімет болмаса, онда 2 
мəнін қолдан.

КЕС мəліметтерімен бірге салыстырмалы тығыздық келесі эм-
пирикалық формуланы қолдана отырып есептеліне алады.

    (4.25-Ағылшын)

                          (4.25-SI)

мұнда:

qc = 3-тарауда анықталғандай конустық кедергі 
(кг/см2 немесе т/фут2)
Qc = сығымдылық түзетуі 
    = 0.91 жоғары сығылу құмдары үшін 
    = 1.00 орташа сығылу құмдары үшін 
    = 1.09 кішкене сығылу құмдары үшін 

Бұл формула үшін «жоғары сығылу құмдары» – құрамын да 
ұсақ бөлшектер немесе слюда мөлшері жоғары құмдар, ал 
таза кварцты құмдар – «орташа сығылу құмдары».

σ´z = 9-тарауда анықталғандай вертикалды нəтижелі кернеу 
(фунт/фут2; kPa). 
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Көп адамдар салыстырмалы тығыздықты салыстырмалы ты ғыз-
даумен жаңылыстырады. Соңғысы 6-тарауда анықталған. Бұл екі 
көрсеткіштердің аттары бірдей болғанымен жəне бірдей сипаттарды 
өлшегенімен, олардың сандық көрсеткіштері əр түрлі. Бұдан басқа, 
басқа саладағы кейбір адамдар салыстырмалы тығыздық терминін 
біздің айтуымыз бойынша меншікті салмақты сипаттау үшін 
қолданады. Геотехникалық инженерлер осындай қателікті ешқашан 
жібермегені абзал. 

4.5-кесте əртүрлі құмды топырақтардың emin мен emax-ның ти-
пикалық мəндерін көрсетеді. Бұлар табиғи сынақтамалар орнына 
не месе зертхана орнына қолдануға арналмаған, бірақ сынақтама нə-
тижелерін тексеруге немесе алдын ала талдауда қолданыла алады.

4.5-КЕСТЕ. emin  жəне emaxтиптілік мəндері a

Топырақ сипаттамасы emin 
(тығыз)

emax 
(бос)

Тең сфералар (теориялық мəндер) 0.35 0.92
Таза, нашар-дəйектелген орта құм 
(Ottawa,Illinois)

0.50 0.80

Таза, ұсақ-орта түйіршікті құм 0.40 1.0
Бірқалыпты бейорганикалық құм 0.40 1.1
Батпақты құм 0.30 0.90
Таза, ұсақ-ірі түйіршікті құм 0.20 0.95
Слюдалы құм 0.40 1.2
Батпақты құм жəне қиыршық тас 0.14 0.85
a Hough, 1969; John Wiley & Sons, Inc. рұқсатымен қысқартылған

4.3-СУРЕТ. S = wGs/e теңдігін 
дифференциалдауға арналған 
фаза диаграммасы
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Дифференциалдау арқылы алынған теңдіктер

Қазір берілген анықтамалар мен 4.2-суреттегі фаза диаг-
раммаларын біріктіре отырып, біз жаңа салмақ-көлем теңдіктер 
сериясына қол жеткізе аламыз. Мысалы:

4.3-суретте көрсетілгендей Vs = 1 деп алайық.

    беретіні  Vv = e

    беретіні   Vw = Se

    беретіні   Ww = Seγw

    беретіні  Ws = Gsγw (1)

Бұл теңдікті қайта жазу арқылы біз мына теңдікті аламыз:

                                (4.26)

Vs-ның қандай да болсын басқа болжамды мəндеріне негізделе 
отырып жасалған дифференциалдау нəтижесінде де дəл осындай 
теңдік шығады. 

Осы тектес дифференциалдауларды қолдана отырып біз келе-
сідей теңдіктерді дамыта аламыз:

                                      (4.27)
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                                       (4.28)

                                                (4.29)

                                               (4.30)

                                              (4.31)

                          (4.32)

                                 (4.33)

Барлық осы теңдіктер үшін əдетте пайызбен берілген көр-
сеткіштер ондық үлгіде қойылуы қажет. Мысалы, 4.28-теңдікте 
45%-дық қанықтылық деңгейі 45-пен емес 0.45-пен берілуі қажет. 

Салмақ-көлем мəселелерінің шешімі

Біз бір немесе бірнеше салмақ-көлем көрсеткіштері белгілі жə не 
басқаларды анықтау қажеттілігі мəселелеріне жиі кезігеміз. Мыса-
лы, ылғалдылық мөлшері сияқты кейбір көрсеткіштерді зертхана да 
анықтауға болады, бірақ қуыстық коэффициенті сияқты басқалар ды 
анықтауға болмайды. Сондықтан бізде оларды есептеуде қолдана-
тын амал-тəсілдеріміз болуы қажет.

Біз көбінесе бұл есептеулерді 4.26 мен 4.33-есептеулері ара лы-
ғында алынған теңдіктер арқылы орындай аламыз. Алайда, егер 
бұл əдіс жүзеге аспаса, біз негіздерге қайта орала аламыз жəне фа-
за диаграммасын келесідегідей қолдана отырып, мəселені шеше 
аламыз:
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1. Фаза диаграммасын сал жəне берілген барлық салмақ пен 
көлемдерге түсінік бер. Wa = 0 ретінде орнатуды есіңде 
сақта. Егер топырақ қаныққан болса, біз Va = 0 ретінде де 
белгілей аламыз.

2. Кейде міндет қойылымында салмақтар та, көлемдер де бе-
рілмейді  немесе тек көлем немесе тек салмақ нөлге тең бола-
ды (яғни, ешқандай ауа жоқ немесе ешқандай су жоқ). Егер 
осылай болса, онда берілген мəліметтер үлгінің өлшеміне 
(мөлшері, шамасы) қарамастан барлық топырақ қабатына 
қолданыла алады. Алайда фаза диаграммасын талдаудың 
əдісі бізден белгілі бір топырақ санын көрсетуімізді талап 
етеді жəне егер біз осылай істемесек, жұмыс жасамайтын 
болады. Осылайша біз енді санын болжауымыз қажет. 
Кез келген бір салмақ немесе көлем болжана алады (бірақ 
тек қана біреуі). Əдетте біз V = 1 м3 немесе V = 1 фут3 деп 
болжаймыз. 

3. 4.1 мен 4.33 аралығындағы теңдіктерді жəне фаза диаг-
раммаларындағы (яғни, Va = V – Vs – Vw), қалған барлық 
салмақтар мен көлемдерді анықтайды) айқын қосулар мен 
азайтуларды қолдану арқылы. 

4. 4.1 мен 4.20 аралығындағы барлық теңдіктерді жəне фаза 
диаграммаларындағы салмақтар мен көлемдерді қолдана 
оты рып қажетті көрсеткіштердің мəндерін есепте.

4.2-мысал

Тығыздық сынақтамасы даладан əкелінген топырақ үлгісіне 
жа  салды. Топырақ үлгісі 3.19 жəне 3.20-суретте көрсетілгендей ци-
линдрлік құрылғыдан алынды. Үлгі салынған 4 мыс дөңгелектің 
əрқайсысының диаметрі 2.43 дюйм жəне биіктігі 1.0 дюйм. 4 дөң-
гелектегі топырақтың таза салмағы 1.35 фунт. Топырақтың меншікті 
салмағын есепте.

Шешімі:

Топырақтың жалпы көлемі V дөңгелектің ішкі көлеміне тең:



189

Осылайша топырақтың меншікті салмағы былай алынады:

4.3-мысал

27.50 фунт топырақ үлгісінің көлемі 0.220 фут3, ылғалдылық 
мөлшері 10.2% жəне қатты заттардың меншікті массасы 2.65. Мен-
шікті салмақты, құрғақ заттардың меншікті салмағын, қанықты лық 
деңгейін, қуыстық  коэффициентін жəне қуыстықты есепте.

Негіздер мен дифференциалданған теңдіктер арқылы та-
былған шешім:

 



190

4.4-СУРЕТ. 4.3-мысалға арналған фаза диаграммасы

Фаза диаграммасы арқылы табылған шешім:

Бұл мəселені шешуде негіздер мен дифференциалданған тең-
діктер жеткілікті болғанына қарамастан жəне осы əдістің оңайырақ 
бол ғанына қарамастан, біз сонымен қатар фаза диаграммасын қол-
дана отырып табылған шешімді ұсынып отырмыз.  

1-қадам: Фаза диаграммасын сал жəне оған түсініктеме бер (4.4-
суретке қара).

2-қадам: Бір салмақты немесе көлемді болжа. Бұл мəселеге қатысы 
жоқ, себебі бізге салмақтар мен көлемдер беріліп қойған. 

3-қадам: Фаза диаграммасында салмақтар мен көлемдерді анықта.
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4-қадам: Көрсеткіштерді (параметрлерді) есепте.

4.4-мысал

Белгілі бір топырақ түрі келесідей сипаттарға ие:

Gs = 2.71
n = 41.9%
ω = 21.3%

Қанықтылық деңгейін, S жəне меншікті салмақты, g тап.
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Шешімі:
Бұл мəселе 4.17 жəне 4.26-4.28 теңдіктері қолданыла отырып ше-

шілетініне қарамастан, 2-қадамдағы жоғарыда келтірілген тəртіпті 
мысалмен сипаттау үшін фазалық диаграмма əдісін қолданамыз. 

1-қадам: Фаза диаграммасын сал жəне оған түсініктеме бер (4.5-cу-
ретке қара).

4.5-СУРЕТ. 4.4-мысалға арналған фаза диаграммасы

2-қадам: Бір салмақты немесе көлемді болжа. Салмақтар немесе 
кө  лемдер берілмегендіктен, келтірілген мəліметтер топы-
рақтың барлық қабаттарына қолданылады. Осылайша, біз 
фаза диаграммасын болжамды жалпы көлемге V = 1 м3 əрі 
қарай дамытамыз. 

3-қадам: Фаза диаграммасында салмақтар мен көлемдерді анықта.
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4-қадам: Көрсеткіштерді (параметрлерді) есепте.

4.5-мысал

Қатты заттардың меншікті массасын өлшеудің стандартты əді-
сінде (ASTM D854) 4.6-суретте көрсетілгендей пикнометр аты мен 
белгілі дəйектелген шыны құты қолданылады. Пикнометр алды-
мен сумен толтырылады жəне оның массасын анықтау үшін баланс 
орнатылады. Содан кейін оны массасы белгілі құрғақ топырақпен 
жəне алдыңғы жалпы көлеммен бірдей болу үшін сумен қайтадан 
толтырады. Қайтадан, оның массасы анықталды. Осы мəліметтер 
арқылы Gs біз есептей аламыз.

Бұл əдісті белгілі бір топырақ үлгісіне қолдана отырып, біз 
келесідей мəліметтерге ие болдық:

Топырақ массасы = 81.80 г.
Топырақтағы ылғалдылық мөлшері = 11.2%
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Пикнометр массасы + су = 327.12 г.
Пикнометр массасы + топырақ + су = 373.18 г.
Пикнометр көлемі = 250.00 мл.

Осы топырақтың Gs мəнін есепте.

4.6-СУРЕТ.  Зертханада Gs-ті есептеу 
үшін пикнометрдің қолданылуы

4.7-СУРЕТ.  4.5-мысалға өзгертілген фазалық диаграмма 
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Шешімі:

4.7-суретте көрсетілген фаза диаграммаларының қолданысы:

Ескерту: Меншікті массаның шынайы зертханалық сынақтама-
сы судың тығыздығын есептеу үшін температуралық тəуелділік жəне 
бас қа да өзгермелілер сияқты əртүрлі түзету коэффициенттерін еске-
руі қажет. Жеңілдік үшін біз бұл факторларды ескерген жоқпыз.

4.4  БӨЛШЕКТЕРДІҢ ӨЛШЕМІ МЕН ПІШІНІ

Топырақтағы қатты заттардың жеке бөлшектері түрлі өлшем дер 
мен пішіндерге ие жəне бұл сипаттамалар оның инженерлік əрекеті-
не де маңызды əсер етеді. Осылайша геотехникалық инженерлер 
топы рақтағы бөлшектердің өлшемі мен топырақтағы бөлшектер дің 
пі шінінің бөлінісін жиі бағалайды. 
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Бөлшектер өлшемінің классификациясы

Кейбір жүйелер топырақ бөлшектерін олардың өлшеміне негіз-
деле отырып классификациялау үшін əзірленді. Біз тек біреуін 
ғана қарастырамыз: 4.6-кестеде сипатталғандай ASTM жүйесі. Бұл 
жүйе ге сəйкес бөлшектер стандартты торлы елеуіштер (електер) 
се риясынан өту қабілеттілігіне байланысты жіктеледі. Бұл елеуіш 
4.8-суретте көрсетілгендей берілген саңылау өлшемдері бар ұқыпты 
дайындалған тордан тұрады. 3 дюймнан (76.2 мм) үлкен немесе 
дəлірек айтқанда, 3 дюймдық елеуіштен өтпейтін бөлшектер тау 
жыныстарының қалдықтары ретінде саналады. Ал одан ұсақ 
бөлшектер топырақ болып саналады.  

4.9 жəне 4.10-суреттер əр категорияның үлгілеріне мысал болып 
табылады. Табиғи шөгінділер жиі тау жыныстарының қалдықтары 
мен топырақтардан, яғни екеуінің аралас қосындысынан тұрады.

4.6-КЕСТЕ. ASTM Бөлшектер өлшемінің классификациясы (əр ASTM D2487)

Елеуіш өлшемі Бөлшек өлшемі

Өт кен-
дер

Қал ған дар (дюйм) (мм) Топырақтың жіктелуі

12 дюйм > 12 > 300 Қойтас Тау  жыныс-
та ры ның 
қалдықтары

12 дюйм 3 дюйм 3–12 75–300 Жұмыр тас

3 дюйм
3/4 дюйм

3/4 дюйм
#4

0.75–3
0.19–0.75

19.0–75
4.75–19.0

Ірі қиыршық тас
Ұсақ қиыршық 
тас

#4
#10
#40

#10
#40
#200

0.079–0.19
0.017–0.079
0.003–0.017

2.00–4.75
0.425–2.00
0.075–0.425

Ірі құм
Орташа құм
Ұсақ құм

Топырақ

#200 <0.003 <0.075 Ұсақ 
түйіршіктер 
(батпақ+саз)
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4.8-СУРЕТ. Топырақ 
сынақтамасы үшін 
қолданылған диаметрі 
8-дюймдық (200 мм) 
елеуіш. Мынау 1-дюймдық 
елеуіш. Қиыршық тастың 
кішірек бөлшектерінің 
қалай өтіп кеткеніне жəне 
одан ірірек бөлшектерінің 
өтпей қалып қойғанына 
назар аудар. 

Зертханалық сынақтамалар

Бөлшек өлшемдерінің бөлінісі жиі көзбен бағаланыла алатын 
болса да, əдетте дəлірек бағалауға қол жеткізу үшін екі зертханалық 
сынақтама жүргізіледі: елеуіш талдауы жəне гидрометр талдауы. 
Бұл контекстте «талдау» сөзі есептеулер сериясын емес, зертханалық 
сынақтамаларды білдіреді.

4.9-СУРЕТ. Қойтастардың өлшемі 12 дюймнан асатын бөлшектер; ал жұмыр тастар 
өлшемі 3 жəне 12 арасындағы бөлшектер 
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Елеуіш талдауы. Елеуіш талдауы топырақ бөлшектері өлше мі-
нің бөлінісін топырақты елеуіштер сериясынан өткізу арқылы өл шей-
тін зертханалық сынақтама болып табылады. Үлкенірек елеуіштер 
олардың саңылауларының өлшеміне қарай анықталады. Мысалы, 
3/4-дюймдық елеуіш 3/4-дюймды диаметрі бар шардан əрең өтеді. 
Кішірек елеуіштер саңылаулары дюйммен көрсетілген сандармен 
нөмірленген. Мысалы, «a #8» елеуіші əрбір дюймға 8 немесе əрбір 
квадрат дюймға 64 саңылаудан келеді дегенді білдіреді. Алайда, 
əрбір саңылаудың өлшемі сымдары енінің əсерінен 1/8 дюймнан 
кіші болып келеді. 4.7-кесте Солтүстік Америкада қолданылатын 
стандартты елеуіштердің саңылау өлшемдері көрсетілген.

Көп адамдар 0.1 диаметрлі нысандарды үлкейткіш шынысыз 
əрең көреді жəне ол – 200 өлшемді елеуішке тең. Бұл өлшем түйір-
шікті текстура мен тегіс текстура арасындағы шекара қызметін де 
атқарады. Осылайша 4.6-кестеге оралатын болсақ, бөлшектеріне 
(егер оларды көре алсаң ол құм) қарау арқылы жəне түйіршіктілігін 
сезу, байқау арқылы (егер ол түйіршікті болып сезілсе, ол құм) 
құмдар мен батпақтарды визуалды түрде ажыратуға болады. Бұл екі 
бағалауды да сулы, ылғалды, дымқыл топырақ үлгісімен жасаған 
дұрысырақ. 

Елеуіш талдауы (ASTM D422) қатты заттардың салмағы белгілі 
топырақ үлгісін, Ws дайындау мен 4.11-суретте көрсетілгендей 
елеуіштер қатарынан өткізуден тұрады. Елеуіштер ең үлкені жо-
ғарғы қатарда жəне төмендеген сайын електердің өлшемі де кеми 
беретіндей орналасқан. Ең ұсақ елеуіштен кейін орналасқан та-
бақшаға барлық елеуіштен өткен бөлшектер жиналады. Əрбір елеуіш-
тегі өтпей қалған бөлшектер салмағын кейіннен жалпы көлемнен 
пайыз ретінде көрсетеді.

«200» елеуішінен өткен пайыз, кейде оны <200 (200-ден аз) 
үлесі, -200 (минус 200) үлесі немесе ұсақ бөлшектер құрамы деп те 
атайды, бұл назар аударарлықтай.

«200» елеуішінен 5%-дан аз өткен топырақтар таза топырақтар 
деп айтылады, ал 5%-дан көп өткен топырақтар лас деп айтылады. 
Мысалы, таза құм негізінен 5%-дан аз ұсақ түйіршіктері (батпақ не 
саз тұйіршіктері) бар құмдар.
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4.10-СУРЕТ. Ірі жəне ұсақ қиыршық тастың, ірі түйіршікті, орта түйіршікті жəне ұсақ 
түйіршікті құмның толық масштабты суреттері
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4.7-КЕСТЕ. ASTM Стандартты елеуіштер 
(əрбір ASTMD422 жəне E100)

Елеуіш 
анықтамасы

(дюйм) (мм)

3 дюйм
2 дюйм

1 ½ дюйм
1 дюйм

3/4 дюйм
3/8 дюйм

#4
#8
#10
#16
#20
#30
#40
#50
#60
#100
#140
#200

3.0
2.0
1.5
1.0
0.75
0.374
0.187
0.0929
0.0787
0.0465
0.0335
0.0236
0.0167
0.0118
0.00984
0.00591
0.00417
0.00295

75.0
50.0
37.5
25.0
19.0
9.5
4.75
2.36
2.00
1.18
0.850
0.600
0.425
0.300
0.250
0.150
0.106
0.075

Гидрометр талдауы. Елеуіш талдауы «#200» елеуішінен үлкен 
бөлшектер (құм, қиыршық тас жəне ірірек бөлшектер) үшін жақсы 
жұ мыс жасағанымен жəне ұсақ бөлшектердің жалпы қосындысын 
анықтағанымен, ол ұсақ бөлшектер (батпақ пен саз бөлшектері) 
бөлінісін жасамайды. Саздың ең кішкентай бөлшегі 1 × 10-4 мм өлшем-
де болады, яғни ол темекі түйіршіктері өлшемімен бірдей. Тəжіри-
бе тұрғысынан қарасақ, батпақ пен сазды елеуіштен өткізу арқылы 
əртүрлі өлшемдерге байланысты бөлу өте қиын, себебі ол сымы өте 
жұқа елеуішті талап етеді, ал оны дайындау дерлік мүмкін емес. 

Осылайша, біз бөлшек өлшемдері бөлінісін жанамалы түрде 
беретін басқа əдіс қолдануымыз қажет, ол – гидрометр талдауы. 
Бұл үрдіс (ASTM D422) Ws мəні белгілі топырақ үлгісін 1000 мл 
өлшеуіш цилиндріне салу мен оны сумен толтырудан тұрады. Ла-
борант топырақ бөлшектерін өлшенген жағдайға келтіру үшін 
цилиндрді жақсылап шайқайды. Суспензия бірқалыпты тығыздықта 
болған жағдайда, 4.12-суретте көрсетілгендей цилиндрді үстелге 
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тігінен тұрғызып қояды. Үстелге цилиндр тігінен қойылысымен, 
то пырақ бөлшектері цилиндр түбіне тұна бастайды. Біз бұл тө-
менге бағытталған қозғалысты Стокс заңын қолдана отырып си-
паттаймыз: 

                               (4.34)

Мұнда:

υ = топырақ бөлшектерінің тұну жылдамдығы
D = бөлшек диаметрі
γw = судың меншікті салмағы
Gs = қатты заттар бөлшектерінің меншікті массасы
GL = топырақ-су қосындысының (қоспасы-mixture) 
меншікті массасы
η = топырақ-су қосындысының (қоспасы-mixture) 
жабысқақтығының,  тұтқырлығының  динамикасы

4.11-СУРЕТ.  Елеуіш талдауын 
жүргізуге арналған елеуіштер 
сериясы. Стандартты сынақтамаларда 
қолданылатын бұл елеуіштердің 
кейбір өлшемдері бұл суретте 
көрсетілгеннен басқаша



202

4.12-СУРЕТ.  Гидрометр талдауында 
қолданылатын құрылғы. Гидрометрдің 
бір бөлігі сұйықтықтың жоғары бөлігінен 
қалқып тұрады

Жылдамдық бөлшек диаметрі шаршысына  пропорционалды, 
сондықтан ірі бөлшектер ұсақ бөлшектерге қарағанда тезірек тұ-
нады. Бұған қоса, біз əлі де өлшенген жағдайдағы қатты заттардың 
массасын 4.12-суретте көрсетілгендей гидрометрді қолдана отырып, 
топырақ-су қосындысының (қоспасы-mixture) меншікті массасын 
өлшеу арқылы анықтай аламыз. Осылайша меншікті масса өлшем-
дерінің сериясын жасау арқылы Стокс заңын қолдана отырып то-
пырақ үлгісінің бөлшектер өлшемінің бөлінісін анықтай аламыз, бұл 
үдеріс əдетте 24 сағат аралығында жасалады.

Гидрометр талдауы «#100» өлшемді елеуішінен ірірек бөлшек-
тер үшін жарамсыз, себебі олар біз гидрометр арқылы меншікті 
массаны өлшеп боламыз дегенше тұнып қояды. Сонда да, елеуіштер 
талдауы, гидрометр талдауы арқылы немесе екеуі арқылы да іс 
жүзінде кез келген топырақ түріне топырақ бөлшектері өлшемінің 
бөлінісін анықтай аламыз. 

Бөлшек өлшемдері бөлінісінің қисықтары 

Шынайы топырақ 4.6-кестеде тізілген категориялардың толық-
тай тек біреуіне ғана жататын топырақ бөлшектерінен сирек тұрады. 
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Ол дерлік əрдайым түрлі өлшемдегі түрлі бөлшектердің аралас қан 
түрінде кездеседі. Осылайша, бізде топырақтағы бөлшектер өлшемі 
бөлінісін көрсететін тиімді əдістің болуы қажет. Бұл əдіс 4.13-сурет-
те көрсетілгендей бөлшек өлшемдері бөлінісінің қисығын қолдану-
дан тұрады, бұл əдісті тағы түйіршік өлшемдері бөлінісінің қисығы 
деп те атайды. Бұл бөлшек өлшеміндегі диаграммалар (логарифмика-
лық масштабта) бөлшектер пайызымен салыстырғанда, өлшеміне қа-
ра ғанда салмағы бойынша кішірек. Біз соңғысын «файнер пайызы» 
немесе «өту пайызы» деп атаймыз, яғни ол елеуіштен өтетін топырақ 
үлесінің ойша бейнелерін құрастырады. 

4.13-суреттегі диаграмманың сол бөлігіндегі қисық, A топы-
рағындағыдай негізінен ұсақ-түйіршікті топырақты (көбінесе бат-
пақ пен саз түйіршіктерінен тұратын) көрсетеді, ал оң бөліктегісі 
В топырағындағыдай ірі түйіршікті топырақты (көбінесе құм мен 
қиыршық тас түйіршіктерінен тұратын) көрсетеді. C то пыра ғын-
дағыдай тік қисық құламалы бөлшек өлшемінің бөлінісі қисығы 
бөлшектердің тар диапазондағы өлшемдерін білдіреді. Мұн дай 
топырақ түрлері нашар-дəйектелген топырақ (немесе бір қа-
лыпты-дəйектелген топырақ) деген атпен таныс. Керісінше, D то-
пырағындағыдай қисығы тегіс топырақ өлшемі кең диапазондағы 
бөлшектерден тұрады жəне жақсы-дəйектелген топырақ деген 
атпен белгілі. 4.14-сурет топырақтың екі түрінің де бейнесін көр-
сетеді. Геология ғылымдарындағы əдебиеттерде жақсы-сұрыптал-
ған жəне нашар-сұрыпталған деген терминдерді жиі қолданады, 
ал олар қарама-қарсы мағынаға ие: жақсы-сұрыпталған = нашар-
дəйектелген, нашар-сұрыпталған = жақсы-дəйектелген.

Кейбір топырақ түрлері үшін, мысалы 4.13-суретте көрсе тіл-
гендей E топырағының бөлшек өлшемдері бөлінісінің қисығы ар-
қылы, бөлшек өлшемдері бөлінісінің қисығына арналған дерлік 
тегіс зона болады. Бұл топырақтар аралық-дəйектелген ретінде си-
патталады, себебі белгілі бір өлшем диапазонында олардың кейбір 
бөлшектері болмайды. Аралық-дəйектелген топырақтар кейде на-
шар-дəйектелген топырақ түрі ретінде қаралады. Бетон жасауға қол-
данылатын агрегаттар əдетте аралық-дəйектелген топырақтар болып 
табылады.
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4.13-СУРЕТ. Бес түрлі топыраққа арналған бөлшек өлшемі бөлінісі қисығы (A 
топырағынан E топырағына дейін).

Біз 4.6-кестеде тізбектелген тиісті елеуіш өлшемдерінен өту 
пайызын салыстыру арқылы  салмақ көмегімен топырақ бөл шек тері-
нің əрбір түрінің пайызын анықтай аламыз. Мысалы, топырақтағы 
құм қосындысын анықтау үшін  «the#4» елеуішінен өту пайызынан 
«#200» елеуішінен өту пайызын алып тастау қажет.  

Берілген топырақтың белгілі бір өту пайызы мəніне сəйкес 
бөл шек өлшемдері D-өлшемдері ретінде белгілі. Мысалы, 10% 
өт кен бөлшек өлшемдеріне D10 сəйкес. Басқа сөзбен айтқанда, 
то пырақ бөлшектерінің 10%-ы D10-ға қарағанда ұсағырақ. Екі қо-
сымша көрсеткіш біркелкілік коэффициенті, Cu жəне қисықтық 
коэффициенті, Cc D-өлшемдеріне негізделген:

                                               (4.35)
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                                           (4.36)

Нашар-дəйектелген топырақтарды көрсететін шұғыл тік қи-
сықтар Cu-дың төмен мəніне ие, ал тегіс (жақсы-дəйектелген то пы-
рақтар) жоғары мəнге ие. Тегіс қисығы бар топырақ үшін Cc-ның 
мəні шамамен 1 мен 3-тің арасында, ал тұрақсыз қисықтар бұдан 
жо ғарырақ немесе төменірек мəнге ие. Мысалы, көптеген аралық 
топырақтар үшін Cc-ның мəні бұл диапазоннан асып кетеді.

4.14-СУРЕТ. (а) жақсы-дəйектелген топырақтарда əртүрлі өлшемдегі бөлшектер 
кездеседі, бұл жағдайда құмдардан бастап ірі қиыршық тастарға дейінгі өлшем.
(b) нашар-дəйектелген топырақтардың бөлшектер өлшемдері диапазоны тарлау. 
Бұл нақтылы топырақ нашар-дəйектелген ірі қиыршық тас, ол өндірістік мақсатта 
тас уатқыш базаларда шығарылады. Оның бөлшектері бұршаққа қарағанда біршама 
ірірек болғанымен, ол ұсақ шиыршықтаулы қиыршық тас деп аталады. 
Екі сурет те толық масштабты сурет. Кезінде алғашқы автор ретінде жұмыс жасаған 
топырақтанушы «ұсақ шиыршықтаулы қиыршық тас» атының шығу тегін дұрыс 
түсінбеген болу керек, себебі оның жазбалары əрдайым «зəр қиыршық тасы» 
дегенге сай келеді.  
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4.6-мысал

4.13-суреттегі D топырағына келесілерді анықта:

• Қиыршық тас, құм жəне ұсақ бөлшектер пайызы
• Cu  жəне Cc

Шешімі:

Бөлшек өлшемі бөлінісінің қисығынан алынған ұсақ бөл-
шектердің пайыздық үлесі туралы мəлімет: 

#200 – 40%
#4 – 88%
3 дюйм – 100%

Əрбір топырақ түрінің пайызы:

Қиыршық тас = 3 дюйм – #4 = 100% – 88% = 12%
Құм = #4 – #200 = 88% – 40% = 48% 
Ұсақ бөлшектер = #200 = 40%

Бөлшек  өлшемі бөлінісінің қисығынан алынған D-өлшемдері:

D10 = 0.0019 мм
D30 = 0.030 мм
D60 = 0.49 мм

Cu жəне Cc
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Ескерту: Бұл бөлшек өлшемі бөлінісінің қисығын өте тегіс етіп 
көрсететін Cu-ның ерекше үлкен мəні. Шынайы топырақтар үшін 
Cu-ның мəні 20-дан аз.

Бөлшек пішіні

Батпақ, құм жəне қиыршық тас бөлшектерінің пішіндері 4.15-
су ретте (Youd, 1973) көрсетілгендей өте сүйір пішіннен жақсы дөң-
гелектенген пішіндерге дейін құбылады. Сүйір бөлшектер кездесе-
тін топырақтар аналық жыныстардан алынатын аналық жыныстар 
жанынан жиі табылады, ал дөңгелектенген бөлшектер кездесетін 
топырақтар алысырақ жерлерден табылады, себебі олар тасымалда-
ну үдерісі барысында көп өзгеріске (абразияға) ұшыраған.

Бөлшектер пішіні топырақ қасиеттеріне біршама əсер етеді. 
Мы салы, барлық басқа шарттар тең жағдайда, сүйір бөлшектер 
кез десетін топырақтардың қозғалуға қарсылығы дөңгелектенген 
бөл шектер кездесетін топырақтарға қарағанда мықтырақ, себебі 
мүйір бөлшектерді домалауы немесе сырғуы əлдеқайда қиынырақ. 
Саз бөлшектері мүлде басқа пішіндерге ие жəне олар кейінірек 
ке лесі бөлімде талқыланатын болады. Бұл негізгі материалдар 
жиынының  тротуар астына төсеуге қолданылу себептерінің бірі –  
өте сүйір қиыршық тастарды жасау үшін жиі тас уатқыштан өтетін 
жыныстары.

Кейбір саз емес бөлшектер осы жерде көрсетілген үлгілермен 
салыстырғанда əлдеқайда тегісірек. Осыған бір мысал – слюда, ол 
тəрелке пішіндес. Ол ешқашан жалпы жиынның айтарлықтай бө-
лігін құрамаса да, тіпті кішігірім жиынның өзі топырақ əрекетіне 
əсер етеді. Құрамында слюда кездесетін құмдар слюдалы құмдар 
деген атпен белгілі.
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4.15-СУРЕТ. Батпақтарға, құмдарға жəне қиыршық тас бөлшектері пішінінің 
классификациясы 

4.5 САЗДЫ ТОПЫРАҚТАР

Құрамында батпақ, құм немесе қиыршық тас бөлшектері кез-
де сетін топырақтар ең алдымен физикалық жəне əлсіз (жеңіл, 
орташа) химиялық үгілу үрдістерінің нəтижесі жəне олардың ана -
лық жыныстарының химиялық құрылысының біраз бөлігін сақ-
тайды. Алайда мұның сазды топырақтар үшін қатысы жоқ, се бебі 
олар тəжірибелі аумақты химиялық үгілуге ұшыраған жəне ана лық 
жыныстардан біршама ерекшеленетін  жаңа материалдарға жиі ай-
налған. Нəтижесінде саздардың инженерлік қасиеттері мен əрекеті 
де жаңағы ірі топырақтардан өзгешеленеді. 

Сазды минералдардың қалыптасуы мен құрылымы 

Бірнеше түрлі химиялық үгілу үдерістері сазды минералдарды 
құрайды,  олардан  саз бөлшектері жасалады.  Біз осы үрдістердің  бі -
рін мысал ретінде қарастырамыз. Бұл үдеріс ортоклаз дала шпатын, 
яғни граниттан жəне т.б. жыныстардан табылған минералды каоли -
нит деп аталатын саз минералына айналдырады. Үдеріс көмір қыш-
қыл газы ауа арқылы топыраққа өтіп, содан соң суға еніп, осылайша 
сұй ылтылған көмір қышықылының ерітіндісінің  құрылуынан бас-
талады. Бұл қышқыл келесі химиялық формулаға сəйкес ортоклаз 
дала шпатымен əрекеттеседі (Goodman, 1993):
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4KAlSi3O8 + 2H2CO3 +2 H2O → 2K2CO3 + Al4(OH)8Si4O10 + 8SiO2

Ортоклаз + көмір қышқылы + су → калий карбонаты + каолинит + 
кремний диоксиді

Соңында, калий карбонаты мен кремний диоксиді жер асты су-
лары арқылы ерітіндіге барады, ең ақырында басқа жерге сақтау 
үшін, кезінде ортоклаз дала шпаты болған жерге каолинитті сазды 
апарады.

Бұл түрлі химиялық үгілу үдерістері қатпарлы химиялық 
құ ры лымды құрады. Бұл қатпарлардың екі түрі бар: тетраэдри-
калық немесе кремний диоксиді қатпарлары кремний мен оттек 
атомдарынан тұрады; октаэдрикалық немесе глинозем (алюминий 
тотығы) қатпарлары алюминий атомдары мен гидроксилден (OH) 
тұрады. Кейде октаэдрикалық қатпарларда алюминий орнына маг-
ний атомдары кездеседі, осылайша ол магний тотығын құрады. 
Бұл қатпарлар кейін өзіндік химиялық құрамы мен құрылымы 
бар көптеген əртүрлі сазды минералдар құру үшін түрлі жолмен 
біріктіріледі. Ішіндегі ең кең таралған үшеуі келесілер: 

Каолинит: Каолинит 4.16(a)-суретте көрсетілгендей алмасып 
отыратын кварц пен глинозем қатпарларынан тұрады. Бұл қат-
парлар мықты химиялық байланыспен біріккен, сондықтан као-
линит өте тұрақты саз болып табылады. Каолиниттің көп шілік 
сазды минералдардан айырмашылығы ол дымқылдану ке зін де 
айтарлықтай ұлғаймайды, сондықтан ол керамика дайындау да 
қолданылады жəне ол қағазда, бояуда жəне фармацевтикалық 
препараттар (яғни, kaopectate) сияқты басқа өнімдерде де ма-
ңызды ингредиент болып табылады.
Монтмориллонит: сазды минералдардың смектит тобына 
жа та  тын дықтан, монтмориллонит 4.16 (b)-суретінде көрсетіл -
гендей кварц пен алюминийдің екі қатпарынан құралған қабат-
тардан тұрады. Бұл қабаттар арасындағы байланыс өте на шар, 
сондықтан көп мөлшердегі су оңай еніп, оларды бөліп тас -
тай алады, нəтижесінде ол саздың ісінуіне алып келеді. Бұл 
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қасиет түрлі жағдайларға байланысты өте азапты, бейнетті, ма-
шақатты, тынымсыз, мазасыз, дамылсыз жəне өте пайдалы бо-
луы мүмкін. Топырақтың таралуына байланысты мəселелерге 
құрылымдарында, автомобильді жолдарда жəне азаматтық ин-
женерлік жобалардағы күрделі бұрмаланулар жатады. Деген мен, 
ұстамсыз əрекеті жəне монтмориллониттің төмен дəрежедегі 
өткізгіштігі металл жоңқаларды қатайтуда немесе жер асты суы 
бөгеттерімен қамтамасыз етуде пайдалы болуы мүмкін. 
Бентонит, негізінен монтмориллониттен тұратын экспан сивті 
саз, өндірістік мақсатта шығарылып сатылады. 

Иллит: Иллит 4.16(c)-суретте көрсетілгендей қабаттары монт-
мо риллонитке ұқсас, бірақ қабаттар арасында калий ионы кезде-
седі. Бұл құрылымда химиялық байланыс  монтмориллонитке 
қа  ра ғанда мықтырақ, бірақ каолинитке қарағанда əлсіз, сондық -
тан дым қылдану кезінде кішкене  ұлғаяды. Ұлы өзендер аума-
ғын да мұздықты саздар көбінесе иллиттан тұрады. 

4.16-СУРЕТ. Жалпы сазды минералдардың құрылымы: (а) каолинит алмасып 
отыратын кварц пен глинозем қатпарларынан тұрады, (ə) монтмориллонит кварц 
қатпарлары арасында орналасқан алюминий тотығы қатпарларынан, судан жəне 
кварц қатпарлары арасында кездесуі мүмкін ауыспалы катиондардан тұрады,
(б) иллит монтмориллонитке ұқсас, бірақ кварц қатпарлары арасында калий ионы 
кездеседі. (Holtz жəне Kovacs, 1981)
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4.17-СУРЕТ. Сазды каолиниттің, сазды монтмориллониттің жəне сазды иллиттің 
электронды микроскоптық суреттері. Теңөлшемді немесе аумақты, көлемді ірі 
бөлшектерден біршама ерекшеленетін тегіс немесе қатпарлы саз бөлшектеріне 
назар аудар (Суреттерді сазды минерал қоғамдастығы ұсынған).
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Басқа да кең таралған сазды минералдарға вермикулит, хло рит 
жəне аттапульгит жатады. Саздың жеке бөлшектері өте кішкен тай 
(өлшемі 2 μм-нен аз (12 × 10-6)). Олар оптикалық микроскоп пен 
көрінбейді жəне ғылыми зерттеулер үшін электронды микроскоп-
ты талап етеді (4.17-суретке қара). Бұл суреттер саз бөлшектерінің 
пішінінің неліктен тегіс немесе қатпарлы екендігін жəне ірірек бөл-
шектердің теңөлшемді немесе аумақты пішіндерінен негізінен қалай 
ерекшеленетіндігін  көрсетеді.

Саз қасиеттері 

Сазды бөлшектердің кішігірім өлшемі мен тегіс пішінді болға-
ны үшін, беткей ауданының саз бөлшектерінің массасына қатынасы 
ірірек бөлшектердікіне қарағанда үлкенірек. Бұл қатынас меншікті 
беткей деген атпен таныс. Мысалы, монтмориллониттің меншікті 
беткейі шамамен 800 м2/г-ға дейін болып келеді, яғни саздың 3.5 г 
футбол алаңымен бірдей меншікті беткейі бар дегенді білдіреді. 

Саздың өте үлкен меншікті беткейі бөлшектер арасында байла-
нысу зонасын орнатады, демек, түрлі бөлшекаралық əрекеттестіктің 
дамуына мүмкіндік мол деген сөз. Мұндай беткей əрекеттестіктері 
саздың əрекетін басқарады, бақылайды. Судың қатынасымен табиғи 
негативті зарядталған саз бөлшектері су молекулалары мен ионда-
рын жұтады. Су молекулалары бөлшек беткейінде жұтылады, себе-
бі олар бөлшек беткейіне қатты тартылады. Су молекулаларының 
жабысуы үшін  көп орынмен қамтамасыз ететін үлкен беткей ау-
даны əсерінен саздың сумен ұқсастығы ұлғаюы мүмкін жəне ол 
судың көп мөлшерін жұтуы мүмкін. Кейбір саздар судағы құрғақ 
салмағын оңай бірнеше рет жұта алады. Монтмориллонитті саздар 
мен шікті беткейге ие, сондықтан олардың сумен ұқсастығы өте 
жоғары екендігіне таңданудың қажеті жоқ, ал ол оның ісінуіне алып 
келеді. Жұтылған су, қатысушы иондар жəне сазды минералдар 
арасындағы арақатынас біршама күрделі, бірақ жалпы ықпал сол, 
яғни  ылғалдылық мөлшері түрленетін секілді инженерлік қасиет те-
рі де түрленеді. Мысалы, берілген ылғалдылық мөлшері 50% саз дың 
қозғалуға қарсылығы ылғалдылық мөлшері 10% сазға қарағанда 
азырақ болады.  
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Бұл əрекет құмдар əрекетіне қарағанда біршама өзгеше, се бебі 
құмның меншікті беткейі саздың меншікті беткейіне қара ғанда 
əлдеқайда кіші жəне құм бөлшектері саз бөлшектерімен салыс-
тырғанда инерттірек. Барлық топырақ түріне əсер ететін жəне осы 
кітапта кейінірек талқыланатын қалқыма судағы қысымның өзге-
рістерінен басқа ылғалдылық мөлшеріндегі өзгерістері  құмдардың 
əрекетіне шамалы ғана ықпал етеді. 

Сазды топырақтардың қалыптасуы 

Кішкене үлкенірек, бірақ əлі де микроскоптық масштабта сазды 
минералдар түрлі жолдармен сазды топырақ құру үшін бірікті. 
Бұл микроскопты кескіндер топырақ ұлпасы деп аталады жəне 
қалыптасу жəне шөгу тарихына көп бағынышты болады. Мысалы, 
бір орында тұрып атмосфералық ықпалға ұшыраған, желденуге 
ұшы раған жəне əлі де сол бұрынғы орнында тұрған қалдық саздар 
теңіз сазынан қатты ерекшеленетін, тұну арқылы шөгетін жəне орын 
ауыстыратын ұлпалардан тұратын болады. Бұл айырмашылықтар 
мұндай топырақтардың неліктен əртүрлі əрекет ететіндігінің бір 
себебі.

Дегенмен, кейде біз тек дерлік таза саздан тұратын топырақ қа-
баттарына кезігіп қаламыз, саздардың көпшілік бөлігі батпақпен 
жəне/немесе құммен аралас болып келеді.  Əйтсе де, топырақтағы 
саздың тiптi шағын пайызы топырақтың əрекетіне əсер ете алады. 
Саздың мөлшері  шамамен 50%-дан асса, құм мен батпақ бөлшек-
тері сазда айтарлықтай қалқып жүреді жəне  топырақтың инженер-
лік қасиеттеріне шамалы ғана əсер етеді.

4.6  ИІЛГІШТІК ЖƏНЕ АТТЕРБЕРГ ШЕКТЕРІ

Алдыңғы талқылаудан батпақ пен саз бөлшектері топырақ бөл-
шектерінің екі бөлек түрі екенін анықтадық. Əйтсе де, 4.6-кесте де 
сипатталған классификациялау жүйесінде «#200» елеуішінен өтетін 
барлық бөлшектерді сипаттау үшін ұсақтар термині қолданылған. 
Батпақтар мен саздарды айыруға талпыныс жасамайды. Кейбір 
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клас сификациялау жүйелері гидрометр сынақтамаларынан анықтал-
ғандай əдетте 0.001-ден 0.005 мм бөлшек өлшемдеріне негізделе 
отырып олардың арасына шекара жүргізіп қояды. Мұндай жүйелер 
пайдалы болғанымен, олар сонымен қатар қателестіре де алады, себе-
бі батпақ пен саздың арасындағы ең үлкен айырмашылық олардың 
бөлшектерінің өлшемінде емес, ал бұдан бұрын талқыланғандай, 
олардың физикалық жəне химиялық құрылымында. 

Электрондық микроскоптар немесе басқа күрделi жабдықтарды 
батпақтар мен саздарды ажырату үшін жүйелі негізде қолдану пай-
дасыз болар еді. Оның орнына, біз оларды иілгіштік деп аталатын 
қасиет арқылы ажырата аламыз, ал бұл үдеріс əлдеқайда оңайырақ 
жəне арзанырақ. Бұл контекстте иілгіштік термині топырақтың 
ылғалдылық мөлшеріндегі өзгерістерге жауабын сипаттайды. Егер 
топырақ тұрақтылығы (өзара орнықтылығының) оған қосылған су 
арқылы  күрделі жəне қаттыдан (ауыр жəне кермек) жұмсақ жəне 
иілгішке өзгеретін болса, топырақ созымдылығын көрсетеді. Саздар 
өте иілгіш бола алады, ал батпақтар кішкене иілгіш бола алады, 
ал құмдар мен қиыршық тастар ешқандай да иілгіштік қасиетін 
көрсетпейді. Бұл бағалау көз мөлшері рəсімі арқылы орындалады, 
тəжірибелі адамдар саз бен батпақты қолмен жəне бір бөтелке сумен 
ажырата алады. Иілгіштік ресми бағалаулары Аттерберг шектерін 
қолдану арқылы жасалады. 

Аттерберг шектері

1911 жылы швед топырақтанушы ғалымы Альберт Аттерберг 
(1846–1916) топырақ беріктігі (өзара орнықтылығының) мен ылғал-
дылық мөлшері арасындағы байланысты арақатынасты  бағалау 
үшін сынақтамалар сериясын ойлап тапты (Atterberg, 1911; Blackall, 
1952). Сонда 1930 жылы Карл Терцаги мен Артур Касагранде бұл 
сынақтамаларды азаматтық құрылыс мақсаты үшін дағдыландырды 
жəне ол көп ұзамай геотехникалық инженерлiктiң кəдiмгi бөлiгіне 
айналды. Бұл сериялар үш бөлек зертханалық сынақтамалардан тұ-
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рады: сұйықтық шегі сынақтамасы, иілгіштік шегі сынақтамасы 
жəне сығылу шегі сынақтамалары. Олар бірге Аттерберг шегі 
сынақтамалары деген атпен таныс.  (ASTM D4318 сұйықтық жəне 
иілгіштік үшін жəне D427 сығылу шегі үшін). Сұйықтық жəне иіл-
гіштік шегі сынақтамалары əдетте көбінесе топырақ механикасы 
зертханаларында орындалады жəне төменіректе сипатталатын бо-
лады. Алайда, сығылу шегі сынақтамаларының пайдасы азырақ жəне 
геотехникалық инженерлер де бұл сынақтаманы сирек қолданады, 
сондықтан бұл жерде сипатталмайды.  

Сұйықтық шегі сынақтамасы. Сұйықтық шегі сынақтамасы-
ның екі негізгі нұсқасы бар. Америка Құрама Штаттарында таны-
мал бірінші нұсқасы (ASTM D4318) 4.18-суретте көрсетілгендей 
Ка сагранде шынаяғы деп аталатын сұйықтық шегі құрылғысын 
пай даланады. Бұл сынақтамада топырақ үлгісі шынаяққа салынады 
жəне стандартты құралды пайдалана отырып, топырақта ойықтар 
ойылады. Шынаяқ қайтадан қатты резеңке төсемеге құлайды жəне 
1/2 дюйм бойлық арақашықтығы бойымен  ойықтың түбін жабу 
үшін тамшылар саны жазылады.  

Содан соң топырақ алынып тасталынады жəне оның ылғалды-
лық мөлшері анықталады. Бұл сынақтама түрлі ылғалдылық мөлше-
рінде қайталанады жəне ылғалдылық мөлшеріне қарама-қар сы (са-
лыстырғанда) өлшеуіш сызғыштағы (логарифмдік масштабтағы) 
там шылар санының жартылай логарифмдік масштабтағы графигін 
бей неленеді. Анықтама бойынша, топырақ 1/2 дюйм қашықтық 
бойымен ойықтың түбін жабу үшін дəл 25 тамшы талап етілген 
кезде ғана сұйықтық шегінде болады. 

Тиісті ылғалдылық мөлшері сынақтама мəліметтерінің жарты-
лай логарифмдік масштабтағы графигі арқылы анықталады. Сұйық-
тық шегі, LL немесе ωL, ылғалдылық мөлшері ең жақын пайызға 
дөңгелектенеді, бірақ пайыздың белгісінсіз көрсетеді. Мысалы, егер 
тиісті ылғалдылық мөлшері 45% болса, сұйықтық шегі 45 дегенді 
білдіреді. 
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4.18-СУРЕТ. Бұл құрылғы сұйықтық шегі сынақтамасын орындау үшін қолданылады. 
Топырақ бөлігі қолда бар жəне топырақ суреттің оң жақ бөлігінде көрсетілген оюға 
арналған құрылғы арқылы ойылды. Келесі қадам шынаяқтың бірнеше рет құлауына 
алып келетін тұтқаны бұрап бастау болып табылады.  

Еуропа мен Азияда кең тараған сұйықтық шегі сынақтамасы  -
ның екінші нұсқасы, топырақ үлгісіне ену үшін пенетрометр қол-
да ны лады жəне сұйықтық шегіне ену үшін байланыс орнатады. Пе-
нетра ция əдісінің негізгі екі түрі бар, біреуі Британдық стандарт тар-
ды, ал екіншісі Шведтік стандарттарды қабылдаған; бұл жерде тек 
Бри тандық Стандарттарға сəйкес (BS1377) пенетрация əдісі сипат-
талады. Британдық Стандартты (BS 1377) пенетрация əдісі 4.19-су-
ретте көрсетілгендей салмағы 0.78 N (80 г) болатын жəне төбесіндегі 
бұрышы 30º болатын стандартты конусты қажет етеді. 

Топырақ құлау конусы 5-те 20 мм топыраққа енсе, конустың 
ұшы топырақ бетін тек жанайтындай позициядан құлауға рұқсат 
берілсе, онда ол сұйықтық шегінде деген сөз.

ASTM D4318 сынақтамасындағыдай сұйықтық шегіне сəйкес 
ылғалдылық мөлшері, ылғалдылық мөлшерімен салыстырғанда лога-
рифмдік масштабта конустың енуінің жартылай логарифмдік гра-
фигін алу үшін ылғалдылық мөлшері əртүрлі топыраққа пенетрация 
сынақтамасын бірнеше рет орындаудан кейін ғана алына алады.
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Конус пенетрациясы 20 мм-ге сəйкес келген кездегі ылғал-
дылық мөлшері сұйықтық шегін береді, ал бұл ылғалдылық мөл шері 
ең жақын пайызға шамаланады, бірақ ешқандай пайыз белгісін сіз 
көрсетіледі.

4.19-СУРЕТ. Британдық Стандарттағы (BS 1377) пенетрометр құрылғысы 
(ELE International ұйымымен ұсынылған).

Иілгіштік шегі сынақтамасы. Иілгіштік шегі сынақтамасы 
үр дісіне 4.20-суретте көрсетілгендей топырақ үлгісін жіппен жақсы-
лап орау кіреді. Жіп бара-бара құрғақ əрі жіңішкеленгенше бұл орау 
үрдісі жалғасады жəне аяғында үзіледі. Егер топырақ өте құрғақ 
болса, ол үлкен диаметрде үзіледі. Егер ол өте дымқыл болса, онда 
ол бұдан біршама жіңішке диаметрінде үзіледі. Анықтама бойынша, 
1/8 дюйм (3 мм) диаметрінде үзілсе, онда топырақ өзінің иілгіштік 
шегінде дегенді білдіреді. Егер мұндай жағдай орын алса, иілгіштік 
шегі, PL немесе wP, тиісті ылғалдылық мөлшері ең жақын пайызға 
шамаланады, бірақ пайыз белгісімен көрсетілмейді. 
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Аттерберг шектеріне негізделе отырып 
жасалған тұрақтылық жəне созылымдылық  бағалаулары

Аттарберг шектері инженерлерге ұсақ-түйіршікті топырақтың 
со зылымдылығын жəне түрлі ылғалдылық мөлшері кезіндегі оның  
беріктігін бағалауға көмектеседі. 4.21-сурет ылғалдылық мөл ше-
ріндегі өзгерістермен бірге олардың сипаттарының да өзгеретінін 
көрсетеді. 

Ұсақ-түйіршікті топырақтың ылғалдылық мөлшері оның 
сəй   кесті сұйықтық шегінен жоғары болса, онда ол сұйық күйде 
де  генді білдіреді. Мұндай жағдайда топырақ оңай ағады жəне де-
формацияланады.

Ұсақ-түйіршікті топырақтың ылғалдылық мөлшері оның сəй-
кесті сұйықтық шегі мен иілгіштік шегі арасындағы ылғалдылық 
мөлшерінде болса, онда ол иілгіштік күйде дегенді білдіреді. Мұн-
дай жағдайда, топырақ жарылусыз жəне сынусыз оңай құрыла ала-
ды. Балалар ойнайтын ермексаздың да беріктігі дəл осындай. Оның 
қа сиеті топырақтағы саздың түріне жəне санына байланысты болып 
келеді. Созылымдылық индексі, PI немесе IP, иілгіш күйді қамти тын 
ылғалдылық мөлшерінің диапазонының өлшемі болып табылады:

IP = wL – wp                                      (4.37)

4.20-СУРЕТ. Осы топыраққа иілгіштік шегі сынақтамасы жүргізілді. Ол сынғанша, 
яғни диаметрі 1/8 дюймға жеткенше оралды (масштабқа қара). Осылайша, 
анықтама бойынша, бұл топырақ иілгіштік шегінде. WL-мəні ылғалдылық мөлшері 
сынақтамасын жүргізу арқылы анықталады. Масштаб дюймда берілген
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4.21-СУРЕТ. Түрлі ылғалдылық мөлшеріндегі ұсақ түйіршікті топырақтардың 
тұрақтылығы (Sowers, 1979).

4.8-КЕСТЕ. Əртүрлі иілгіштік индекстегі топырақ сипаттамасыa

Иілгіштік 
индексі, IP

Классификация Құрғақ күйдегі 
беріктігі 

Құрғақ үлгіні көз 
мөлшерімен анықтау

0–3
3–15
15–30
> 30

Иілгіш емес
Шамалы иілгіш
Орташа иілгіш
Жоғары иілгіш

Өте төмен
Болар-болмас 
Орташа
Жоғары

Оңай бұзылады, 
күйрейді
Қолмен езу оңай
Қолмен езу қиын
Қолмен езу мүмкін 
емес

a Sowers, 1979.

Құрамында саздың мөлшері өте көп топырақтар бұл иілгіш 
күй ді түрлі ылғалдылық мөлшерінде де сақтап қалады, сондықтан 
иілгіштік, икемділік индексінің мəні жоғары. Ал батпақты топы-
рақтар үшін керісінше: батпақты топырақтардың иілгіштік ин дек-
сінің мəні төмен болып табылады немесе иілгіш емес (ИЕ) деп 
саналады. 4.8-кестеде əртүрлі иілгіштік индексінің мəніндегі то пы-
рақ сипаттамасы сипатталады. Таза құм мен қиыршық тастар плаc-
тик емес деп саналады. 
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Өтімділік индексі, IL, топырақтың ағымдағы ылғалдылық 
мөлшерін Аттерберг шектерімен салыстырады:

                                           (4.38)

Сонымен, 0 өтімділік мəні топырақ қазіргі уақытта иілгіш күй-
де, ал 1 өтімділік мəні ол сұйық күйде екендігін көрсетеді. 

4.7  ҚҰРЫЛЫМДЫ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫМСЫЗ ТОПЫРАҚ

Көптеген топырақтар «қарапайым» жинақтаушы макробөл шек-
терден басқа қосымша физикалық сипаттамаларды қамтиды жəне 
олар келесідей сипатталады:

• Қатты топырақ құрамында бөлшектерді бір-бірімен бай-
ланыстыратын тұтқыр заттар болады. Ең кең тараған тұтқыр 
заттарға (CaCO3) кальций карбонаты мен (Fe2O3) темір 
ок сиді жатады. Əдетте олар топыраққа жер асты сулары 
ретінде тарайды.

• Жарықшақты топырақтарда жартастардағыдай жары лу-
лар болады. Жарықтар, əсіресе қатты саздарға тəн бо лады. 

• Сезімтал саздың флокулирлі құрылымы болады жəне оның 
бөлшектері карталы үйді еске түсірді. Мұндай топырақ 
бү лінуге бейім, ал бүліну оның нəзік құрылымын бұзуға 
алып келеді. Көшкін нəтижесінде сезімтал саздың көрінісі 
2.17-суреттегі көрсетілген.

Ешқандай ерекшеліктері жоқ топырақтар құрылымсыз болады. 
Көптеген геотехникалық талдаулар құрылымсыз топырақтарға не-
гізделген жəне сондықтан олар құрылымды топырақтармен жұмыс 
кезінде жиі өзгертіледі.

4.8  ОРГАНИКАЛЫҚ ТОПЫРАҚТАР

Техникалық тұрғыдан, көміртегін қамтитын кез келген ма-
те риал «органикалық» болады. Бірақ инженерлер мен геологтар 
бұл терминді топыраққа қатысты қолданғанда тар мағынасында 
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қол данады. Өндірістік кəсіпорындардан немесе жануарлардан 
алын   ған органикалық заттардың көп мөлшерін қамтитын топырақ 
органикалық деп аталады. Бұл əлі ыдырау үдерісінде болу керек, 
сондықтан ерекше құрылымын, түсін жəне иісін сақтайды.

Кейбір топырақтар өндірістік орындардан жəне жануарлар дан 
жа қында алынбаған көміртектерді қамтиды жəне бұл жағдайда 
органикалық деп есептелмейді. Мысалы, кейбір топырақтар хи-
миялық жауын-шашын ретінде келген кальций карбонатын (кальцит) 
қамтиды. 

Органикалық топырақтарды анықтау өте маңызды, себебі олар 
бейорганикалық топырақтардан анағұрлым əлсіз жəне сығылғыш 
келеді, сондықтан көптеген инженерлік жобалар үшін жарамсыз 
болады. Осындай топырақтар болған жағдайда, біз əдетте  ыңғайлы 
орынды табу үшін олардан құтылуға тырысамыз, қазып тастаймыз.

Торф терминімен негізінен өсімдік материалдарынан алынған 
жоғары топырақты атайды. Олардың түсі қою қоңырдан қараға 
дейін, консистенциясы губкалы жəне иісі органикалық болады. 
Əдетте өсімдік талшықтары көрініп тұрады, бірақ ыдыраудың соңғы 
кезінде олар дұрыс байқалмауы мүмкін. Торф əдетте органикалық 
заттармен толған батпақтарда пайда болады. Батпақтар, əдетте, тірі 
мүкпен жабылады. Дұрыс ыдыраған торфты лас деп атайды, бірақ 
топырақты туннель кесінділері сияқты қалдықтар мен тұқымдар 
арқылы сипаттау үшін қолданылады. Торф қалдық жəне метаморфты 
тұқымдарды қалыптастыратын үдерістерге ұшырауы мүмкін, олар 
сəйкесінше көмір мен антрацит қалыптастырады.

Батпақтар ойықтарға қарағанда ірі болады жəне көптеген 
зат тарды қамтиды. Олар əдетте жай ағатын өзен жəне көлдермен 
қоректенеді. Бұған Флорида штатындағы Эверглейдс батпағы жақсы 
мысал бола алады.

Топырақтың көптеген органикалық шөгінділері батпақ немесе 
ойықтар сияқты нақты топографиялық нысандарды тудырады, ал 
бас қалары бейорганикалық аллювиальды топырақпен жабылған 
күйін де жер астында қалады. Оларды табу өте қиын жəне олар ірі 
елді мекендер үшін қиындықтар туғызады. Мысалы, Калифорния 
штатының Орандж округінің жағалау маңында шөгіндінің көп қоры 
табылған жəне олар елді мекендер үшін күтпеген қиындықтар көзі 
болды.
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Органикалық шөгінділер бейорганикалық топырақпен арала су 
нəтижесінде, əсіресе батпақ пен саз торфтан кем емес, бірақ орга-
никалық шөгіндіден артық емес топырақты құрайды. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Негізгі мəселелер

1. Топырақ бөлшектер түріндегі материал, сондықтан оның 
техникалық қасиеттері осы бөлшектер арасындағы өзара қа-
тынасқа байланысты болады. Бұл, əсіресе қиыршық тас, құм 
жəне саз үшін дұрыс. Саз қатты бөлшектерден тұрады, бірақ 
олардың тəртібі бөлшектер мен қуыстық су арасындағы 
өзара қатынасқа байланысты болады. 

2. Топырақ заттың барлық үш күйін бір уақытта біріктіре ала -
ды жəне олардың салыстырмалы пропорциялары өте ма-
ңызды. Геотехникалық инженерлер осы пропорцияларды 
сипаттау үшін салмақ-көлем арақатынасының серияларын 
жасады.

3. Топырақта бөлшек өлшемдері бөлінісі маңызды жəне бұл 
бөлініс тор жəне/немесе ареометр талдауы кезінде анық-
талады. Нəтижелер бөлшек өлшемдері бөлінісі қисығы ре-
тінде берілген.

4. Қатты бөлшектердің де өздерінің өзгеруіне əсер ететін түр-
лі формалары болады.

5. Саз химиялық желдену үдерісі нəтижесінде пайда болады. 
Оның жеке бөлшектері құм немесе батпаққа қарағанда ірі-
рек болады жəне олардың инженерлік өзгеру сипаттамала-
ры көп жағдайда ылғалдылыққа байланысты болады.

6. Саз бен батпақ əдетте бір-бірінен өздерінің суға жақынды-
ғын  сипаттайтын иілгіштігінің бағасымен ерекшеленеді. 
Бұл жағдайда бізге Аттерберг шегінің сынақтамасы, жеке-
лей алғанда, иілгіш жəне сұйық күйлерінің сынақтама лары 
көмектеседі.
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7. Құрылымды топырақтардың цементтелу, жарықтар немесе 
флокулирді құрылым сияқты ерекшеліктері болады. Олар 
осындай ерекшеліктері жоқ құрылымсыз топырақтарға қа-
рағанда басқаша болады. 

8. Құрамында органикалық заттардың мөлшері көп болатын 
то пырақ органикалық болады. Олардың инженерлік қасиет-
тері бейорганикалық топыраққа қарағанда нашар болады. 
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СҰРАҚТАР ЖƏНЕ ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР

4.3-тармақ. Салмақ-көлем арақатынасы

4.1   Ылғал топырақтың кубы (бір текше метрі) 330 фунт тартады 
жəне көлемі 3.00 фут3. Ал ылғалдылық мөлшері 27.0% жə-
не қатты заттардың меншікті салмағы 2.72. Топырақтың 
қуыстық коэффициентін қанықтылық деңгейін, меншікті 
салмағын жəне құрғақ меншікті салмағын есепте.

4.2 Саздың бұзылмаған құрылымды үлгісі 101.4 кг тартады 
жəне өлшемдері  0.4 м × 0.4 м. × 0.4 м. Оның ылғалдылық 
мөлшері 25.0%. Қатты заттардың меншікті массасының 
орынды мəнін ескере отырып, саздың меншікті салмағын, 
құрғақ меншікті салмағын, қуыстық коэффициентін жəне 
қанықтылық деңгейін есепте.  

4.3  Топырақ үлгісі 9.44 × 10-4м3 зертханалық баспақ қалыпта 
тығыздалды. Тығыздалған топырақтың массасы 1.91 кг 
жəне ылғалдылық мөлшері 14.5%. Қатты заттардың 2.66 
меншікті массасын қолдана отырып, тығыздалған то-
пырақтың қанықтылық деңгейін, (кг/м3) тығыздығын, (kN/
м3) меншікті салмағын жəне құрғақ меншікті салмағын 
есепте. 

4.4 Топырақ үлгісі 1/30 фут3 зертханалық баспақ қалыпта 
тығыздалды. Тығыздалған топырақтың салмағы 4.1 фунт  
жə не ылғалдылық көлемі 13.1%. Қатты заттардың 2.70 
меншікті массасын қолдана отырып, тығыздалған топы-
рақтың меншікті салмағын, құрғақ меншікті салмағын жəне 
қанықтылық деңгейін есепте. Бұл тығыздалған топырақ 
үлгісін кейін суға батырады. Екі аптадан соң топырақ 
үлгісінің ісінгені жəне жалпы көлемі 5%-ға ұлғайғаны 
анықталды. Екі апта суда жатқан топырақ үлгісінің жаңа 
меншікті салмағы мен ылғалдылық мөлшерін есепте. 

4.5  Қаныққан топырақтың ылғалдылық мөлшері 38.0% жəне 
қатты заттардың меншікті массасы 2.73. Осы топырақ тың 
қуыстық коэффициентін жəне меншікті салмағын (фунт/
фут3 немесе kN/м3) есепте.  
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4.6  Жер асты суы деңгейінен төмен алынған топырақ үлгісінің 
ылғалдылық мөлшері 23,5% жəне қатты заттарының мен-
шікті массасы 2.72. Меншікті салмақты, құрғақ меншікті 
сал  мақты, қалқымалы меншікті салмақты, қуыстық коэф фи-
циентін жəне қанықтылық деңгейін есепте.  

4.7  Саздың үлгісі жер асты суы деңгейінен төмен нүктеден 
алынды. Осы үлгіге жүргізілген ылғалдылық мөлшері сы-
нақ тамасы келесідей нəтижелерді көрсетті. 

Қаңылтыр құтының массасы = 10.88 г
Қаңылтыр құтының массасы + ылғал топырақ = 116.02 г
Қаңылтыр құтының массасы + құрғақ топырақ = 85.34 г

(a)  Ылғалдылық мөлшерін есепте.
(b) Gs-тың орынды мəнін ескере отырып, қуыстық коэффи-

циентті, меншікті салмақты, құрғақ меншікті салмақты жə-
не қалқымалы меншікті салмақты есепте.  

4.8 Бұзылмаған цилиндрлік топырақ үлгісінің диаметрі 60 мм 
жəне ұзындығы 152 мм. Оның массасы 816 г. Бүкіл үлгі нің 
массасын тапқаннан кейін кішкене бөлігі алынып таста-
лынды жəне ылғалдылық мөлшері сынақтамасы жүргізілді. 
Бұл сынақтаманың нəтижесі келесідей болды:   

Қаңылтыр құтының массасы = 22.01 г
Қаңылтыр құтының массасы + ылғал топырақ = 124.97 г
Қаңылтыр құтының массасы + құрғақ топырақ = 112.72 г
Gs = 2.70 мəнін қолдана отырып, 
ω, γ, γd, e жəне S-ті есепте.

4.9  Бұзылмаған  цилиндрлік  топырақ  үлгісінің  диаметрі 2.4 дюйм 
жəне ұзындығы 6 дюйм. Оның салмағы 1.95 фунт. Бүкіл үл-
гі нің салмағын тапқаннан кейін кішкене бөлігі алынып тас-
та лынды жəне ылғалдылық мөлшері сынақтамасы жүр гі зіл-
ді. Бұл сынақтаманың нəтижесі келесідей болды:
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Қаңылтыр құтының массасы = 20.50 г
Қаңылтыр құтының массасы + ылғал топырақ = 110.46 г
Қаңылтыр құтының массасы + құрғақ топырақ = 96.81 г
Gs = 2.66 мəнін қолдана отырып, 
ω, γ, γd, e жəне S-ті есепте.

4.10  Жер асты суы деңгейінің төмен нүктесінде орналасқан 
таза, ашық түсті кварцты құмның ылғалдылық мөлшері 
25.6%. Бұл топырақтың минималды жəне максималды 
қуыстық коэффициенттері сəйкесінше 0.380 жəне 1.109. 
Бұл топыраққа лайықты Gs мəнін таңда, салыстырмалы 
тығыздығын есепте жəне 4.4-кестені пайдалана отырып 
оның беріктілігін анықта. 

4.11 Контракторға автомагистраль салу үшін 214 ярд3 негізгі 
ма териалдар жиынтығы қажет. Ол 130 фунт/фут3 құрғақ 
меншікті салмаққа дейін тығыздалады. Бұл материалды 
жергілікті материалды-техникалық жабдықтау қойма-
сындағы қордан алуға болады, бірақ ол кубтық ярдпен 
емес тоннамен сатылады. Ылғалдылық мөлшері 7.0%-ды 
құрайды. 

(a)   Тығыздалған материалдың нақты дұрыс көлемін алу үшін 
контракторға негізгі материалдар жиынтығының қан ша 
тоннасын сатып алуы қажет? 

(b)  Контрактор (а) бөлігіндегі есептеулер үшін материал са-
тып алды жəне ол жоба талаптарына тура сай келеді. 
Келесі апта кейінгі құрылыс жұмыстарын тоқтатуға ту-
ра келген жəне қордың ылғалдылық мөлшерін 19.0%-
ға көтеріп жіберген қатты жауын-шашын болып өтті. 
Енді контрактор негіз жиынының дəл осындай басқа 
секциясын дайындауы қажет жəне ол дəл алдыңғыдай 
тон на көлемінде тапсырыс береді. Бұл екінші партиядан 
қанша кубтық ярд тығыздалған негіз жиыны өңделеді? 
Оны бірінші партиямен қалай салыстыруға болады? Тү-
сіндір.
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4.12 Конустық пенетрация сынақтамасы жүргізілді жəне 
10 м тереңдікте 85 кг/см2 конустық кедергі өлшенді. Бұл 
тереңдіктегі вертикальді эффективті кернеу 150 kPa-
ға тең жəне қайта тығыздау коэффициенті 2-ге тең. Бұл 
тереңдіктегі топырақтар кварцты құмдар болып табыла-
ды. Салыстырмалы тығыздықты есепте жəне 4.4-кестені 
пайдалана отырып топырақты жікте.

4.13 Конустық пенетрация сынақтамасы жүргізілді жəне 20 
фут тереңдікте 110 т/фут2 конустық кедергі өлшенді. Бұл 
тереңдіктегі вертикальді эффективті кернеу 2500 фунт/
фут2-қа тең жəне қайта тығыздау коэффициенті) 2.5-ке 
тең. Бұл тереңдіктегі топырақтар сазды құмдар болып 
табылады. Салыстырмалы тығыздықты есепте жəне 4.4-
кестені пайдалана отырып топырақты жікте.

4.14 15 фут тереңдікте АҚШ-стиліндегі қауіпсіздік балғасы мен 
стандартты үлгіні қолдана отырып, 8-дюймдық диаметрлі 
зерттеу саңылауына стандартты пенетрация сынақтамасы 
жүргізілді. Бұл сынақтама түзетілмеген N-мəні 12 көрсе-
теді. Үлгінің ішіндегі топырақ ұсақтан-орташаға дейінгі 
D50 = 0.6 мм өлшемді құм болып табылады. Бұл тереңдіктегі 
вер тикалды (тік) нəтижелі, эффективті (тиімді) кернеу 
(қысым) 1100 фунт/фут2. 3-бөлімде сипатталғандай N-мə-
нін дұрыста, содан соң салыстырмалы тығыздығын есеп-
теп, топырақты 4.4-кесте бойынша жікте. 

4.4-тармақ. Бөлшек өлшемі мен пішіні

4.15 4.13-суреттегі топырақ үшін қиыршық тас пайызын, құм 
пайызын жəне ұсақ бөлшектер пайызын анықта:
(а) A топырағы
(b) B топырағы
(c) C топырағы
(d) D топырағы
(e) E топырағы
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4.16   4.13-суреттегі топыраққа Cu  жəне Cc мəндерін анықта:
(а) A топырағы
(b) B топырағы
(c) C топырағы
(d) D топырағы
(e) E топырағы

4.17   Төменде берілген үш топырақ түрі туралы мəліметтің əр-
қай сысына бөлшек өлшемдері бөлінісінің қисығын құрас-
тыр.  Барлық үш қисық бір жартылай логарифмдік диа г-
рам мада көрсетілуі қажет.

% Салмақ арқылы Өтуa

Елеуіш 
нөмірлері

Лагуна Сазы
Бофорт, Оңтүстік 

Каролина

Теңіз құмы
Дейтона-Бич, 

Флорида

Туфтың 
үгілуі

Орталық 
Америка

3/4 дюйм
½  дюйм

#4
#10
#20
#40
#60
#100
#200

100
100
100
100
100
100
100
95
80

100
100
100
100
100
98
90
10
2

100
98
95
93
88
82
75
72
68

Ареометр 
талдауынан 

алынған 
бөлшектердің 
диаметрі (мм)

0.045 61 66

0.010 42 33

0.005 37 21

0.001 27 10

а Sowers мəліметтері (1979).
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4.18   4.17-тапсырмадағы үш топырақтың əрқайсысының Cu жə-

не Cc мəнін анықта. Бұл топырақтардың қайсысы жақсы 
дəйектелген? Неге?

4.19   Американдық мемлекеттік автомагистральдар жəне транс-
порт билік органдары қауымдастығы аяқжол астына тө-
се  летін негізгі қабат ретінде қолданылатын топырақты 
жіктеу талаптарын орнатты (AASHTO Designation M 147). 
C  класы үшін аяқжол астына төселетін негізгі қабат ре-
тін де қолданылатын топырақтың жіктеу талаптары ке-
лесідей: 

Елеуіш атауы Салмақ бойынша 
өту пайызы

1 дюйм
3/8 дюйм
#4
#10 
#40
#200

100
50–85
35–65
25–50
15–30
15–15

Импортталған топырақтарды жақын жатқан карьерлерден 
алуға болады жəне олардың 4.13-суреттегі A, B, C, D жəне 
E топырақтарының қисықтары арқылы сипатталған бөлшек 
өлшемдері бөлінісі бар. 4.13-суреттегі бұл топырақтың мет-
риалды-техникалық базасының С Класы үшін AASHTO бөл-
шек өлшемдері талаптарына сай келетінін немесе сай кел-
мейтінін анықта. 

(а) А топырағы. 
(b) В топырағы.
(c) С топырағы
(d) D топырағы.
(e) E топырағы

4.5-тармақ. Сазды топырақтар

4.20 3.21-суретте біреуі көрсетілген бақылау құдықтарының 
са ңы лаулары əдетте жер беткейінде ештеңе өткізбейтін 



230

қақпақшамен жабылады. Бұл қақпақша жер беті сула ры-
ның біршама көлемінің құдыққа енуінің алдын алады. 
Ыңғайлылық үшін өндірушілер құрғатылған жəне 
10 мм диаметрлі шарды құратын домалақтанған сазбен 
қам  тамасыз етеді. Бұрғылаушы кейін бұл шарларды құ-
дыққа салады жəне су құяды. Саз суды жұтып қойғаннан 
кейін, ол кеңейеді де, саңылауларды бітейді. Саздың қай 
түрі бұл мақсатқа ең лайықты деп ойлайсың? Неге? Басқа 
саз түрлері бұдан нашар нəтижелер көрсетеді ме? Неге?

4.21 Типтілік ұсақ құмдар үшін меншікті беткейді (м2/г бе-
рілген) есепте. Қандай да болсын болжамдарды көр-
сетіңіз жəне өзіңнің есептеген мəнмен 4.5-бөлімде монт-
мориллонитке келтірілген мəнмен салыстыр. Бұл екі сан-
ның маңыздылығын талқыла.

4.6-бөлім. Иілгіштік жəне Аттерберг шектері

4.22   Өте құрғақ саздың күйі мен беріктік оған су қосылғаннан 
кейін қалай өзгеретінін сипатта, сұйықтық шегі мен иіл-
гіш шегі кезіндегі күйі мен беріктігін де қоса сипатта.  

4.23  Касагранде шынаяғын пайдалана отырып топыраққа 
сұйықтық шегі сынақтамасы жүргізілді. Бұл сынақтамада 
½ дюйм бойлық арақашықтығын бойлай стандартты 
ойықтың түбін жабу үшін шынаяқтың дəл 25 тамшысы 
қажет болды. Кейіннен осы сынақтамадан өткен топы рақ 
үлгісіне ылғалдылық мөлшері сынақтамасы жасалды жə-
не оның нəтижелері келесідей болды:

Топырақ массасы+пешке салынбас алдындағы құты 52.20 г 
Топырақ массасы+пешке алынғаннан кейінгі құты 41.52 г 
Қаңылтыр құты массасы 22.40 г

Тек сынақтамаға негізделе отырып, сұйықтық шегін есепте. 
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 4.24 Топыраққа иілгіштік шегі сынақтамасы жүргізілді. 1/8 
дюйм диаметрді бұзған топырақтар ылғалдылық мөл шері 
сы нақтамасы үшін жиналды жəне келесідей нəтижені 
көрсетті: 

Топырақ массасы + пешке салынбас алдындағы құты 41.30 г
Топырақ массасы + пешке алынғаннан кейінгі құты 37.40 г
Қаңылтыр құты массасы 22.20 г

Топырақтың иілгішті шегін есепте. 

4.25  Топырақтың сұйықтық шегі 61-ге, ал иілгіштік шегі 30-
ға тең. Осы топырақтың бұзылмаған үлгісіне жүргізілген 
ыл ғалдылық мөлшері сынақтамасы келесі нəтижелерді 
көрсетті: 

Топырақ массасы + пешке салынбас алдындағы құты 96.20 г 
Топырақ массасы + пешке алынғаннан кейінгі құты 71.90 г 
Қаңылтыр құты массасы 20.80 г

Келесiлерді есепте:

(a)  Иілгіштік индексі.
(b)  Ылғалдылық мөлшері.
(c)  Өтімділік индексі.

Осы топыраққа оның тап қазіргі ылғалдылық мөлшеріне са-
палы сипаттама бер.

4.26  Топырақ ωР = 30 жəне ωL = 80 мəндеріне ие. Оның иілгіштік 
индексін есепте, содан соң ондағы саздың ықтимал мөл-
шерін сипатта (яғни төмен, орташа немесе жоғары). 

4.27   Топырақ ωР = 22 жəне ωL = 49 мəндеріне ие. Өтімділік ин-
дексі 0.5 болса, онда оның ылғалдылық мөлшері қандай?
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Жан-жақты

4.28   Gs = 2.66 жəне e = 0.60 мəні бар құм түгелдей құрғақ. 
Ол кейін жер асты суының көтерілуінің есебінен ылғалда-
нады. Келесі шарттар негізінде меншікті массаны (фунт/
фут3 немесе kN/м3)  есепте: 

(a)     Құм түгелдей құрғақ кезінде.
(b)     Құм 40%-ға қаныққан жағдайда (S=40%).
(c)     Құм түгелдей қаныққан жағдайда.

4.29   Бастапқыда топырақтың қанықтылық деңгейі 95% жəне 
мен шікті салмағы 129 фунт/фут3 болатын. Содан соң оны 
пешке салып құрғатады. Пештен алған соң оның меншікті 
салмағы 109 фунт/фут3 болады. Топырақтың көлемі құр-
ғату үрдісі барысында өзгермегенін ескере отырып, оның 
қуыстық коэффициентін бастапқы ылғалдылық мөл шерін 
жəне меншікті массасын есепте. 

4.30 Жуандығы 1.20 м болатын құм қабатының қуыстық коэф-
фициенті 1.81-ге тең. Контрактор бұл қабатты нығыздап, 
қуыстық коэффициентін  1.23-ке дейін төмендететін вибро-
катокты (вибрациялы жол катогын) осы қабат үстінен жүр-
гізіп өтеді. Осы қабаттың жуандығын есепте.   

4.31 412-грамды батпақты құм үлгісінің ылғалдылық коэф-
фициенті 11,2% жəне ол «#200» елеуішіне салынды. Үлгі 
кейіннен елеуіште «шайылу» арқылы минус # 200 бөл-
шектер өтуге мəжбүр болды. Ал елеуіште қалып қой ған то-
пырақ пеш арқылы құрғатылып жəне оның массасы 195 г 
екені анықталды. Визуалды бақылау арқылы бұл бар лық 
топырақтың #4 елеуішіне қарағанда кішірек еке ні көрініп 
тұр. Алғашқы (бастапқы) үлгідегі құмның пайызын 
есепте. 

4.32 Топыраққа жүргізілген стандартты пенетрация сынақ-
тамасының нəтижесі N1,60 = 19 болды. СЕС (СПС) нə-
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тижесінде алынған топырақ үлгісіне елеуіш талдауы жүр-
гізілді, содан соң ол 4.13-суреттегі С қисығын білдірді. 
Бұл топыраққа 150 жылдай болғанын жəне OCR (қайта 
тығыздау коэффициенті) = 1.8-ге тең деп болжай отырып, 
оның салыстырмалы тығыздығы мен беріктігін есепте. 

4.33 γd, γd-hi, жəне γd-lo функциясы ретінде, мұнда γd даладағы 
құрғақ меншікті салмағы жəне γd-hi emin сəйкес келетін 
құрғақ меншікті салмақ, ал γd-lo emax сəйкес келетін құрғақ 
меншікті салмақ, салыстырмалы тығыздық формула сын 
дайында. 

4.34   4.5-мысалда сипатталған меншікті масса сынақтамасы-
ның барлық массасы ±0.01 г дəлдігі бар балансты қолдана 
отырып анықталды.  Пикнометр көлемінің дəлдігі ±0.5% 
жəне ылғалдылық мөлшерінің дəлдігі 2,0% (яғни, шынайы 
ω 11.0%-дай төмен немесе 11.4%-дай жоғары болуы мүм-
кін). Барлық өлшеу қателіктері кездейсоқ екенін ес кере 
отырып, есептелген Gs мəннің дəлдігін анықта. 

Кеңес: Барлық қателіктер кездейсоқ, сонымен ең нашар жағдай-
дың өзі қателіктердің ешқайсысының қалпына  келтіріл-
меуі болар еді   (яғни, əрбір өлшем өзіндік максималды  
ықти мал қателіктер мəніне жетті жəне əрқайсысы есеп-
телген Gs мə нінің оның шынайы мəнінен əлдеқайда ал-
шақ   тауы на жағ дай жасады). Сондықтан Gs-ның та ғайын-
дал  ған белгі сіздіктермен үйлесімді ең жоғарғы ықтимал 
мə нін есепте, содан соң оны 4.5-мысалдан алынған Gs 
мəні мен салыстыр.  

4.35 A 10,000 фут3 массалы қаныққан саздың қуыстық коэф-
фициенті 0.962 жəне меншікті массасы 2.71. Оны сығу 
үшін төсеме үймесін осы саз үстіне орнатады. Бұл сығуды 
консолидация деп атайды жəне бұл туралы біз 10 жəне 
11-тарауда талқылайтын боламыз. Бұл үдеріс барысында 
судың бір бөлігі қуыстықтардан ығысып шығады. Алайда, 
қатты заттардың көлемі өзгеріссіз қалады. Консолидация 
үрдісі аяқталғаннан кейін  қуыстық коэффициенті 0.758-ді 
құрады. 
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(a) Саздың бастапқы жəне соңғы ылғалдылық мөлшерін есепте.
(b) Саздың жаңа көлемін есепте.
(c) Саздан ығысып шыққан судың көлемін есепте.

4.36   Ең кең тараған үш сазды минералды ата. Əдетте геотех-
никалық инженерлер үшін көптеген қиын мəселелер ту-
дыратын сазды минералды ата. Неліктен?
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5 - Т А Р А У

Топырақ классификациясы

Қытай аңыздары бойынша, 4000 жыл бұрын Император 
Yao тұсында инженер Yй топырақтардың түріне жəне 
құрылымына қарата жіктелуін жүргізген.

Бұл топырақтардың жіктелуінің 
танымал жүйесі болатын (Thorp, 1936)

Осы уақытқа дейін біз топырақтардың жіктелуінің бірнеше 
жолдарын қарастырдық, мысалы, геологиялық ізденістермен, тау-
кен жолдарымен, құрылымдардың өлшемдерімен жəне пластикалық 
индексімен.

Бұл тəсілдердің əрқайсысы өз бағытында тиімді болғаныменен, 
техникалық ресурстар үшін топырақтың жіктелуін толығымен қам-
титын жүйе қажет болды. Бұл жүйе топырақтың техникалық қасиет-
терін сипаттауға бағытталып, белгілі бір тілде тұжырымдалатын 
стандартқа сəйкес болуы тиіс. Соның нəтижесінде инженерлер  то-
пырақты сипаттайтын белгілі бір терминдерді пайдалана алады.

Топырақ  классификациясының көптеген жүйелері Atterberg 
жік теуін қолданып, топырақтың түйіршіктерінің өлшемдерімен ға-
на шектеледі. Оған қоса стандартқа сəйкес жіктелулер жүргізілуі 
мүмкін, мысалы қалыптасуы жəне біріктірілуі.
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5.1 ТОПЫРАҚТЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУДЫҢ 
       USDA ЖҮЙЕСІ

АҚШ ауылшаруашылық министрлігі (USDA) топырақты жік-
теудің жүйесі (топырақ зерттеуші мамандар, 1975) топырақты 
зерттеуде мамандардың мақалаларын жəне басқа да ауылшаруа шы-
лық құжаттарын қолданады. Бұл жүйе басқа геотехника инженер-
лері қолданылатын жүйелерден ерекшеленеді, сондықтан олардың 
3.2-бөліміндегі ғылыми еңбектерін қолдана отырып түсіндіре ала-
мыз. Бұл жүйені қолданудың бастапқы қадамы, əрбір компоненттің 
құрғақ массадағы пайызын анықтау үшін, атап айтқанда: 

•  Зор түйірлі сынықтары:  > 2,0 мм
•  Құм:     0.05–2 0,0 мм
•  Лай:     0.002-0.05 мм
•  Саз:     < 0,002 мм

Мынаған назар аудару қажет, бұл бөлімше ASTM (4.6-кесте) 
анықтағандармен сəйкес келмейді, лай мен саз бөлшектерінің өл-
шемдері ерекшеленеді. Аттерберг шектелуі жоқ. Сондықтан бұл 
жүйе жылуы бөлшектердің өлшемдеріне негізделген, ол бітімдерінің  
жіктелу жүйесінің бір түрі болып табылады. Келесі анықтайтынымыз 
құм + лай + саз (жалпы ірі бөлшектер кірмейді) жəне əр салмағы 
бойынша пайызбен осы жиынтығымен көрсетіледі. Содан кейін, 
үшбұрышты қолдана отырып, 5.1-суретінде топырақ жіктелуін табу 
қажет. 

Егер барлық таңдап алғандардан бөлшектері 15-20% құраса, 
содан кейін үшбұрыштан алынған  жіктеу терминдерін қосады.

Қиыршық тас: Сынықтары ұсақ, құм, əктас, тақтатас немесе 
ұзын 6 осьті. Кремний: сынықтары үшкір диаметр 3-тен аз, деген-
мен, 75% кремний (шөгінді таужыныстар, əктас пен тақтатастағы 
тас беріштер сияқты).



237

5.1-СУРЕТ.  АҚШ ауылшаруашылық министрлігі USDA үшбұрыш топырақ жіктелуі. 
Бұл диаграммада сызық бағыттарының үш жиынтығы бар: саз пайызы көлденең 
сызықтар қатарын лай еңіс сызықтар оң жақ бұрыштан жоғарыдан, сол жақтан 
төмендейді жəне құм еңіс сызықтармен төменнен оң жақ жоғарғы сол жақ бұрыштан  
бейнелейді . Мысалы, А нүктесі 60% саздар, 30% лай жəне 10% құмды құрайды. 
Топырақты жіктеу үшін осы берілген диаграмманы қолдана отырып, саз, лай, құмның 
пайыздық мөлшерін анықтайды, сонымен қатар сəйкес сызықтарды түйіскенше 
қадағалап отырады.

Негізгі жыныстар: Домалақ немесе жартылай домалақ сынықты 
жартастар 3-тен 10-ға дейін дюйм диаметрде. 

Құрақтардан жасалған жіптерімен шашылуы: ұсақ сынықтар 
ұзындығы 6-15 құмтастардан, əктастардан тақтатастардан жа-
салған.
Ірі құмды (гравелит): домалақ немесе домалақ не үшкір сы-
нықтар аздап тығыз диаметр 3 дюймге дейін 75%  кем емес 
кремний
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Құмдақ саз: Тақтатастың нығыздалған сынықтарының ұзын-
дық бойымен осі 6 дюйм. 

Саз балшық: Шифер сынықтары 6 дюймнан кіші ұзын ось 
бойымен.

Тасты: Тау жыныстарының сынықтары диаметрі 10 дюймға 
қарағанда, егер домалақ не ұзын жалпақтығы осьті ұзындығы 
15 дюймнан үлкен.

5.1-мысал

Елеуіш пен гидрометрден алынған талдама топырақ үлгілері 
арқылы орындалған бұл зерттеу сынамалары нəтижесі 5.2-суретінде 
қисық түрінде көрсетілген. АҚШ ауыл шаруашылық министрлігі 
USDA бойынша жітемесін анықтау қажет. 

5.2-СУРЕТ. Өлшемдері бойынша жиілік қисықтарды бөлу
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Шешімі: 
Жиіліктердің өлшемдерін қисықтармен бөлу: 

Жиілік өлшемдері (мм)     (%) ұсақ сынықтары 
2,0 92
0.05 50
0,002 20

Ірі сынықтары (%) = 100 – 92 = 8  
Құм (%) = 92 – 50 = 42 
Лай (%) = 50 – 20 = 30 
Саз (%) = 20 

Жалпы күрделілігіне қарай пайыздарды реттеу қажет құм + лай + саз. 

Құм = 42 (100/92) = 46%  
Лай = 30 (100/92) = 33% 
Саз = 20 (100/92) = 22% 

5.1-суретін қолдана отырып, бұлар сазды топырақ бөлікшелері 
болып табылады. 

5.2  AASHTO ТОПЫРАҚ ЖІКТЕМЕСІ ЖҮЙЕСІ 

Терцаги жəне Hogentogler топырақ жіктемесі жүйесінің алғаш  
рет инженерлік тұрғыдан 1928 жылы шығарылды. Ол арнайы авто-
көлік жолдары құрылыстарына қолдану үшін жасалған жəне осы 
уақытқа дейін  Америкалық мемлекеттік көлік жолдары ассоциа-
ция сы ретінде жəне лауазымдық көлік өкілдері жүйесі сақталған 
(AASHTO) (AASHTO, 1993). Бұл топырақтарды тротуар жолда ры -
ның сапа сын бағалап, осындай жобаларда кеңінен қолдану жал-
ғасуда. 

AASHTO жүйесі өлшемдері бойынша жиіліктерді бөлу жəне Ат-
терберг жіктеу тобының мəліметтерінде, топырақта топ индексіне 
шектеу қойған. Жіктелу тобы A-1-дан (ең жақсы топырақтар) А-8-ге 
дейін (ең нашар топырақтар) өзгеріп тұрады. Индекстер мəндерінің 
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тобы 0 шамасында топырақтың жақсы мəнін көрсетеді, осы кезде 
20 жəне одан көп мəні өте кедей топырақты көрсетеді. Дегенмен, ең 
маңыздысын ескеру қажет, «жақсы» деп бағаланатын топырақ жер 
төселімдерінде тас жолдар үшін, «ең нашар топырақтар» басқа да 
мақсатта қолданылады. 

Бұл жүйе 3 дюйм елеуіш арқылы өтетін топырақты қарасты-
рады. Егер қандай да бір 3 дюйм материалдарда кездессе олардың 
сал мақ дəрежесі жазылып отырады жəне жіктелуі белгіленеді. 
AASTHO жіктелу жүйесі 5.1-кестесінде жіктелу тобын анықтау 
үшін көрсетілген. Кестені А-1-а топырақтарымен сол жағынан бас-
тау қажет жəне əрбір сілтеме белгілерін тексереді. Егер барлығы 
орындалса, бұл жіктеме тобы.

Егер қандай да бір сілтеме белгілер қанағаттандырылмаса, 
про   цесс қайталанып, бірінші бағана жетістігіне дейін барлық көр-
сетілімдер қанағаттандырылған. 

Сызба ортасында басталмайды немесе 5.3-суретіндегі блок-
схеманы жіктеме тобын анықтау үшін қолданады. 

Жіктеме тобын анықтау үшін толықтырулар қажет ол үшін 
индекс тобын 5.1-теңдеуін қолданып есептейді. 

Индекс тобы = (F – 35 ) [0,2 + 0,005 (ωL – 40)] +
+ 0,01 (F – 15)(ІP – 10)                                  (5.1)

F = ұсақ бөлшектер мəні (елеуіштен өтетін пайызы 200), пайыз 
белгісі жоқ тұтас сан ретінде бейнеленген. 

ωL= тұрақсыздық шегі
IP= иілгіштік индексі
Топырақта A-2-6 не А-2-7 индекс тобын бағалау үшін 5.1-тең-

деуіндегі екінші қосылғышты ғана қолдану керек. Барлық топырақ-
тар үшін топ индексін бүтін санмен көрсетеді. Саналатын топтың 
индекс мəн дері нөлден төмен болса, нөл ретінде көрсетіледі.

Соңында AASHTO топырақ жіктемесін келесі жіктеме тобы 
ретінде жақшадағы индекспен  бейнелейді.

Мысалы, А-4 топырақтың жіктеме тобы жəне 20 индексі А-4 
(20) болып көрсетіледі.
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5.3-СУРЕТ. Топырақтардың жіктелуін AASHTO диаграммасын қолданып жүргізу.
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5.2-мысал

Толықтырушылар жол жобаларында қолданылу үшін негізі 
ретінде ұсынылған бөлікшелер таралуы  өлшемдері бойынша қисық, 
сипатталған қисықтар С 5.2-суретте; тұрақсыздық шегі 37 жəне 
пластикалық-иілгіштік шегі 28. Материал органикалық болмайды. 
AASHTO топырақ жіктемесін материалдарда жəне материал негізі 
ретінде жарамдылығын анықтау.  

Шешімі:

4.7-кестесіне елеуіштердің өлшеміне сілтеме жасай отырып, 

өткізу шамасы #10 елеуіш (2,00 мм) = 64% 
өткізу шамасы #40 елеуіш (0,425 мм) = 33% 
өткізу шамасы елеуіш #200 (0,075 мм) = 10%

IР = ωL - ωР = 37 – 28 = 9

5.3-суретін қолдану: 

1-қораптан бастап жоғары органикалық емес. 
2-қорапта:  35 % кем емес өткізу шамасы #200 
3-қорапта: 50 %-н көп өткізу шамасы  #10 елеуіш
5-қорапта:  50 %-н аз  өткізу шамасы #40 елеуіш.
6-қорапта: иілгіштігі 6-дан көп 
9-қорапта: иілгіштігі 10-нан аз
12-қорапта: өткізу шамасы 40 
сондықтан жіктеме тобы А-2-4.

Индекс тобын есептеу 

Индекс тобы = (F – 35)[0,2 + 0,005(ωL – 40) ] + 0,01(F – 15) (ІP – 10) 
                       = (10 – 35)[0,2 + 0,005(37 – 40)] + 0,01(10 –15)(9 –10) 
                       = –5 < 0, демек 0 қолданылады. 
Соңғы нəтижесі: A-2-4 (0), жақсы негіздеме жасау үшін.
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5.3-мысал

Жол трассаны тегістеуде табиғи топырақ ұсынылады, бөлшек 
өлшемдері 5.2-суретте А қисығы көрсетілген өткізгіш шегі 44 
иілгіштік шегі 21, органикалық емес. AASHTO топырақ жіктемесін 
жəне тротуар үшін жарамдылығын анықтау.

Шешімі:

4.7-кестесіне елеуіш өлшеміне сілтеме жасай отырып:

Өткізу шамасы #10 елеуіш (2,00 мм) = 92 % 
өткізу шамасы #40 елеуіш ( 0,425 мм) = 74% 
өткізу шамасы елеуіш #200 (0,075 мм) = 54%

IP = ωL -ωP = 44 – 21 = 23

5.3-суретті қолдану:

1-қораптан бастап: органикалық емес
2-қорапта: 35 %-н көп өткізу шамасы #200
8-қорапта: иілгіштігі индекс, 10-нан көп
11-қорапта: өткізу шегі 40-тан жоғары
14-қорапта: иілгіштік көрсеткіші (23) 
өткізу шегі -30 дан көп (14) 
Сондықтан, A-7-6 жіктеме тобы. 

Топ индексін есептеу:

Индекс тобы = (F – 35)[0,2 + 0,005 (ωL – 40)] + 0,01(F – 15)(ІP – 10) 
                       = (54 – 35)[0,2 + 0,005(44 – 40)] + 0,01(54 – 15)(23 – 10) 
                       = 9

Соңғы нəтижесі: A-7 -6 (9) нашар грунттық негіз жасауға мүм-
кіндігі. 
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5.3 ТОПЫРАҚТЫҢ БІРЫҢҒАЙ ЖІКТЕМЕ ЖҮЙЕСІ  (USCS)

Артур Касагранде АҚШ армиясы үшін инженерлік жүйе  Екінші 
əлемдік соғыс кезінде топырақтың жаңа жіктемесін шығарды (Ca-
sagrande, 1948). Содан бері ол жаңартылып, енді қалыпқа келіп, 
ASTM D2487 С Топырақтың бірыңғай жіктеме жүйесі (USCS) 
аталды.

AASHTO жүйесінен айырмашылығы USCS қандай да бір нақты 
жоба түрімен шектелмейді, бұл əмбебап жүйе. USCS топырақ тың 
жақсыдан жаманға қарай AASHTO жүйесі жасағандай орын алуға 
ұмтылмайды, өйткені арнайы грунттар кейбіреуі үшін дəл келуі 
мүмкін? Мақсаты басқалары үшінде нашар. Дегенмен де қолдануда 
өзінің жеңілдігі мен қозғалғыштығынан бұл Солтүстік Америкада 
геотехникалық инженерлер арасында топырақ жіктемесінің көптеп 
таралған жүйесі болып табылады. Өзінің алғашқы түрінде, жіктеме 
тек екі не төрт əріпті символдар тобынан құралған. Əрі қарай жүйе 
əрбір символдар тобы үшін топ атына бірнеше ат қосылуымен 
жақсартылып отырды. Мысалы, USCS типтік жіктеме мынадай бо-
лады: 

SM – гравимен бірге лайлы құм 

“SM” топ символы болып табылады жəне «гравий лайлы құм» 
топ атауы.

Топырақтың түрі, жағдайына байланысты топталу барысында  
маңыздылығына қарай, атап айтқанда:

Атауы = Алғашқы компонент
Жалғауы = Екінші компонент (негізгі компонентке қосымша 

түсініктеме) 
“ары қарай” = үшінші компонент 

Мысалы, құм жəне саз балшық араласқан қиыршық таста, құм 
жəне саз балшық қиыршық тастан кейінгі компоненттерді көрсетеді. 
Егер де, аз қоспалар болған жағдайда, ондай топырақтар жіктелу 
тобына кірмеуі мүмкін. Мысалы, саз балшық араласқан құмдар жо-
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ғарыда  келтірілген сипаттамаға, қиыршық тас 15%-тен төмен бол -
ған жағдайда, сəйкес болуы мүмкін. 

Алғашқы жіктеме 

USCS қолдану үшін бастапқы жіктемеден төмендегідей басталады: 
1. Топырақтың органикалық екендігін анықтау. Мұндай то пы-

рақтар төмендегідей сипатталады:

• Негізінен органикалық материалдардан тұрады
• Қара-қоңыр, қара-сұр немесе қара түс
• дымқыл күйінде органикалық иіс жұмсақ консистенция 

ерек ше. Сонымен қатар, талшықты материал (жапырақ қал-
дығы, тамырлар т.б.). 

2. Қисық өлшемдері жиілігінің таралуын анықтау үшін еле-
уішті талдаудан өткізу. Жай ғана жіктеме үшін Қисық өл-
шем дері жиілігінің таралуы көз мөлшермен қарауға негіз-
делген жеткілікті болуы мүмкін.  

3. Қисық өлшемдері жиілігінің таралуы негізінде өткізгіштігі-
нің жалпы пайызын анықтайды 3 дюйм, #4 жəне #200 
елеуіш. Гравий, құмның салмақтық пайызды есептеу 4.6-
кестесін қолдана отырып анықтайды. 

4. Егер 100% сынама 3 дюйм елеуішінде өтсе 5-қадамға өте-
сіз. Егер өтпесе катиондар, яғни осы елеуіштер жік темесі 
базасына өтетін бөліміне өтеді (фракция минус 3 дюйм). 
Мұны жасау үшін гравий, құм айырмашылығы 5.1-мы са-
лындағы сипатталғанын реттеп көрсетеді. Осыдан кейін 
модификацияланған пайыздарға негізделген жіктеме орын-
далады жəне кесектас не қойтастар пайызына, соңғы жікте ме 
бөлшектердің максималь өлшемдеріне назар аудару қажет. 
Мысалы, егер топырақтан 20% кесектас кейбір өлшемдері 
8 дюйм, USCS жіктемесі бойынша басқада қалған бөл-
шектерден  төмендегідей болады: 
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SW – жақсы сұрыпталған гравий мен құмдар 20% кесектас 
8 дюймнан артық емес.  

5. Егер топырақтан 5% не көп #200 елеуіштен өтеді, тест 
бойынша сұйық, пластмасса шегін анықтау үшін Аттерберг 
өту керек. Ата өту қажет, Аттерберг сынама шегі елеуіш ар-
қылы #40 (–40 бөлігі) өтетін топырақ учаскесінде өткізілді.

6. Егер топырақ ұсақ түйірлі болса ( ≥ 50% #200 елеуіш өтеді), 
ұсақ түйірлі топырақ үшін көрсеткіштерге назар аудару 
қа жет. Егер топырақ ірі түйірлі болса (< 50% #200 елеуіш 
өтеді), ірі түйірлі топырақ үшін көрсеткіштерге назар аудару 
қажет.  

Ұсақ түйірлі топырақтар жіктемесі

50%-дан кем емес #200 елеуіштен өтетін болса, ұсақ түйірлі 
топырақтар болып табылады. Сондықтан мұндай топырақтар не-
гізінен лайлар немесе саздар. Балшық немесе саз матрицасында 
болуы мүмкін жəне сонда жүретін  көптеген құм бөлшектері ин-
женерлік қасиеттерге аздап қатысы бар. Батпақты саздан ажырату 
үшін Касагранде 5.4-суретінде иілгіштік диаграммасын жасап шы-
ғарды, Аттерберг топырақ жіктемесі негізінде сол үшін қолданады. 
Бұл диаграмманы Аттерберг балшық пен саз шегін анықтау үшін 
қолданады. Дисперсиялық грунттар балшық пен саз жəне құм, гра-
вийдан тұрса да, сызықтан жоғары бөліктерде саз ретінде жіктеледі, 
сызықтың төмен жағы балшықтар болады. 

Біз диаграмманың иілгіштігін ұсақ түйірлі топырақ үшін сим-
волдар тобын анықтау үшін қолданамыз. Ол əдетте төмендегідей 
интерпретацияланады, екі əріптен тұрады.

Бірінші қағида  Екінші қағида
M батпақ  L  иілгіштігі төмен  
C саз   H иілгіштігі жоғары
O органикалық 
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5.4-СУРЕТ. Иілгіштік сызбасы (ASTM D2487). Сызықтар “ байпақты саздан бөліп тұр, 
“U-сызығы” жазылған сынама нəтижелерінің жоғарғы шегін бейнелейді. 
“U-сызығы” U-Line берілген бөлшегі қате болуы мүмкін. Атап өту қажет, тік ось 
иілгіштікті көрсетеді, бірақ иілгіштік шегі емес. Топырақ қабаты «иілгіштік жоқ» 
деп анықталған, ML болып жіктеледі.

CL топырағы саздың етті жері сияқты, ал CH топырақ тың майлы 
жері. 

ML жəне MH топырақтары батпақтармен жəне иілгіш батпақ 
MH топырағының күшті серпімділігі басқа топырақтарға қарағанда, 
көп серпімді емес.

Бұл органикалық контексте, яғни органикалық заттардың 
пайызы белгіленеді, бірақ негізінен бейорганикалық материалдан 
тұрады.  

Бұл топырақтың жоғары органикалықтығымен ажыратылады, 
бұрында сипатталғандай (Pt символ тобы ) органикалық материалдар 
көбірек.

Тəжірибеге байланысты ұсақ түйірлі топырақ органикалық 
емес (М немесе С) не органикалық  (O) екендігін көз мөлшермен 
анықтауға болады.  

Нұсқа ретінде екі сұйық сынаманы орындауға болады, біреуі 
даладан əкелінген сынама, ал екіншісі кептіргіш шкафтан бірінші 
кептірілген. Кептіру процесі кез келген қатысы бар органикалықты 
өзгертеді, сондықтан сұйықтық (аққыш) шегін өзгертеді.  
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Егер сұйықтық шегі кептіргіш пештен кейін табиғи түрінен 
75%-дан кем болса, онда топырақ органикалық болып табылады. 
Егер жоқ болса, онда бейорганикалық. Кептірілген пештен алынған 
үлгілер топырақ жіктемесін Аттерберг қолдануға болмайды. 

Пештегі кептірілген үлгі тек топырақтың органикалық түрінде 
жіктеуге бола ма, болмай ма соны анықтайды.  

Ұсақ түйірлі бейорганикалық топырақты жіктеу үшін 5.5-су-
ре  тіндегі схеманы жəне 5.4-суретінде иілгіш диаграммасын қол-
данады.

Ұсақ түйірлі органикалық топырақты жіктеу үшін 5.4 жəне 5.6-
суреттері қолданылады.  

5.4-мысал

5.3-мысалдан бейорганикалық ластануды USCS қолданып 
жіктеу.

Шешімі:
Алғашқы жіктеме 

елеуіштен 100% өтеді  
≥ 50%  #200-ден өтеді, яғни топырақ ұсақ түйірлі.

Ұсақ түйірлі топырақты жіктеу
Топырақ органикалық, сондықтан 5.5-суретті қолдану.
Сұйықтық шегі < 50
5.4-сурет бойынша CL картасын құру
< 70% #200-ден өтеді
Құм (%) = #4 – #200 = 97 – 54 = 43
Қиыршық тас (гравий) (%) = 3-дюйм – #4 = 100 – 97 = 3
Құм (%) > қиыршық тас (гравий) (%)
<15 % қиыршық тас (гравий)
Топтардың аталуы = Шағылды жұпыны балшық

Ақырғы нəтиже: CL – Шағылды жұпыны балшық. 
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5.5-СУРЕТ. Органикалық емес топырақтардың жіктелуінің диаграммасы 
(50-ден 200-ге дейін) (Америкалық материалдарды сынақтау қоғамының 
мəліметі, D2487)



251

5.6-СУРЕТ. Органикалық ұсақ түйіршікті топырақтардың жіктелуінің 
диаграммасы (50-ден 200-ге дейін) (Америкалық материалдарды сынақтау 
қоғамының мəліметі, D2487)
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Ірі түйірлі топырақ классификациясы

Ірі түйірлі топырақтарға елеуіштен #200 өткен, 50% төмен 
түрлері жатады. Сол себептен, топырақтың көп бөлігі құм немесе 
қиыршық тастар (гравий). Ірі түйірлі топырақ түрлері төменде көр-
сетілгендей анықталады:

Бірінші    Екінші
S Көбінесе құм   P  нашар сұрыпталған  
G Көбінесе    W  жақсы сұрыпталған
қиыршық тастар   M    Лайлы
(гравий)    C     Сазды   
     

4-тарауда атап өткендей, нашар сұрыпталған топырақтарға, 
жі ңішке диапазонды өлшемі бар бөлшектер жатады, яғни қисық 
түрлері. Ал, жақсы- сұрыпталғандарға жуан диапазондылар жатады. 
Бұл контексте лайлы (M) мен сазды (C) ірі түйірлі топырақтағы 
лай мен саздың алып жатқан пайызы. Ірі түйірлі топырақты клас-
сификациялау үшін, төмендегі 5.7-суретті қолданыңыз. Бұл кестені 
зерделеу барысында, құм мен  қиыршық тас (гравий) #200 елеуіштен 
өтуіне қарай, 3 дəрежеде жіктеледі.

Егер 
<5% майда 
құм 

Градацияны сипаттау үшін, екі 
əріптік таңбаны қолданыңыз 
(жақсы немесе нашар бағаланған)

Егер 
5-12% майда 
құм 

Градация мен майда құм құрылысын 
сипаттау үшін, төрт əріпті 
таңбаны қолданыңыз.

Егер 
>12 % майда 
құм 

Майда құм құрылысын сипаттау 
үшін, екі əріпті таңба 
(лай немесе саз)
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5.7-СУРЕТ. Органикалық ірітүйіршікті топырақтардың жіктелуінің диаграммасы 
(50-ден 200-ге дейін) (Америкалық материалдарды сынақтау қоғамының мəліметі, 
D2487). Cu жəне Сс біртұтастық жəне майысу коэффициенттері 4-тарауда 
анықталады. Топырақтың басқа да  топтарының жіктелу аттары (жақша ішінде) 
ML тобына жатады
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Назар аударыңыз, ірі түйірлі топырақ жақсы немесе нашар 
клас  сификациялайды немесе кілегейден фракцияға бөлген құм не-
ме се қиыршық тас гравия (мысалы, GP немесе SW) майда дəнді 
ма  териал, болмаған. Егер ірі түйірлі топырақта 5% болса, майда 
тас тары бар болуы классификацияда көрінеді. Майда тастары көп 
то  пырақтар 12% жоғары болса, сазды немесе лайлы болып топ тас ты-
рылады (мысалы, ГХ немесе SM). (5-12%) аралықтағы то пы рақтар 
түрлері екі классификация алады (мысалы, SW-SC немесе GP-GM) 
USCS классификациясы көрсеткендей, 5 майда тастар то пырақтың 
реакциясына ықпал етеді, ал 12% майда тастар болса, түбегейлі 
маңызды ықпал көрсетеді.

5.5-мысал

5.2-суретте органикалық емес B топырақ үшін біртұтас топырақтың 
классификациясын анықтайсыз.

Шешімі:

Бастапқы классификация

100% өткен 3-дюйм, ешбір құрал қажет емес 
<50% өткен #200 елеуіштен, ірі түірлі 
топырақ болып саналады.

Ірі түйірлі топырақ классификациясы

% қиыршық тас (гравий) = 3 дюйм – #4 = 100% – 100% = 0%
% құм = #4 – #200 = 100% – 4% = 96%
% майда құм = #200 = 4%
D10 = 0.10 мм
D30 = 0.17 мм
D60 = 0.40 мм
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Cu = D60/D10= 0.40/0.10 = 4.0
Cc = D2

30 /(D10 D60 ) = 0.172/[(0.10)(0.40)] = 0.72

5.7-суретте көрсетілгендей:

% құм > % қиыршық тас (гравий)
<5% майда құм
Cu < 6 жəне Cc < 1, сол себептен, SP бұл символ тобы
<15% қиыршық тас (гравий)

Ақырғы нəтиже: SP – нашар іріктемеленген құм.

5.6-мысал

5.2-суретте көрсетілгендей органикалық емес топырақтың тұрақ-
сыздық шегі 30, ал созылымдық шегі 25 болады.

Шешімі:

Бастапқы классификация

100% елеуіштен өткен түрі қондырғы қажет етпейді
#200 елеуіштен <50%  сұрыпталған жағдайда, 
ірі түйірлі топырақ болады.

Ірі түйірлі топырақ классификациясы:

% қиыршық тас (гравий) = 3 дюйм – #4 = 100% – 80% = 20%
% құм = #4 – #200 = 80% – 10% = 70%
% майда құм = #200 = 10%
D10 = 0.075 мм
D30= 0.39 мм
D60= 1.7 мм
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Cu = D60/D10 = 1.7/0.075 = 23
Cc = D2

30 /(D10D60) = 0.392/[(0.075)(1.7)l = 1.2

5.7-суретте көрсетілгендей

% құм > % қиыршық тас (гравий)
5-12% майда құм
Cu > 6 жəне 1 < Cc < 3 (яғни жақсы сортталған топырақ)
IP = ωL – ωP = 30 – 25 = 5
5.4-суретінде көрсетілгендей ML – Жер телімі, 
ал SW-SM – символ тобы
>15% қиыршық тас (гравий)

Ақырғы нəтиже: SW-SM – жақсы іріктемеленген лай мен 
қиыршық тастан (гравийден) тұратын құм.

Шекаралық топырақ классификациясы

Кейде топырақ классификациясы екі əртүрлі топтағы таң ба-
ларды бөлетін сызыққа ұқсас. Осындай жағдайларда екі таңбаныда 
топтастыру барысында қолданған қолайлы. Алдымен “дұрыс” 
таңбамен, ал содан соң “дұрыс дерлік” таңбамен белгілеген жөн. 
Мысалы, 50% сəл төмен ұсақ бөлшекті құм-сазды үйлесімдер SC/CL 
болады.

USCS классификациясына негізделген топырақ бағасы

Топырақтың жарамдылығын бағалау мақсатында геотехни-
калық инженерлердің əдістері көп. Мысалы, егер топырақ по-
лигонда “ештеңе өткізбейтін” бұқтырма тəрізді қарастырылса, 7-
та қырыпта айтылғандай судың қаншалықты одан оңай ағатынын 
тексеру мақсатында, гидравликалық сынаулар өткізу керек. Судың 
ағынын шектейтін топырақ, бұқтырма жерге ең лайықтысы. Бірақ, 
бұл мамандандырған тесттерді орындау алдында, геотехникалық 
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инженерлер оның классификация негізінде топырақтарды бағалау-
лары тиіс. Мысалы, CW судың топырақтан өте оңай өткізуі болады. 
Бұл бұқтырма үшін қолайлы жəне ешбір гидравликалық сынау 
қажет етпейді. 5.2-кестесінде топырақтың біртұтас қасиеттері ортақ 
таңбалы топ түрде ұсынылған.

5.4 ТОПЫРАҚ КЛАССИФИКАЦИЯСЫНЫҢ 
       БЕЙНЕ НҰСҚАУЫ

Жерді толық классификациялау үшін USCS немесе AASHTO 
əдісі керек. Бұл əдістер елеуіш, тығыздық өлшеуіш, яғни ареометрді 
қажет етеді. Ал, Atterberg бірнеше күн алатын лабораториялық сы-
науларды шектейді. Əрбір үлгідегі сынаулар орындау үшін, бұл 
тиімді емес. Сонымен қатар, инженерлерге тез арада топырақтың қай 
облыста классификациялауы маңызды. Бейне – көз мөлшерімен клас-
си фикациялау топырақты жылдам түрде лабораториялық сы  наусыз 
топтастыру əдісі. Келесі əдістері бейне-нұсқау клас си фикациясы 
негізінде көрсетілген. Бүкіл топтастыру əдістерін C-қо  сымшасы 
жəне онлайн www.pearsonhighered.com/Coduto ға ламтор жүйесінде 
қарауға болады.

Майда құмның лай мен саздан айырмашылығы

Қиыршық құмнан, яғни гравийдан құмның ажырату құралы #4 
елеуіштің мөлшері 4, 75 мм немесе 3/16 дюйм. Қиыршық тасты (гра-
вий) қарапайым көз мөлшерімен ажырату өте оңай. 

Алайда, майда құмды лай мен саздан айыру өте күрделі.
Келесі əдістер бұл процесті жеңілдетеді: 

• #200 елеуіштен шамамен өте ұсақ бөлшектерді қаруланбаған 
көз бен көруге болады, алайда құмның жеке майда бөлшек-
терін көруге болса, лайдың жеке бөлшектерін көре алмай-
мыз. Сонымен қатар, #200 елеуіштің үлкен бөлшектері 
құмды текстуралы болса, одан ұсақтары паста тəріздес.
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• Саз жəне лай бөлшектері жиi жабысып қалып жатады, олар-
дың құмға ұқсастығы болады.

Бұл түйірлерді жұмсарту қажет жəне көптеген майда бөл-
шектерге бөлу керек.
Ақырында күмəн болса, классификациялау алдында топы-
рақты жұмсартып алу керек.

Саздың лайдан айырмашылығы:

Саздың (CL жəне CH) лайдан (ML жəне MH) айыру жолы, то-
пырақтың су құрамындағы өзгерістерге реакциясын бақылау. Саз 
құрғақ күйде салыстырмалы түрде күшті жəне судың белгілі мөл-
шерін сіңіріп, əртүрлі күйге, формаларға ене алады. Ал, лай құрғақ 
күйде беріктігі нашар жəне суды аз мөлшерде сіңіреді.

Келесі əдістер сазбен жəне лай арасындағы айырмашылықты 
табуға көмектеседі:

• Саусағыңызбен кішкентай мəрмəр мөлшеріндей құрғақ то-
пырақты бөліп көріңіз. Сазды үгіту қиын тіпті мүмкін емес, 
ал лайды бөлшектеуге немесе үгуге оңай.

• Топырақ үлгісіне суды қосыңыз. Содан кейін жіп тəріздес 
топырақты 5 мм диаметрде орап көріңіз. Саз оңай оралса, 
лай опырылып құлайды жəне ыдырап кетеді.

Құмды немесе лайлы топырақтарда кальций карбонат сияқты тұ-
тастырғыш заттар кездеседі. Тіпті егер саз қатыспасада бұл заттар 
құрғақ күйде беріктік береді. Тағы да бұл үлгіде дымқылдандыру 
ма ңызды рөл атқарып тұр. Цементтелген топырақ құрғақ күйде 
беріктігін жақсы сақтаса, сазды топырақ дымқылдаған кезде жұмсара 
түседі.

5.5  ҚОСЫМША ТОПЫРАҚ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Текстура жүйесіндегі классификациядан бөлек (AASHTO, 
USCS жəне т.б), инженерлік-геологиялық инженерлер жиi қосымша 
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классификациялармен қамтамасыз етеді. Кейбір түрлері ASTM 
D2488-да стандартталған, алайда бейресми классификациялар 
стандартталғандармен бірдей жиі қолданыс үстінде. Кез келген 
жағдайда олар топырақ шарттары туралы маңызды мəліметтермен 
қамтамасыз етіп жатыр.

Ылғалдылық

Топырақтағы ылғалдың күйін білу өте пайдалы. 4-тақырыпта 
суреттелгендей, ылғалдың құрамын білу тесттері өте кең таралған 
сынақ. Сонымен қатар, инженерлер 5.3-кестесінде суреттелген дес-
крипторлардың көмегімен топырақ ылғалдылығының сапалы ба-
ғасын беріп жатады.

5.3-КЕСТЕ. Ылғалдылық классификациясы

Классификация Сипаттама

Құрғақ    тозаңды; ұстауға құрғақ;                       

Сəл дымқыл кішкене дымқылданған; əлі де құрғақ;

Дымқыл Дымқыл, бірақ су көрінбейді

Өте ылғалды, 
дымқыл

Біраз ылғал, қол дымдау үшін, 
қаныққан жеткілікті ылғалды, 
су көрінеді 

Түс

Ылғалдың құрамы өзгерген сайын, топырақ түсі де өзгеріске 
ұшы райды, бұл сенімсіз классификация. Бірақ қосымша ортақ 
топырақ классификациясына керек. Манселла түс кестесі сияқ ты 
түстің стандартталған жүйелер бар, олар түстерді жетімді түр де 
белгілі таңбалармен көрсетеді (10 YR 5/3 сияқты) Сонымен, ин-
женерлердің көпшілігі гүлдің жай ғана ортақ атауларын қолданады, 
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мысалы, қызыл қоңыр, ашық қоңыр жəне боз қоңыр. Кейде жеке 
фирмаларды немесе бұл атаулардың стандартизациялар агенттік-
тері, бірақ кең таралған стандарт жоқ.

Консистенция

Топырақтар консистенциясы атты термин қосымша клас-
сификация ретінде өте пайдалы, бірақ ол өзге мағынада қолданысқа 
ие. Майда дəнді топырақтар үшін, ол өте жұмсақтан өте ауыр топы-
раққа дейінгі майысу күйін суреттейді. Ірі түйірлі топырақтар үшін 
ол өте еркін топырақтан салыстырмалы түрде өте тығызға дейінгі 
күйді суреттеп жатыр. Топырақтың реакциясына қарай, оның консис-
тенциясы едəуір өзгере алады. Мысалы, қиын CH топырақтар өте 
жұмсақ CH топырақтан əжептəуiр күшті айырмашылығы болады, 
сондықтан бұл қосымша классификация кең қолданыс үстінде. 
Консистенция топырақтан, дымқылдықтардан, меншікті салмақтан 
жəне басқа факторлардан тəуелді болады жəне уақыт өте облыстары 
өзгере алады, əсіресе егер топырақ дымқыл бола түссе. 

Топырақтар консистенциялар кестелері 5.4 жəне 5.5-клас-
сификациялары, қатар сапалы жəне сандық сипаттамаларға ие. 
3.9-бөлімде айтылғандай, ірі түйірлі топырақ классификациясын 
үйреншікті тест негізінде өткізіп, түзеуді қолдану нəтижесінде N160 

аламыз.

Цементация

Кейбір нақтылы химия заттардың топырақтары, кальций кар бо-
наты (СаСО3) немесе (Fe2О3) темірлер оксиді арқылы цементтеледі. 
Кальций карбонатының бар болуын тұзды қышқылды қолданумен 
анықталады (НСl) жəне оның реакциясынан. Реакция егер анық 
кө рінсе СаСО3 бар екендігін көрсетеді. Көпіршіктердің жоқтығы 
өз ге цементтеулерді білдіреді. Темірлер оксиді топыраққа қызыл, 
қыз ғылт сары рең береді, яғни тотқа ұқсас рең. 5.6-кестесі топырақ 
шарттарының цементтелуін ұсынады.
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5.4-КЕСТЕ. Ұсақ түйіршікті топырақ құрамын жіктеу

Жіктеу Сипаты

СЗ
N60

b

мəні

Дренаждалмаған 
жылжытуға кедергі,
Su

c

(кПа) (фунт/фт2)

Өте 
жұмсақ

Үлкен саусақ жеңіл кіріп 
кетеді, қысу кезінде 
саусақтар арасынан 
сығылып шығады 

< 2 < 12 < 250

Жұмсақ Үлкен саусақ топыраққа  
25 мм кіріп кетеді; 
саусақпен жеңіл басу 
кезінде нығыздалады 

2-4 12-25 250-500

Орташа Шақтап күш салған кезде 
үлкен саусақ топыраққа 6 
мм кіріп кетеді; саусақпен 
қатты басу кезінде 
нығыздалады 

4-8 25-50 500-1000

Қатқыл Саусақ жеңіл із  
қалдырады; Қатты күш 
салу кезінде 12 мм кіреді

8-15 50-100 1000-2000

Қатты Саусақ топырақта із 
қалдырмайды; үлкен 
саусақтың тырнағы жеңіл 
із  қалдырады 

15-30 100-200 2000-4000

Өте 
қатты

Саусақтың тырнағы 
топырақта із қалдырмайды 
немесе күшпен басу 
кезінде із қалдырады 

> 30 > 200 > 4000

a Terzaghi, Peck, and Mersi, 1996 жəне U.S.Navy, 1982; John Wiley & Sons, Inc 
рұқсатымен алынды.
b N мəні 4 тарауда анықталды.
с Дренаждалмаған жылжытуға кедергі 12-тарауда белгіленген жəне шектеусіз қысу 
кезінде беріктік шегінің жартысын құрайды.
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5.5-КЕСТЕ. Ірі түйіршікті топырақ құрамын жіктеу

Жіктеу Сипаты

СЗ
N1,60
мəні b

Dr
Қатысты 
тығыздылықс

Өте борпылдақ Қолмен басу кезінде 
диаметрі 12 мм таяқ 
жеңіл кіреді

<4 0-15

Борпылдақ Қолмен басу кезінде 
диаметрі 12 мм 
таяқ топыраққа 
қиындықпен кіреді 

4-10 15-35

Тығыздығы 
орташа

2,3 кг (5-фунт) 
балғамен ұру кезінде 
диаметрі 12 мм таяқ 
300 мм жеңіл кіреді 

10-17 35-65

Тығыз 2,3 кг (5-фунт) 
балғамен ұру кезінде 
диаметрі 12 мм таяқ 
300 мм қиындықпен 
кіреді 

17-32 65-85

Өте тығыз 2,3 кг (5-фунт) 
балғамен ұру кезінде 
диаметрі 12 мм таяқ 
тек 150 мм ғана кіреді 

>32 85-100

a Terzaghi, Peck, and Mersi, 1996 жəне U.S.Navy, 1982; John Wiley & Sons, Inc 
рұқсатымен алынды. 
b Аталған мəндер құмды топырақ үшін берілген. Ұсақ қиыршықтас болған жағдайда 
салалық мəннің 2/3-ін пайдаланыңыз. Ірі қиыршықтас мөлшері жеткілікті болғанда 
бұл кестені қолданудың қажеті жоқ.  
с Конустық пенетрометр көмегімен аталған сынақтар жүргізгенде Dr есептеу үшін 
4,25-теңдеуді пайдаланыңыз.
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5.6-КЕСТЕ. Топырақтың цементелу классификациясының 
сипаттамасы а

Классификация Сипаттама

Əлсіз Үндеуден бұлқынады немесе 
саусақтың ептеген қысыммен

Бірқалыпты Саусақтардан түбегейлі күшпен үзілулер

Күшті бөлшектелмейді немесе саусақты 
басумен үзу керек

а ASTM D2488 кейін.

Құрылым

Топырақ бөлшектері əр түрлі құрылымдарға жинала алады. 
Көбінесе, олар бұзылмаған классификация үлгілерінде көрсетілген 
(ASTM D2488) болуы тиіс:

• Стратификациялаған – алмасушы жіктердің əр түрлі 
материал  немесе жуандықтары 6 мм кем емес түстер 

• Қабаттылығы – алмасушы жіктердің əр түрлі материал 
немесе жуандықтары 6 мм кем түстер.

• Сырғанау беті – жылтыр, апарылған таңбалаушы кейде 
көлденең-жолақ (қозғалысты дəлəлдейтін сызықтық белгі).

• Жарықшақтығы – белгілі бір беттер көлемінде аз кедергі 
мен ұсақ бөлшектерге бөлінеді.  

• Блоктық – ары қарай бөлулер қарсыласқан бұрыштық 
кесектерге бөлінген топырақ.

• Жікті қабат – əр түрлі топырақтарға кішкентай қалталармен 
қосындылар, шашылған саз бен құм.

• Біркелкілік – түстер жəне сыртқы түрлері бірдей.

5.6 ҚОЛДАНЫС ЖƏНЕ ШЕКТЕУЛЕР

Топырақтың классификациясын анықтап, үйреншікті жүйелері 
мен олардың инженерлік реакциясын алдын ала бағалау үшін 
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геотехникалық инженерлерге стандартталған топырақ классифи-
кация қажет. Сонымен бірге олардың көптеген шектеулері бар. 
Казагранде (1948) айтқандай:

«Барлық топырақты аз ғана топтарға бөліп, классификациялау 
мүмкін емес, өйткені əр топырақ қолданбалы механиканың əр түрлі 
мəселелерін шешуге лайықты».

Топырақтардан классификация жүйесінен көп нəрсе күтпеңіз.
Тиісті классификацияны айқындау, жақсы бастау болып келеді, 
бірақ біз сынаулардың басқа нəтижелер қолдануымыз керек, жердің 
тəртібінің түсінушілігін, инженерлік тынымдарды жəне тəжірибені 
пайдалану керек.

ҚОРЫТЫНДЫ

Басты мəселелер 

1. Жер қыртысының стандарттық классификациялау жүйесі 
гео технологиялық инженерияның ең маңызды бөлігі болып 
табылады. Олар бізге жер қыртысын анықтауға жəне басқа 
инженерлердың маңызды сипаттамаларын хабарлауға кө-
мектеседі. Одан басқа, классификация бізге жер қыртыс 
мі нез-құлығын алдын ала бағалау жүйесін дамытуға көмек-
теседі.  

2. АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігінің жер қырты сын 
классификациялау жүйесі жер қыртысының ауыл шаруа-
шылығында қолдану жарамдылығын классифика ция лау 
үшін арналған. Бұл жүйе жер қыртысын тек оның бөлшекте-
рі нің көлемі бойынша үлестіруіне сүйе не оты рып жəне əр 
түрлі материалдарға, өнімдерге, жүйе лерге жəне қызметтер-
ге стандарттарды өндіруші жəне та ра ту шы Американдық 
ұйымынан өзгеше, құм, лай жəне бал шық қа арналған əр-
 түрлі құрылымдар қолданады. Бұл гео тех нологиялық ин-
же нерлерге АҚШ ауыл шаруашылы ғы министрлігінің 
қолданып жүрген жүйесінің жер қырты сын зерттеу туралы 
баяндамаларының көптігі жағынан ма ңызды.
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3. Америкалық мемлекеттік жолдар жəне тасымал жөніндегі 
қауымдастығының жер қыртысын классификациялау жүйесі 
жер қыртысының қара жолдарға жарамдылығын класси-
фикациялауға арналған жəне осы жүйеге сүйене отыра 
сапасына карай жақсы сапалы жəне жаман сапалы жолдарды 
үлестіреді. Бұл жүйе бөлшектерді көлемі бойынша үлесті ру-
ді, сондай-ақ Аттерберг (Atterberg) шамасындағы мəлімет-
терді жер қыртысын классификациялауға қолданады.

4. Біріктірілген жер қыртысын классификациялау жүйесі 
жан-жақты болып табылады, сондықтан жер қыртысын 
жақ сыдан жаман сапаға бағаламайды. Бұның орнына ол 
гео технологиялық инженерлерге жер қыртысының жан-
жақ ты қолданысқа жалпы жарамдылығын анықтауға мүм-
кіндік туғызатын классификацияларды табыстырады. Бұл 
жүйе бөлшектерді көлемі бойынша үлестіруді, сондай-
ақ Аттерберг (Atterberg) шамасындағы мəліметтерді жер 
қыртысын классификациялауға қолданады. 

5. Біріктірілген жер қыртысын классификациялау жүйесін 
қол данатын формальды классификация бөлшектерді кө-
лемі бойынша үлестіруді жəне Аттерберг (Atterberg) ша-
ма сын өлшейтін лабараторлық саралауды жүргізуді қа жет 
етеді. Дегенмен, сəйкес визуалды, қолдан жасалған клас-
сификация əдетте лабараторлық сынақтарсыз лайықты клас-
сификациямен қамтамасыз ету үшін жиі қолданады. Егер 
бəрі адам тəжірибесі арқылы дұрыс жасалған уақытта, бұл 
əдіс нақты классификацияны қамтамасыз ете алады.

6. Қосымша жер қыртыстарын классификациялау алдағы 
АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігі, Америкалық мем-
лекеттік жолдар жəне тасымал жөніндегі қауымдастығы 
не месе Біріктірілген жер қыртысын классификациялау 
жүйесі ескермеген маңызды мінездемені сипаттауға кө-
мек теседі жəне бұл классификация дағды бойынша жиі 
қолданылады. Геотехникалық инженерлер қосымша клас-
сификациялармен, əсіресе ылғалмен, консистенциямен жə-
не цементтеумен міндетті түрде таныс болуы тиіс.



267

СҰРАҚТАР ЖƏНЕ ТƏЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР

5.1. АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігінде қолданылатын 
термин ретінде балшық топырақта жер қыртысының қандай 
түрлері кездеседі?

5.2. АҚШ ауыл шаруашылығы министрлігі классификация 
жүйесі малта тасты жер қыртысына аз назар аударады. 
Неліктен?

5.3. Америкалық мемлекеттік жолдар жəне тасымал жөніндегі 
қауымдастығы классификациялық жүйесіндегі топтық көр-
сеткіштінің мақсаты қандай?

5.4. Сізге «берілген участоктың жер қыртысын жолға тақтай 
бүр кеу ретінде қолдануға болады ма?» деген сұрақ қойылса, 
онда сол участіктен алынған қыртыс үлгісіне қандай лабо-
раториялық тесттерді жүргізуге кеңес беретін едіңіз?

5.5. Біріктірілген жер қыртысын классификациялау жүйесіне 
сəйкес жер қыртысы классификациялауда ареометрлік сара-
лауды əрдайым жүргізу қажет пе немесе тек елек саралауы 
қашанда жеткілікті болып табылады ма?

5.6 Шөгінді құм мен құмдауытты тұнбаның біріктірілген жер 
қыртысын классификациялау жүйесіндегі айырмашылық-
тарын түсіндіріп беріңіз.

5.7 Жер қыртысының шөгінді құм немесе құмдауытты тұнба 
екендігін, егер:

(а)  Лабараторлық сынау құралдары болғанда,
(b) Лабараторлық сынау құралдары болмаған уақытта қалай 

анықтайтын едіңіз?

Тапсырмалар тізбесі: 5.8-5.11

Жер төлемін зертеу бағдарламасы аясында тұрғын үйді жетіл-
діру проектісіне төрт түрлі жер қыртысы үлгісін таңдаған болатын. 
Жер қыртысының ешқайсысы органикалық болмаған. Сіздің зерт-
ханалық жұмысыңызда сіз бөлшектерді көлемі бойынша үлестіру 
сараптамасын жəне Аттерберг (Atterberg) шамасы сынағын жер 
қыртысы үлгілеріне жасаған болатынсыз. Төрт жер қыртысының 
үлгілері бойынша бөлшектерді көлемі бойынша үлестіру мəлімет-
тері 5.2-суретінде қисық D, E, F жəне G ретінде көрсетілген. 
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Жер қыртысы 
үлгісінің 

идентификациясы

Сұйықтық 
шамасы

Пластмасса 
шамасы

D 60 33

E 40 30

F 30 26

G Пластик емес

5.8 Жоғарыда берілген мəліметтер қолдана отырып, D жəне 
G арқылы, жер қыртысына АҚШ ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігі классификациясын анықта.

5.9 Жоғарыда берілген мəліметтер қолдана отырып, D жəне G 
жер қыртысына Америкалық мемлекеттік жолдар жəне та-
сы мал жөніндегі қауымдастығы классификациялық тобын 
жəне топтық көрсеткішін анықта.

5.10 D жəне G жер қыртысың қайсысы Америкалық мемлекеттік 
жол дар жəне тасымал жөніндегі қауымдастығы жүйесіне 
байла нысты мықты қара жол бетін жасайды?

5.11 Жоғарыда берілген мəліметтер бойынша D жəне G жер 
қыр тысына байланысты біріктірілген жер қыртысын клас-
си фикациялау жүйесінің  топ рəмізін жəне топ атын анық-
таймыз.

Тапсырмалар тізбесі: 5.12-5.15 

Топырақты бөгет тұрғызу жобасына қажетті топырақ үлгілері 
жинақталды. Топырақтың төрт үлгісі, түйіршіктерінің көлемдеріне 
карта жіктелуі 5.8-суретте H, I, J, жəне L. сызықтарымен берілген. 
H сызығымен белгіленген топырақ органикалық қоспалардан тұр-
ға нымен, ешқандай талшықты материалдар құрамайды. Басқа то-
пырақтарда органикалық қоспалар жоқ. Atterberg бақылауы бойын-
ша 40 үлгіге дейінгі диопозонында келесі мəліметтер алынды.
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Топырақтың 
идентификациялық

 түрі

Үгітілу 
шегі

Пластикалық 
шегі

H
I
J
L

60 26

Пластик емес

46
37

34
18

5.8-СУРЕТ. Топырақтың түйіршіктерінің өлшемдеріне қарай бөлінуінің сызбаларының 
5.12 жəне 5.15-тапсырмаларына сəйкестігі

5.12 H жəне L топырақтарының жоғарыдағы мəліметке жүгіне 
отырып, USDA классификациясымен жіктелуі. Қиыршық 
тасты L көбінесе доңғаланған гранитті материалдардан 
тұрады. 

5.13. H жəне L топырақтарының топтық индексі AASHTO клас-
сификациялық топпен жоғарыдағы мəліметтер бойынша 
анықталады.
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5.14. H жəне L топырақтарынан AASHTO классифика ция лық 
жіктеуі бойынша жолдардың беткейлерінің тұрақ ты лы-
ғын жақсы ұстайды.

5.15. H жəне L топырақтарының символдық тобы жəне топтық 
аттары USCS бойынша жоғарыдағы мəліметтер пайда ла-
на анықталады.

5.16. Гидрометрдің көмегімен топырақты тексеру барысында 
топырақ түйіршіктерінің. 4.13-суретінде көрсетілгендей, 
салыстырмалы өлшемдері бойынша А тобында көрсе-
тілген. Бұл топырақтар бойынша органикалық қоспалар 
құрамайды. Atterberg-тің əдісі бойынша 40-тан астам 
үлгілер сынақтаудан өтіп, пластикалық шегі 21 жəне 
ылғалдылық шегі 40 болды. Қорытындысында топырақ-
тың топтық символы жəне аты анықталады.

5.17. Топырақтың үлгілерінен електік нəтиже алып, 4.13-су ре-
тінде көрсетілгендей, салыстырмалы өлшемдері бойынша 
С тобында көрсетілген. Топырақтың көп бөлгі Atterberg 
əдісі бойынша пластикалық емес болып шықты. Соған 
байланысты біріктірілген топтық символ жəне топырақтың 
топтық аты анықталады.

5.18. Топырақтың AASHTO классификациялық жүйесі бойын-
ша жақсы араластырылған құмды топырақ жолдардың 
бет кейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз ете алатын не-
гіз ретінде қарастыруға болады. Бірақ бұл таңдау əлі де 
дұрыс болмауы мүмкін. Сондықтан басқа да осындай то-
пы рақтарды пайдалануға болатын  бір ситуациялық мы-
салды қараған жөн.

5.19. Қоқыс қалдықтарды  көмуге  жасалған санитарлық жо-
ба  лар үшін ауылшаруашылық саясат бойынша басқа то-
пырақ ты пайдалану қажет. Осы мақсат үшін келесі топы-
рақ тар ды пайдалануға болады:

Топырақ 1:GC
Топырақ 2: SC 
Топырақ 3: ML
Топырақ 4: CL 
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Жобалаушы инженер құрамында саз балшығы жоғары 
то пырақтарды таңдайды, өйткені олар көмілген қоқысқа 
суды өткізбейді. Қандай топырақтарды пайдалануға бо-
лады? Неге?

5.20. Топтықтардың AASHTO классификациясы бойынша 
USCS топырақтарының жолдардың беткейлерінің тұ-
рақтылығын қамтамасыз ете алатынын бағалауға болады: 
CL, SM, ML немесе SW? Неге? 

5.21. Аридты аймақта бұрғылап қопару жəне бұрғылау жұ-
мыстары жүргізілуде. Ұсақ түйіршікті, құрғақ жəне қатты 
топырақ кездеседі. Топырақ түйіршіктерін қолмен үгіту 
өте қиын. Топырақты ылғалдандыру барысында ол тұт қыр 
ағымды жағдайға көшіп, топырақ құрамында пластика лық 
тізбекті қабат құрайды. Иленген тізбекті ұзын, жіңіш ке 
талшықты қандай жағдайда алуға болады: саз балшық ты 
немесе балшықты топырақтарда ма? Түсінік беріңіз.

5.22. Бұрғылау кезінде алынған топырақ үлгілерін зерттейміз. 
Үлгілер пластикалық түрде болады. Түйіршіктері біртек-
тес жəне өлшемдері бірдей. USCS классификациясы 
бойынша бұл топырақ қандай түрге жатады?
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