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Павлодар

1. Пәннің оқу бағдарламасының паспорты
Пәннің атауы Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен
іргетастар
Таңдау бойынша компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы –2 кредит
Курс: 1курс
Семестр: 2
Барлығы аудиториялық сабақтар – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Тәжірибелік /семинарлық кәсіптер – 15 сағат
МӨЖ – 60 сағат
МОӨЖ -15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 2семестр
Пререквизиттер:
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: Заманауи құрылыс материалдардың
технологиясы және материалтану; геотехника 1,2; құрылыс құрылымдары 1, 2, 3;
инженерлiк механика 1, 2, 3.
Постреквизиттер:
Арнайы құрылымдар
қолданады.

ІІ,

диссертациялық

жұмысты

орындауда

2. Пәннің мәні, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің мәні
«Топырақтың күрделі жағдайындағы негіздемелермен іргетастар» пәні
магистратураның элективті пәндердің кәсіби топтамасына жатады.
Пәннің мақсаты
«Күрделi топырақтар жағдайдағы негiздер мен iргетастар» пәнiнен
сабақ беру мақсаты - күрделi топырақтар жағдайдағы өнеркәсiптiк және
азаматтық ғимараттардың сенiмдiлiгін және ұзақ уақытқа жарамдылығын
қамтамасыз ететiн, іргетастардың қазiргi есептеулерiң, жобалау және құру
негiздерiн зерттеуі болып табылады.
Пәннің міндеттері
Пәннің міндеті – күрделi инженерлiк-геологиялық жағдайда
іргетастарды құруының қазіргі заманғы негіздерін магистрантпен меңгеруі.
Пән бойынша білімдер іздеулер, есептеулер және жобалау, ғимараттарды құру

және пайдалану кезіндегі жiберiлетiн қателер мен кемшіліктерден іс жүзiнде
құтылуға көмектеседі.
3. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттардың
Пәнді зерттеу нәтижесiнде магистранттар бiлу керек:
- күрделi топырақтар жағдайдағы құрылыстар үшiн инженерлiкгеологиялық iздеулердің ерекшелiктерін;
- күрделi топырақтар жағдайдағы негiздер және iргетастарды қазiргi
жобалауының ерекшелiктерiн;
- жұмыс шарттарын және топырақтар қасиеттерiн жақсартуының
әдiстерiн;
Пәнді зерттеу нәтижесiнде магистранттар істей білу керек:
- өнеркәсiптiк, азаматтық және жер астындағы ғимараттарды құру және
пайдалану кезінде пайда болатын табиғи процесстерді танып бағалау,
олардың қауiптылығын және даму жылдамдығын, олармен күресуге жедел
шаралар қолдануды;
- күрделi топырақтар жағдайда іргетастар мен жер астындағы
конструкцияларының қолайлы түрлері мен өлшемдерiн анықтау;
- iргетастар және негiздердiң құрылымының әдiстерiн таңдау, соның
iшiнде олардың жасанды жақсартуын есепке алып.
Пәнді зерттеу нәтижесiнде магистранттар практикалық дағдыларды
алуы керек:
- құрылыс алаңда күрделi топырақтар жағдайларының талдауын өткiзу
және топырақтардың физика-механикалық қасиеттерiн анықтау;
- ғимараттардың негiздер мен iргетастарын жобалау.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
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Күрделi топырақтар жағдайларындағы
геотехникалық
жобалауының
ерекшелiктерi
Негiздердiң
құрылыс
қасиеттерiнiң
жасанды жақсартуының әдiстерi
Әлсiз сазды су-қаныққан және торфқа
айналған топырақтардағы іргетастар
Лессті отырып кететiн топырақтардағы
iргетастар
Тұздалған топырақтардағы iргетастар
Бөртілген топырақтардағы iргетастар
Су
басатын
аумақтарындағы
геотехникалық жобалауы
Тасты және элювиалдi топырақтардағы
iргетастар
Карсталған және қазбалы аумақтардың
құрылысының ерекшелiктерi
Ісетiн
және
мәңгi
мұзды
топырақтардағы iргетастар
Үйінділген және шайып әкелінген
топырақтардағы iргетастар
Сейсмикалық әсерлер шарттарындағы
iргетастар
Қайта
құрылатын
ғимараттардың
негiздері мен iргетастары
Геотехникалық мониторингі
Барлығы: 90 (2 кредит)
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