
ISSN 2518-1483 (Online),  
ISSN 2224-5227 (Print) 

 

 2017  5 

 

 

   

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
 ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

 БАЯНДАМАЛАРЫ 
  
 ДОКЛАДЫ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
                            

 REPORTS  
 OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
 OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 ЖУРНАЛ 1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН  

 ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С 1944 г. 

                               PUBLISHED SINCE 1944 

 

 

   

 

   



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
2  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

БАЯНДАМАЛАРЫ                                                                         2017  5 
 

Б а с  р е д а к т о р ы 
х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі М.Ж. Жұрынов 

 
Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 

 
Адекенов С.М. проф., академик (Қазақстан) (бас ред. орынбасары)  
Величкин В.И. проф., корр.-мүшесі (Ресей)  
Вольдемар Вуйцик проф. (Польша)  
Гончарук В.В. проф., академик (Украина)  
Гордиенко А.И. проф., академик (Белорус)  
Дука Г. проф., академик (Молдова)   
Илолов М.И.  проф., академик (Тəжікстан), 
Леска Богуслава проф. (Польша),  
Локшин В.Н. проф. чл.-корр. (Қазақстан) 
Нараев В.Н. проф. (Ресей) 
Неклюдов И.М. проф., академик (Украина)  
Нур Изура Удзир проф. (Малайзия)  
Перни Стефано проф. (Ұлыбритания)  
Потапов В.А.  проф. (Украина)  
Прокопович Полина проф. (Ұлыбритания)  
Омбаев А.М. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Өтелбаев М.О. проф., академик (Қазақстан) 
Садыбеков М.А. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Сатаев М.И. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Северский И.В. проф., академик (Қазақстан) 
Сикорски Марек проф., (Польша)  
Рамазанов Т.С.  проф., академик (Қазақстан) 
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары 
Харин С.Н. проф., академик (Қазақстан) 
Чечин Л.М. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
Харун Парлар проф. (Германия)  
Энджун Гао проф. (Қытай)  
Эркебаев А.Э. проф., академик (Қырғыстан) 

 
 
 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының баяндамалары» 
ISSN 2518-1483 (Online),  
ISSN 2224-5227 (Print) 

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы» Республикалық қоғамдық бірлестігі (Алматы қ.) 
Қазақстан республикасының Мəдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат жəне мұрағат комитетінде 01.06.2006 ж. 
берілген №5540-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куəлік 

Мерзімділігі: жылына 6 рет. 
Тиражы: 2000 дана. 

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18, 
http://nauka-nanrk.kz.  reports-science.kz 
 

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2017 
 
Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75. 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 5. 2017  
 

 
3 

ДОКЛАДЫ                                                                                         2017 5 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

д.х.н., проф., академик НАН РК М. Ж. Журинов 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 
 

Адекенов С.М. проф., академик (Казахстан) (зам. гл. ред.)  
Величкин В.И. проф., чл.-корр. (Россия)  
Вольдемар Вуйцик проф. (Польша)  
Гончарук В.В. проф., академик (Украина)  
Гордиенко А.И. проф., академик (Беларусь)  
Дука Г. проф., академик (Молдова)   
Илолов М.И.  проф., академик (Таджикистан), 
Леска Богуслава проф. (Польша),  
Локшин В.Н. проф. чл.-корр. (Казахстан) 
Нараев В.Н. проф. (Россия) 
Неклюдов И.М. проф., академик (Украина)  
Нур Изура Удзир проф. (Малайзия)  
Перни Стефано проф. (Великобритания)  
Потапов В.А.  проф. (Украина)  
Прокопович Полина проф. (Великобритания)  
Омбаев А.М. проф., чл.-корр.  (Казахстан) 
Отелбаев М.О. проф., академик (Казахстан) 
Садыбеков М.А. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Сатаев М.И. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Северский И.В. проф., академик (Казахстан) 
Сикорски Марек проф., (Польша)  
Рамазанов Т.С.  проф., академик (Казахстан) 
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Казахстан), зам. гл. ред. 
Харин С.Н. проф., академик (Казахстан) 
Чечин Л.М. проф., чл.-корр. (Казахстан)  
Харун Парлар проф. (Германия)  
Энджун Гао проф. (Китай)  
Эркебаев А.Э. проф., академик (Кыргызстан) 

 
 
 
Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан» 
ISSN 2518-1483 (Online),  
ISSN 2224-5227 (Print) 

Собственник: Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики Казахстан»         
(г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5540-Ж, выданное 01.06.2006 г. 

Периодичность: 6 раз в год.  
Тираж: 2000 экземпляров 

Адрес редакции: 050010, г.Алматы, ул.Шевченко, 28, ком.218-220, тел. 272-13-19, 272-13-18  
http://nauka-nanrk.kz.    reports-science.kz 
 

©Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017 г.  
 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г.Алматы, ул.Муратбаева, 75       



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
4  

REPORTS                                                                                          2017  5 
OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE  

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
E d i t o r  i n  c h i e f 

doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK М.Zh. Zhurinov  
 

E d i t o r i a l   b o a r d: 
 

Adekenov S.М. prof., academician (Kazakhstan) (deputy editor in chief)  
Velichkin V.I. prof., corr. member (Russia)  
Voitsik Valdemar prof. (Poland)  
Goncharuk V.V. prof., academician (Ukraine)  
Gordiyenko А.I. prof., academician (Belarus)  
Duka G. prof., academician (Moldova)   
Ilolov М.I.  prof., academician (Tadjikistan), 
Leska Boguslava prof. (Poland),  
Lokshin V.N. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Narayev V.N. prof. (Russia) 
Nekludov I.М. prof., academician (Ukraine)  
Nur Izura Udzir prof. (Malaysia)  
Perni Stephano prof. (Great Britain)  
Potapov V.А.  prof. (Ukraine)  
Prokopovich Polina prof. (Great Britain)  
Ombayev А.М. prof., corr. member.  (Kazakhstan) 
Otelbayv М.О. prof., academician (Kazakhstan) 
Sadybekov М.А. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Satayev М.I. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Severskyi I.V. prof., academician (Kazakhstan) 
Sikorski Marek prof., (Poland)  
Ramazanov Т.S.  prof., academician (Kazakhstan) 
Takibayev N.Zh. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief 
Kharin S.N. prof., academician (Kazakhstan) 
Chechin L.М. prof., corr. member. (Kazakhstan)  
Kharun Parlar prof. (Germany)  
Endzhun Gao prof. (China)  
Erkebayev А.Ye. prof., academician (Kyrgyzstan) 

 
 
 
Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.  
ISSN 2224-5227 
ISSN 2518-1483 (Online),  
ISSN 2224-5227 (Print) 

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty) 
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of 
Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5540-Ж, issued 01.06.2006 

Periodicity: 6 times a year 
Circulation: 2000 copies 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of.219-220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
http://nauka-nanrk.kz / reports-science.kz 

 

                                                                                               © National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017 

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 5. 2017  
 

 
69 

REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
ISSN 2224-5227 
Volume 5, Number 315 (2017), 69 – 74 
 

 
Zh.T. Nurtai, A.S. Naukenova, T.S. Aubakirova, Sh.K. Shapalov 

 
M.Auezov South Kazachstan University, Shumkent, Tauke-han 5 

zhadira_nurtai@mail.ru shermahan_1984@mail.ru 
 

THE OBTAINING OF COMPOSITIONAL MATERIALS WITH 
INDUSTRIAL WASTE USING WITH THE PURPOSE OF HING – 

MOUNTAIN AREAS PEOPLE PROTECTION FROM EMERGENGY 
SITUATIONS OF NATURAL CHARACTER 
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ТАУЛЫ АЙМАҚТАРДАҒЫ ХАЛЫҚТЫ ТАБИҒИ  
СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДАН ҚҰТҚАРУ МАҚСАТЫНДА 

ӨНДІРІСТІК ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП 
КОМПОЗИЦИАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР АЛУ 

 
Аннотация. Жұмыста өнеркəсіптегі берік əрі майысу деңгейі жоғары ыңғайлы қалдық материалдарды 

селден қорғау құрылыстарының құрылымына қолдану, бұл композициялық материалдардың қолайлы 
құрамын зерттеу, Қазақстан Республикасындағы таулы аймақтарындада тұратын халықты табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайлардан қорғау іс-шараларын жетілдіру. 

Тірек сөздер: Төтенше жағдайлар, селдер, арматураланған композициялық материал, өндіріс қалдық-
тары, шлакта, инженерлік қорғаныс. 

 
КІРІСПЕ 
Қауіпті геологиялық процестердің белсенділік алып тұрған қазіргі жағдайда, табиғи 

факторлармен қатар, адамзаттың шаруашылық қызметтері де əсерін тигізеді, бұл жағдайда таулы 
жəне тау бөліктеріндегі аудандардағы қазіргі дəрежедегі игерілу мəселесіндегі тиімді қорғаныс 
шараларын жүзеге асыру үлкен мемлекеттік маңызды жұмыс болып отыр. Қауіпті геологиялық 
процестер аумақтың экономикалық даму жағдайын анықтайды, сонымен қатар, олар əртүрлі 
ғимараттарды пайдалануға жəне құрылыстар салуға едəуір қиындықтар тудырады, жəне бұл 
жағдайда алдын-ала қорғаныс шараларын қабылдауды талап етеді. Инженерлік қорғаныс 
шараларын жүзеге асыру, қорғаныс жүйесінің қазіргі жағдайын талдап алмай, бас желіні жасау 
мүмкін болмайды [1].  
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Қазіргі уақытта, биік таулы аймақтардағы қауіпсіздікті сақтау мақсатында төтенше жағдайлар 
басқармасында технологиялар табысты түрде қолданылуда, олар инженерлік құрылыс 
кешендерінің көмегіне сүйенеді. 

Қазақстанда 20-шы ғасырдан бастап үлкен жұмыстар ұйымдастырылып орындалды, бұл 
жағдайлар, инженерлік қорғаныс құрылыстарын жəне кешендерін жобалауға арналған ғылыми 
жұмыстың негізін қалауға мүмкіндік берді.  

Жаңа əдістер жəне қорғаныс технологиясы қорғаныс шараларына кешенді түрде келудің 
негізінде жасалуы тиіс жəне аномалдық құбылыстардың жағдайын толық зерттеп алуды талап 
етеді. Қорғаныс жəне реттеп отыратын құрылыстардың сенімділігі, экономиялық тиімділігі, 
экологиялық жəне эстетикалық жағдайлары ауқымды түрде қарастырылуы тиіс. 

Сонымен қатар, бірқатар құрылыстар 30-40 жыл бойы пайдаланылып келеді, олар тозған жəне 
бір бөлігі бұзылып қалған, міне осы жерде оларды күшейтіп қалпына келтіру əдістерін жасау 
керек. Бұл жағдайлардың барлығы тек қана теориялық жəне тəжірибелік зерттеулерді ғана талап 
етіп қоймайды, бұл жерде практикалық жұмыстар да жүргізілуі тиіс [2].  

Қорғаныс шараларының негізіне қорғаныс құрылыстарының сапасын жоғарылату жатады, ол 
үшін шикізат қоспасын берік етіп дайындау керек, ол қорғаныс құрылысының қасиетін күшейтеді 
жəне оның пайдалану мерзімін ұзартады. Бұл жолға жету үшін пайдаланылып отырған 
құрылыстағы жұмыс жағдайын анализдеу жəне ғылыми тұрғыдан дəлелденген сенімді, кешенді 
қорғаныс шараларын жасау керек.  

Аумақты инженерлік қорғау саласындағы, ғылым үшін ең күрделі міндет, қауіптіліктің 
жақындап қалғанын қалай болжауға болады жəне күтпеген апаттан сақтану үшін қандай 
шараларды қолдану жөніндегі мəселеге келіп тіреледі. Ғылыми дəлелденген тəсіл бойынша бұл 
мəселелерді шешу үшін үлкен материалдық заттарды үнемдеуге, экологияны жақсартуға, ең 
бастысы адамдардың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. 

 
Зерттеу əдістері 
300-350м2/кг майдаланған, белсендіру жолымен залалсыздандырылған, тұтқырлықпен алынған 

түйіршіктелген əктік фосфорлық шлакты (əк-шлакты тұтқырлық), цементпен (цемент-шлак), 
қайталанған цемент тозаңын (тозаңды-шлак) магний хлоридін (тұзды-шлак), күйдіргіш натрий 
(сілтілік-шлак) алынды. Белсендіргіш қатайтатын тұтқыр заттар мөлшері шлак массасымен 
алғанда 2-12% аралығында ауытқып отырады.  

Гипроцемент əдістемелігі бойынша жарылуға беріктігін анықтау үшін цемент 
қоймалжыңынан құрсаудың үш үлгісін дайындайды, ол үшін металдан жасалған қалыптарды 
пайдаланады, оны 19 суреттен көруге болады, ол диаметрі 140 мм болатын тұғырдан тұрады, 
диаметрі 90 жəне биіктігі 30мм өзектен тұрады. Осы секілді биіктікте сыртқы алмалы-салмалы 
құрсау болады, оның диаметрі 127 мм. шар тəріздес адысқа екі кг цементті сумен араластырып 
қалыпты қоймалжың жасаймыз. Одан соң бұл қоймалжыңды қосымша 2,5 минут араластырғышта 
араластырамыз жəне бұдан кейін оларды 3 қалыпқа салады, дөңгелек айналасына бірдей етіп 
жаяды. Одан соң цемент салынған қалыпты үстелге ұрып 3 минут сілкілейді. Артылған цемент 
қоймалжыңын кеседі жəне қалыптағы үлгілерді гидравликалық қақпағы бар ваннаға салады. 24 
сағаттан соң үлгілерден сыртқы құрсауды алады жəне қоятын орынға əкеледі ол жердегі қалыпты 
ылғалдылық 50±5% жəне температурасы 20±20С болады.  

Фишер белгісі бойынша тексеру [3] тəжірибе нəтижелерінің бірдей екендігін көрсетті (Фишер 
белгісінің есептік мəні 3,0-ге тең болды, бұл ауыспалы 5,1 тең болудан кіші болып отыр. Сонымен 
қатар, R2=0.97-0.98 мəндері де алынды, яғни, оның мəні 1-ге жақын, бұл жағдай, алынған 
математикалық моделдің тепе-теңдігін қосымша түрде дəлелдеп отыр бұл факторлар өзгерісінің α-
дан +α –ға дейінгі зерттеу диапазонына арналған.  

 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 5. 2017  
 

 
71 

 
 

1 сурет - Есептік жəне тəжірибелік мəндерді салыстыру графигі, бұл жерде 31 тəжірибенің əрқайсысына арналған, 
құрылғылардың майысу беріктігін зерттеу кезіндегі мəндер алынған (7 тəулік ұстаған уақытта) 

 
 
 

 
 

2 сурет - Құрылымдардың майысуға беріктігін зерттеу кезіндегі əрбір тəжірибеге арналған аппроксимацияның 
салыстырмалы қателігі. (7 тəулік ұстаған уақытта) 
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3 сурет - Əрбір тəжірибелерге арналған, құрылғылардың майысуға беріктігін зерттеу тəжірибесіндегі 
аппроксимацияның салыстырмалы қателігі (28 тəулік ұстағандағысы) 

 
Тепе-тең математикалық модель табылғаннан соң (1) оны тиімді құрамды іздестіруге арнап 

пайдаландық. Бұл жерде, біздер, сызықтық емес бағдарламаның негізінде квази-Ньютондық 
алгоритм əдісін қолдандық [4-5], ол Math cad-is жүйесімен таратылған. Тиімді құрамдардың 
нəтижелерін анықтау 1 кестеде көрсетілген.  

 
1 кесте - Композициялық материалдардың қолайлы құрамын анықтау бойынша  

жүргізілген өңдеулердің жоспары жəне нəтижелері, бұл жердегі Y1-құрылғының майысуға беріктілігі,  
ол өзінің ең жоғарғы мəніне жетіп отыр (7 тəулік ұстағанда кг/см2) 

 

№ 
тəжі-
рибе 

Ауыспалы кіріс Шығыс Кемшілік (қателік) Қалыпты масштабтағы (1) 
математикалық модельдің 

коэффициенті 
X1 X2 X3 X4 Yэксп. Yесеп. абсолютная относительная 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 94,80 1,63 3,13 1,35 147,400 147,5238 -0,1238 -0,0840 № Маңызы 
2 92,40 1,63 3,13 1,35 147,000 146,9924 0,0076 0,0052 1 473,0706 
3 94,80 1,88 3,13 1,35 146,900 146,8954 0,0046 0,0031 2 3,8260 
4 92,40 1,88 3,13 1,35 146,500 146,5562 -0,0562 -0,0384 3 -320,9542 
5 94,80 1,63 4,38 1,35 146,600 146,7070 -0,1070 -0,0730 4 -159,0778 
6 92,40 1,63 4,38 1,35 145,700 145,7068 -0,0068 -0,0046 5 -276,7881 
7 94,80 1,88 4,38 1,35 148,500 148,5355 -0,0355 -0,0239 6 -0,0401 
8 92,40 1,88 4,38 1,35 148,000 148,0259 -0,0259 -0,0175 7 23,5433 
9 94,80 1,63 3,13 1,65 148,200 148,2034 -0,0034 -0,0023 8 0,9723 

10 92,40 1,63 3,13 1,65 147,700 147,7437 -0,0437 -0,0296 9 -1,4522 
11 94,80 1,88 3,13 1,65 147,800 147,8753 -0,0753 -0,0509 10 0,9252 
12 92,40 1,88 3,13 1,65 147,850 147,7738 0,0762 0,0515 11 0,8049 
13 94,80 1,63 4,38 1,65 147,500 147,5268 -0,0268 -0,0181 12 1,4044 
14 92,40 1,63 4,38 1,65 147,000 147,0306 -0,0306 -0,0208 13 45,5884 
15 94,80 1,88 4,38 1,65 147,000 147,0356 -0,0356 -0,0242 14 91,4725 
16 92,40 1,88 4,38 1,65 147,300 147,2625 0,0375 0,0254 15 45,9248 
17 96,00 1,75 3,75 1,50 147,000 146,8542 0,1458 0,0992 16 -0,2948 
18 91,20 1,75 3,75 1,50 146,000 146,0346 -0,0346 -0,0237 
19 93,60 1,50 3,75 1,50 148,000 147,8949 0,1051 0,0710 
20 93,60 2,00 3,75 1,50 148,400 148,3982 0,0018 0,0012 
21 93,60 1,75 2,50 1,50 148,500 148,4494 0,0506 0,0340 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
22 93,60 1,75 5,00 1,50 148,000 147,9393 0,0607 0,0410 
23 93,60 1,75 3,75 1,20 146,200 146,0841 0,1159 0,0793 
24 93,60 1,75 3,75 1,80 147,000 147,0047 -0,0047 -0,0032     
25 93,60 1,75 3,75 1,50 146,700 146,6751 0,0249 0,0170     
26 93,60 1,75 3,75 1,50 146,500 146,6751 -0,1751 -0,1195     
27 93,60 1,75 3,75 1,50 146,900 146,6751 0,2249 0,1531     
28 93,60 1,75 3,75 1,50 146,490 146,6751 -0,1851 -0,1264     
29 93,60 1,75 3,75 1,50 146,880 146,6751 0,2049 0,1395     
30 93,60 1,75 3,75 1,50 146,560 146,6751 -0,1151 -0,0785     
31 93,60 1,75 3,75 1,50 146,700 146,6751 0,0249 0,0170     

Жиынтық қате = -0,22656 -0,0012     
Қатенің орташа маңыздылығы = -0,01133 -0,0001     
Критерия маңызы Rквадрат = 0,9837     

 
Зерттеу нəтижелері 
Отандық жəне шетелдік əдебиеттерге аналитикалық шолу жасаудың жəне патенттік көздерге 

шолу жасаудың негізінде зерттеу міндеттеріне, майыстыруға берік болатын композициялық 
материалдарды селден қорғайтын құрылыстарға арнап дайындау бойынша зерттеу жүктелді. 

Селден қорғайтын құрылыстардың цементтік матрицаларының механизмдерін оңайлату 
тексерілді, оларға салмақтың өз дəрежесінен жоғары сел. Жұмыстың мақсаты өнеркəсіптегі берік 
əлі майыстыруға ыңғайлы қалдық материалдарды селден қорғау құрылыстарының құрылымына 
дайындау, бұл композициялық материалдардың қолайлы құрамын жасау, бұл жағдай, Қазақстан 
Республикасындағы биік таулы аймақтарда тұр. 

ҚР-ның ТЖМ-не «Қазселезащита»-ға «Қазақстанның селден қоғайтын министрлігіне» зерт-
телген зерттеулердің нəтижелерін талқылауға ұсыну керек, оның мақсаты нақты түрде зерттеліп 
болған соң қаражат бөлуі қажет жəне селден қорғайтын құрылыстың үлгісін алу, сонымен қатар, 
оның моделдік формасын нақты жағдайда сынақтан өткізу ұсыныладыатын халықты табиғи 
сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғайды.  

 

Нəтижелерді талқылау 
Қорғаныс шараларының негізіне қорғаныс құрылыстарының сапасын жоғарылату жатады, ол 

үшін шикізат қоспасын берік етіп дайындау керек, ол қорғаныс құрылысының қасиетін күшейтеді 
жəне оның пайдалану мерзімін ұзартады. Бұл жолға жету үшін пайдаланылып отырған 
құрылыстағы жұмыс жағдайын анализдеу жəне ғылыми тұрғыдан дəлелденген сенімді, кешенді 
қорғаныс шараларын жасау керек.  

Аумақты инженерлік қорғау саласындағы, ғылым үшін ең күрделі міндет, апаттан сақтану 
үшін қандай шараларды қолдану жөніндегі мəселеге келіп тіреледі. Ғылыми дəлелденген тəсіл 
бойынша бұл мəселелерді шешу үшін үлкен материалдық заттарды үнемдеуге, экологияны 
жақсартуға, ең бастысы адамдардың өмірін сақтап қалуға мүмкін болады. 

  

Қорытынды 
Қазақстанның таулы аймақтарында селдердің экзогендік жағдайдан шығу процесі өте қауіпті 

табиғат жағдайы болып табылады, олардың таралу аумағы оның 10% құрайды. Қауіпті процестің 
жайылған орындарында республиканың 25% дейінгі халықтары тұрады жəне олардың 
экономикалық потенциалының үш бөлігі шамасында жинақталған.  

Қазіргі уақытта қауіпті процестің пайда болуына себепші болатын табиғи жағдай қабылдауға 
болатын деңгейден асып отыр. Шығындарды болдырмау бойынша жасалынатын шаралар жүйесі 
бұл қауіпке тең болмай отыр. 1980 жылдары жасалған қауіпті процестерден аумақты қорғау 
сызбасы толық жағдайда таралмаған жəне осы уақытта ол ескіріп қалған. Бұл жағдай, бір жағынан 
қорғаныс əдістерінің жаңа түрлерінің пайда болуынан болса, екінші жағынан қауіпті процестер 
болатын аумақтарда жаңа шаруашылық нысандардың пайда болуынан, бұл жерде табиғат 
қауіптілігі ескерілмеген. 

Қауіпті табиғи процестерден аумақты жəне адамдарды қорғаудың сызбасына қорғаныс 
шараларының барлық спектрі ендірілуі тиіс, оған өткен ғасырдағы сызбалардағы секілді шектеу 
болмауы тиіс, ол жерде тек инженерлік құрылыстарға делінген.  
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Жүргізілген тəжірибелердің нəтижелері, өнеркəсіптік сынақтар, майыстыруға берік, селден 
қорғайтын құрылыстарға арналған материалдарды дайындау үшін ең жақсы құрамды ұсынуға 
мүмкіндік жасады, оны құрылыс индустриясына пайдалану тиімді, себебі бағасы да қымбат емес. 
Электротермофосфор, минералдық мақта жəне шифер-құбыр өндірістерінің қалдықтарын 
пайдалана отырып энергия жинақтайтын жəне ресурс сақтайтын технологиялар жасалды. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЕ ВЫСОКОГОРНЫХ 

РАЙОНАХ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются сведения о разработке оптимального состава компози-

ционных материалов с использованием отходов промышленности, отличающийся высокой прочностью на 
изгиб, для изготовления конструкций селезащитных сооружений по защите населения высокогорных рай-
онов Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Ключевые слова: Чрезвычайные ситуации, сели, армированные композиционные материалы, промыш-
ленные отходы, шлаки. 
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