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ВСТУП 

Начальна дисципліна «Ґрунтознавство» є базовою нормативною дисципліною, що 

викладається на ІІІ курсі в V-му семестрі у загальному обсязі 180 годин, з них лекцій – 51 година, 

лабораторні заняття – 68 годин, самостійна робота – 17 годин. Формою підсумкового контролю є 

іспит. 

Метою навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є надання майбутнім фахівцям 

теоретичних і практичних знань щодо складу, стану, будови і властивостей гірських порід, ґрунтів 

та техногенних ґрунтових утворень, закономірностей їх формування і розвитку, що 

використовують як основу, середовище або матеріал для зведення будівель та інженерних споруд.  

Завданням навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є систематичне викладення знань і 

методики визначення генетичних типів і видів ґрунтів, їх просторового положення, а також 

основних показників властивостей та стану ґрунтів із метою їх класифікації та виділення на 

ділянках, що вивчаються, інженерно-геологічних елементів; визначення кількісних показників 

міцності та інших фізико-механічних властивостей ґрунтів із метою їх використання при 

проектуванні різноманітних інженерних споруд; прогнозування можливих змін властивостей 

ґрунтів під впливом споруди, що проектується, та їх впливу на стійкість споруди; використання 

різноманітних методів поліпшення фізико-механічних властивостей ґрунтів із метою забезпечення 

найбільш раціональних способів будівельних робіт при зведенні споруд, забезпечення їх 

довговічності та нормальної роботи на весь розрахунковий термін експлуатації. 

Об’єктом вивчення «Ґрунтознавства» є поверхнева частина земної кори як 

середовища життя і діяльності людини. Предметом вивчення «Ґрунтознавства» є склад, 

стан, будова й властивості ґрунтів і складених ними ґрунтових товщ (тіл і масивів), закономірності 

їх формування й просторово-часової зміни під впливом природних й антропогенних (техногенних) 

сучасних геологічних процесів і геологічних процесів, що прогнозуються. 

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення начальної дисципліни «Ґрунтознавство» 

студенти повинні: 

1) Знати: 

 склад і будову ґрунтів як багатокомпонентних систем; 

 хімічні й фізико-хімічні явища та процеси при взаємодії компонентів ґрунтів; 

 структурні зв'язки в ґрунтах та їх природу, процеси структуроутворення в 

ґрунтах; 

 фізичні, фізико-хімічні та фізико-механічні властивості ґрунтів; 

 природу деформування та міцності ґрунтів; 

 кореляцію між властивостями, класифікаційні й розрахункові показники 

властивостей ґрунтів; 

 вплив генезису, петрографічного складу, геологічних і фізичних полів, 

природних вод, історії геологічного розвитку території й техногенезу на формування інженерно-

геологічних особливостей ґрунтів і частин літосфери, що вони складають; 

 теоретичні основи вибору і застосування штучних методів покращання 

властивостей гірських порід з метою створення геотехнічних масивів порід (ґрунтових товщ) із 

завданими міцностними, деформаційними, фільтраційними та іншими властивостями; 

 нормативну й стандартизовану документацію, яка регламентує методики 

вивчення властивостей ґрунтів; 

 технічні засоби і технології дослідження складу і властивостей ґрунтів у 

лабораторних умовах. 

2) Вміти: 

 визначати та описувати різні типи ґрунтів; 

 проводити комплекс лабораторних досліджень по визначенню показників 

властивостей та стану ґрунтів; 

 розраховувати основні показники властивостей ґрунтів із метою їх 

використання при проектуванні різноманітних інженерних споруд; 

 виділяти інженерно-геологічні елементи в ґрунтовому масиві; 

 прогнозувати можливі зміни властивостей ґрунтів під впливом споруд , що 

проектуються; 

 надавати рекомендації стосовно забезпечення надійних умов будівництва й 

подальшої експлуатації інженерних споруд; 
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 проводити вивчення складу, будови й властивостей основних генетичних типів 

і стратиграфічних комплексів порід території досліджень; 

 користуватися методичною, нормативною й законодавчою базою стосовно 

інженерно-геологічного забезпечення всіх стадій проектування, будівництва та експлуатації 

споруд. 

Начальна дисципліна «Ґрунтознавство» займає базове місце в структурно-логічній схемі 

підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, оскільки є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, 

зокрема: фізики, математики, хімії, біології,, гідрогеології, геології, геохімії, геофізики, інженерної 

геології, механіки ґрунтів та багатьох інших, і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. 

Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» має прикладний професійно-орієнтований характер. 

Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами - при вивченні дисципліни 

«Ґрунтознавство» студентам необхідні знання з таких навчальних дисциплін як «Фізика», «Вища 

математика», «Хімія», «Математична статистика та обробка геологічної інформації», «Загальна 

геологія», «Мінералогія», «Петрографія», «Літологія», «Основи геофізики», «Загальна 

гідрогеологія», «Інженерна петрологія» та «Інженерна геологія». Дисципліна «Ґрунтознавство» є 

базою і підґрунтям для вивчення таких навчальних дисциплін як «Механіка ґрунтів», «Регіональна 

інженерна геологія та інженерна геологія України», «Методика інженерно-геологічних 

досліджень», «Інженерні споруди», «Меліоративна гідрогеологія» та «Гідрогеологія родовищ 

корисних копалин». 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з начальної дисципліни 

«Ґрунтознавство». Поточний контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою 

та передбачає усне експрес-опитування під час лекцій – 18 балів, виконання лабораторних робіт – 

12 балів, проведення 3 письмових модульних контрольних робіт – 30 балів. Максимальна кількість 

балів, отриманих на протязі семестру, становить 60 балів. Мінімум залікових балів при яких 

студент допускається до іспиту становить 36 балів. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту із виконанням письмових і усних 

завдань. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті, складає 40 балів. Підсумкова 

оцінка з дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» розраховується з урахуванням 

оцінок за всі змістові модулі, включаючи екзаменаційну. Для оцінки «відмінно» необхідно 

отримати 90-100 балів, «добре» – 85-89 балів, «задовільно» – 60-64 бали. При отриманні кількості 

балів від 1 до 59 виставляється оцінка «незадовільно». 
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Контроль знань. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Оцінювання за формами контролю: 

Поточний         
 - усне експрес-опитування під час лекцій -   9 балів; 

 - лабораторні роботи -     21 бал; 

- 3 письмові модульні контрольні роботи   30 балів; 

Разом       60 балів; 

 

Підсумковий 
– комплексний підсумковий модуль (іспит)  40 балів; 

Всього       100 балів; 

Мінімум залікових балів при яких студент допускається до іспиту  36 балів; 
 

 
 

Формули й порядок розрахунку оцінок змістовних модулів 

та підсумкової комплексної роботи (іспиту) 
 

 Змістовний 

модуль 1 

(ЗМ1) 

Змістовний  

модуль 2  

(ЗМ2) 

Змістовний  

модуль 3  

(ЗМ3) 

Комплексний 

підсумковий 

модуль 

(КПМ) - іспит 

Підсумкова  

оцінка  

(ПО) 

Вагові 

коефіцієнти 

(%) 

20% 

k1 = 0,2 

20% 

k2 = 0,2 

20% 

kзал = 0,2 

40% 

kісп = 0,4 

100% 

Максимальна 

оцінка в балах 
100 100 100 100 100 

 
 

Оцінка (бали)  

20 

 

20 

 

20 

 

40 

 

100% 
 

Підсумкова оцінка в балах з дисципліни (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою як сума балів, отриманих студентом за змістовні модулі (ЗМ) та комплексний 

підсумковий модуль (КПМ) - іспит: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 +КПМ; 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо»); 

65-74 – «задовільно»; 

75-84 – «добре»; 

85-89 – «добре» («дуже добре»); 

90-100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

За 100-бальною 

шкалою 

Оцінка за національною  

шкалою 

90 - 100 5 відмінно 

85 - 89 4 добре 

75 - 84 

65 - 74 3 задовільно 

60 - 64 

1 - 59 2 незадовільно 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за три змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 

підсумкових балів), то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав всі 

види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Ґрунтознавство». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПИСЬМОВИХ  

МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

№ 

ч/ч 

Назва лекції, лабораторної  

роботи та письмової модульної 

контрольної роботи 

Кількість годин 

лекції лабораторні 

роботи 

самостійна 

робота 

контрольна 

модульна 

робота 

Змістовний модуль №1 

1. Лекція 1 Предмет, мета та завдання 

навчальної дисципліни. Історія розвитку й 

сучасний стан ґрунтознавства. Основні 

розділи (наукові напрямки) сучасного 

ґрунтознавства.  

1  1  

2. Лекція 2. Ґрунт як багатокомпонентна 

система. Тверда компонента ґрунтів. 
2  2  

3. Лабораторна робота 1. Визначення вологості 

ґрунтів та гранулометричного складу піщаних 

ґрунтів ситовим методом. 

 4 1  

4. Лекція 3. Особливості будови і властивості 

первинних силікатів, простих солей, 

глинистих мінералів, органічної речовини й 

органо-мінеральних комплексів та льоду. 

1  1  

5. Лекція 4. Гранулометричний склад і методи 

вивчення гранулометричного складу 

дисперсних ґрунтів. 

1  2  

6. Лабораторна робота 2. Визначення 

гранулометричного складу глинистих ґрунтів 

методом піпетки. 

 4 1  

7. Лекція 5. Рідка компонента ґрунтів і 

класифікація видів води в ґрунті. 
2  2  

8. Лекція 6. Газова та біотична компонента 

ґрунтів. 
1  2  

9. Лабораторна робота 3. Визначення 

гранулометричного складу глинистих ґрунтів 

ареометричним методом. 

 4 1  

10. Лекція 7. Взаємодія між компонентами 

ґрунту. 
2  2  

11. Лекція 8. Сучасні уявлення про структурні 

елементи й природу структурних  зв’язків в 

ґрунтах. 

1  2  

12. Лабораторна робота 4. Визначення щільності 

часток незасолених ґрунтів. 
 4 1  

13. Лекція 9. Структурні особливості ґрунтів. 1  2  

14. Лекція 10. Текстурні особливості ґрунтів. 1  2  

15. Лабораторна робота 5. Визначення щільності 

часток засолених ґрунтів. 
 4 1  

16. Лекція 11. Будова й фізичний стан залягання 

ґрунтів. 
2  1  

17. Письмова модульна контрольна робота №1. 

Склад і будова ґрунтів. 
   2 

Всього по змістовному модулю №1 15 20 24 2 

Змістовний модуль №2 

18. Лекція 12. Фізичні властивості ґрунтів. 

Щільність та пористість ґрунтів  
2  2  

19. Лабораторна робота 6. Визначення щільності 

ґрунтів. 
 4 1  

20. Лекція 13. Теплофізичні властивості ґрунтів. 1  1  

21. Лекція 14. Електричні властивості ґрунтів. 1  1  

22. Лабораторна робота 7. Визначення відносної 

щільності пісків. 
 4 1  
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23. Лекція 15. Магнітні властивості ґрунтів. 1  1  

24. Лекція 16. Водопроникність ґрунтів. 1  1  

25. Лабораторна робота 8. Визначення 

пористості ґрунтів. 
 4 1  

26. Лекція 17. Фізико-хімічні властивості ґрунтів. 

Адсорбційні (поглинальні) властивості 

ґрунтів. 

2  1  

27. Лекція 18. Електрокінетичні, осмотичні та 

корозійні властивості ґрунтів. 
1  1  

28. Лабораторна робота 9. Визначення меж 

пластичності глинистих ґрунтів. 
 4 1  

29. Лекція 19. Капілярні властивості та 

розчинність ґрунтів. 
1  1  

30. Лекція 20. Пластичність ґрунтів. 2  2  

31. Лабораторна робота 10. Визначення 

швидкості розмокання глинистих ґрунтів. 
 4 1  

32. Лекція 21. Липкість ґрунтів. 2  2  

33. Лекція 22. Набухання ґрунтів. 2  2  

34. Лабораторна робота 11. Визначення 

величини й вологості набухання глинистих 

ґрунтів. 

 4 1  

35. Лекція 23. Усідання ґрунтів. 2  2  

36. Лекція 24. Водоміцність ґрунтів. 2  1  

37. Лабораторна робота 12. Визначення 

величини й вологості усідання глинистих 

ґрунтів. 

 4 1  

38. Лекція 25. Тиксотропні властивості ґрунтів. 2  1  

39. Лекція 26. Фізико-механічні властивості 

ґрунтів. Деформаційні властивості ґрунтів. 
2  2  

40. Лабораторна робота 13. Визначення 

загального вмісту водорозчинних солей у 

ґрунтах. 

 4 1  

41. Лекція 27. Міцностні властивості ґрунтів. 2  2  

42. Лекція 28. Реологічні властивості ґрунтів. 2  2  

43. Письмова модульна контрольна робота №2. 

Властивості ґрунтів. 
   2 

Всього по змістовному модулю №2 28 32 33 2 

Змістовний модуль №3 

44. Лабораторна робота 14. Визначення кута 

внутрішнього тертя пісків за кутом 

природного укосу. 

 2 1  

45. Лекція 29. Класифікаційні, нормативні та 

розрахункові показники властивостей ґрунтів. 
1  1  

46. Лекція 30. Значення кореляції між складом й 

властивостями ґрунтів. 
1  1  

47. Лабораторна робота 15. Визначення 

тарувальних погрішностей компресійних 

приладів. 

 2 1  

48. Лекція 31. Класифікація ґрунтів. Скельні 

ґрунти. 
1  1  

49. Лекція 32. Дисперсні (нескельні) ґрунти. 1  1  

50. Лабораторна робота 16. Визначення 

деформаційних властивостей ґрунтів. 
 4 1  

51. Лекція 33. Біогенні ґрунти. 1  1  

52. Лекція 34. Поняття про масиви ґрунтів та їх 

особливості. 
1  1  

53. Лабораторна робота 17. Визначення 

просідання лесових ґрунтів. 

 

 4 1  
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54. Лекція 35. Інженерно-геологічна 

характеристика масивів ґрунтів. 
1  2  

55. Лекція 36. Основи технічної меліорації 

ґрунтів. 
1  2  

56. Лабораторна робота 18. Визначення 

міцностних властивостей ґрунтів. 
 4 1  

54. Письмова модульна контрольна робота №3. 

Класифікаційні, нормативні й розрахункові 

показники ґрунту, характеристика основних 

типів ґрунтів, масиви ґрунтів та основні методи 

технічної меліорації ґрунтів. 

    

Всього по змістовному модулю №3 8 16 15 2 

РАЗОМ 51 68 72 6 
 

 

Загальний обсяг 252 години, у тому числі: 

Лекції – 51 година; 

Лабораторні роботи – 68 годин; 

Самостійна робота – 72 години. 
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ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №1. 

 

ВСТУП. 

Лекція 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни «Ґрунтознавство». 

Історія розвитку й сучасний стан ґрунтознавства. Основні розділи (наукові напрямки) 

сучасного ґрунтознавства. – 1 година. 

Ґрунтознавство – наука, яка вивчає будь-які гірські породи, ґрунти та техногенні 

утворення як багатокомпонентні, динамічні системи в зв'язку з інженерною діяльністю людини. 

Вона є однією з головних складових частин інженерної геології, як науки про геологічне 

середовище, його раціональне використання та охорону. 

Свою назву ґрунтознавство отримало від слова «ґрунт» (польське «grynt», від нім. «Der 

qrund» – підґрунтя, основа). Ґрунти – це будь-які гірські породи та техногенні утворення, що 

мають певні генетичні ознаки й розглядаються, як багатокомпонентні динамічні системи, що 

знаходяться під впливом інженерної діяльності людини. 

Ґрунтознавство виникло під впливом питань будівництва, на підґрунті, головним чином, 

літології й петрографії, геології четвертинних відкладів, а також механіки й фізики. 

Зведення більшості інженерних споруд здійснюється на поверхні або в поверхневому шарі 

ґрунтової товщі і тоді вона є основою споруди, або під поверхнею – ґрунт є середовищем для 

споруди (тунелі метрополітену, підземні гаражі тощо); ґрунт також може використовуватись й в 

якості матеріалу для споруди (земляні греблі, дамби, насипи). 

Найважливішими завданнями ґрунтознавства є : 

1) Визначення генетичних типів і видів ґрунтів, їх просторового положення, а також 

основних показників властивостей та стану ґрунтів із метою їх класифікації та виділення на 

ділянках, що вивчаються інженерно-геологічних елементів; 

2) Визначення кількісних показників міцності та інших фізико-механічних властивостей 

ґрунтів із метою їх використання при проектуванні різноманітних інженерних споруд; 

3) Прогнозування можливих змін властивостей ґрунтів під впливом споруди, що 

проектується, та їх впливу на стійкість споруди; 

4) Розробка теоретичного підґрунтя та методів поліпшення фізико-механічних 

властивостей ґрунтів із метою забезпечення найбільш раціональних способів будівельних робіт 

при зведенні споруд, забезпечення їх довговічності та нормальної роботи на весь розрахунковий 

термін експлуатації; 

5) Регіональне вивчення складу, будови й властивостей основних генетичних типів та 

стратиграфічних комплексів ґрунтів території держави;  

Історія розвитку ґрунтознавства дуже тісно пов'язана з історію розвитку інженерної 

геології як науки, у зв'язку з необхідністю виконання різноманітних інженерно-будівельних робіт. 

Ще задовго до нашої ери при будівництві споруд використовували ґрунти – будівництво 

земляних гребель і каналів у Стародавньому Китаї, Індії, Вавилоні та Єгипту. Багато споруд 

древності, наприклад, акведуки й шляхи Римської імперії, були побудовані з врахуванням 

властивостей ґрунтів і збереглися до нашого часу. Неминучі помилки будівельників і випадки 

руйнування побудованих будівель сприяли накопиченню досліду й систематизації відомостей про 

ґрунти. По мірі накопичення знань і ускладнення конструкцій споруд розвивались уявлення про 

ґрунти та про природу їх опору навантаженням. 

Історія досвіду будівельних робіт і вивчення гірських порід та ґрунтів як основ інженерних 

споруд нашої країни також має багатовікову давність. Так, відомо, що вже в XV-XVI сторіччях 

будівельники вже враховували особливості й властивості порід при спорудженні храмів і кам'яних 

стін фортець. Слабкі породи в основі фундаментів підсилювались шляхом забивки паль, а на 

міцних породах фундамент закладався неглибоко. 

Проте до кінця XVIII сторіччя ґрунтознавство як наука не мало своєї історії і весь 

попередній період можна охарактеризувати як період нагромадження народного досвіду з 

практичного використання гірських порід як  основи, середовища й матеріалу для будівництва 

різних споруд. 

Історію розвитку ґрунтознавства, як і історію будь-якої вітчизняної науки, можна поділити 

на три періоди: 

- дорадянський; 
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- радянський; 

- сучасний. 

Дорадянський період (межа XVIII сторіччя – 1917 рік ). Перші теоретичні дослідження, які 

відносяться до кінця XVIII сторіччя, були пов'язані з розрахунком споруд із ґрунтів, що було 

визвано інтенсивним розвитком фортифікаційних робіт, промислового й транспортного 

будівництва. 

Цей період характеризується тим, що геологи почали вивчати гірські породи як 

природничо-історичні утворення, погоджуючи їх властивості з генезисом, мінералогічним 

складом, умовами залягання та іншими геологічними особливостями, у той час як будівельники 

більшу увагу приділяли питанням міцності порід без зв'язку з їх походженням та складом. 

У цілому, не дивлячись на те, що в дорадянський період науковці багато зробили для 

пізнання ґрунтів, ґрунтознавство як наука ще не могло виникнути, тому що не було певних ідей і 

теоретичних положень, які змогли би об'єднати весь різноманітний фактичний матеріал. 

Радянський період (з 1917 до 1991 рік). Виникнення ґрунтознавства можна віднести до 

1923 року, коли в Петрограді було створено Шляхове дослідницьке бюро Центрального 

управління місцевого транспорту (ЦУМТ). Бюро вперше започаткувало спільне дослідження 

ґрунтів й осадових порід інженерами-шляховиками з ґрунтознавцями і геологами з метою 

шляхового будівництва. Виникло шляхове ґрунтознавство, яке пізніше, коли генетичний підхід 

знайшов себе місце при вивченні гірських порід для інших видів інженерних споруд, втратило 

слово «шляхове» й почало називатися більш широко – «ґрунтознавство». 

У середині 20-х років XX у деяких вузах СРСР розпочалася підготовка спеціалістів в 

області ґрунтознавства. В 1930 році на геологічному факультеті Ленінградського університету П. 

А. Земятченським була створена перша кафедра ґрунтознавства, що стало актом визнання нової 

спеціальності. 

Розвиток ґрунтознавства можна пов'язати з такими ученими як В. А. Приклонський, І. В. 

Попов, Н. В. Коломенський, В. П. Ананьєв, Н. Я. Денисов, Г. С. Золотарев, І. С. Комаров, В. Д. 

Ломтадзе, А. Н. Ларіонов, Е. М. Сергєєв, В.Т. Трофимов, В.І. Опипов, В. Ф. Краєв, М. Г. 

Демчишин тощо 

Сучасний період (з 1991 року і до теперішнього часу). На сучасному етапі ґрунтознавство з 

науки, що вивчає природні процеси, перетворюється в науку, що керує такими процесами і 

спрямовує їх на користь суспільства, що у свою чергу, потребу розвитку її теоретичних, 

експериментальних та методичних основ.  

Одним із найбільш важливих питань сьогодення є створення теоретичних основ 

раціонального використання й охорони геологічного середовища. Під геологічним середовищем 

розуміють верхню частину літосфери, яка розглядається як багатокомпонентна динамічна система, 

що знаходиться під впливом інженерної діяльності людини та яка, у свою чергу, у певному 

ступеню визначає цю діяльність. Необхідно розробити основні положення теорії взаємодії 

геологічного середовища з іншими компонентами оточуючого середовища, побудувати 

теоретичну модель взаємодії «людина – геологічне середовище», розробити методику оцінки 

локальних і регіональних змін геологічного середовища під дією різноманітної інженерної 

діяльності людини та таке інше. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку ґрунтознавства головним його завданням є 

вивчення гірських порід, ґрунтів та техногенних утворень від мікрорівня до масиву з метою 

раціонального освоєння геологічного середовища. 

На сучасному етапі основними розділами (науковими напрямками) ґрунтознавства є 

загальне ґрунтознавство, регіональне ґрунтознавство, динамічне ґрунтознавство та технічна 

меліорація ґрунтів. Вони складають єдність, взаємопроникнення та взаємодію геологічних знань 

на різних етапах і рівнях пізнання геологічних умов будівництва споруд, виконання інженерних 

робіт, раціонального використання геологічного середовища та його охорони в зв'язку з розвитком 

геологічних процесів та явищ. 

Загальне ґрунтознавство займається вивченням складу, структурно-текстурних 

особливостей і властивостей ґрунтів, їх взаємозв'язків та взнаємо обумовленості, а також їх 

природи і закономірностей формування в процесах літогенезу стосовно до інженерно-будівельних 

питань. 

Регіональне ґрунтознавство вивчає закономірності просторового розміщення ґрунтів, 

просторову мінливість їх складу, структурно-текстурних особливостей і властивостей, природу 

формування просторових закономірностей. 
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Динамічне ґрунтознавство вивчає зміну властивостей ґрунтів у фізичному часі, 

закономірності й режим часової мінливості властивостей ґрунтів обумовлених зміною їх фазового 

складу і стану під дією зовнішніх і внутрішніх взаємодій. 

Технічна меліорація ґрунтів  займається теоретичною й експериментальною розробкою 

методів штучного поліпшення інженерно-будівельних властивостей гірських порід і ґрунтів у 

відповідності з потребами різних видів будівництва. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Сучасний стан ґрунтознавства. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [6]. 

 

ТЕМА 1. СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ. 

Лекція 2. Ґрунт як багатокомпонентна система. Тверда компонента ґрунтів – 2 години. 

Природні ґрунти, в основному, є продуктами фізичного і хімічного вивітрювання скельних 

гірських порід літосфери. Головною особливістю ґрунтів є їх роздробленість, тобто ґрунт 

складається з окремих твердих часток різної крупності, які представлені різноманітними 

мінералами (агрегатами) або уламками вихідних скельних порід. Мінерали які відіграють 

найбільш важливу роль в створенні і будові ґрунтів мають назву породоутворюючих. 

За характером структурних зв’язків між агрегатами або уламками ґрунти поділяються на 

два класи: скельні з жорсткими кристалізаційними або цементаційними зв’язками хімічної 

природи та нескельні (дисперсні) – без жорстких зв’язків, в яких переважають зв’язки фізичної 

природи. 

Скельні ґрунти суттєво відрізняються від нескельних умовами походження (генезисом), 

характером внутрішніх зв’язків і властивостями. За генезисом скельні ґрунти поділяються на 

чотири групи - магматичні, метаморфічні, осадові зцементовані і штучні (перетворені в 

природному заляганні). Всі вони володіють міцними кристалізаційними або цементаційними 

зв’язками, їх інженерно-геологічні властивості більш надійні (це обумовлено насамперед високою 

міцністю, незначним деформуванням і водопроникністю та високою стійкістю скельних ґрунтів), 

зазнають менших змін під дією зовнішніх факторів та легше вивчаються, ніж властивості 

нескельних ґрунтів. 

Нескельні (дисперсні) ґрунти поділяються на п’ять груп - осадові органо-хімічні та 

слабозцементовані зв’язні, осадові глинисті, лесові та інші зв’язні ґрунти, осадові уламкові 

(незв’язні) ґрунти, сучасні осади водоймищ і штучні дисперсні ґрунти (ущільнені в умовах 

природного залягання, насипні та намивні). 

У цілому, дисперсні ґрунти являють собою природні утворення, що складаються з 

мінеральної частини (скелету) і пор-порожнин (замкнених або тих, що сполучаються), які 

заповнені водою (в різних видах і станах) і газом (в тому числі атмосферним повітрям). До складу 

окремих видів ґрунтів також можуть входити органо-мінеральні й органічні сполуки. 

Співвідношення складових компонентів – твердої, рідкої та газоподібної й визначають фазовий 

стан ґрунту – рідка компонента є дисперсним середовищем, а тверда – дисперсною фазою. Завдяки 

тому, що розміри твердих часток і мінералів, які входять до складу ґрунтів, розрізняються як за 

величиною так і за складом, дисперсні ґрунти відносять до полімінеральних та полідисперсних 

систем. 

Двокомпонентний (двофазовий) стан відповідає повному гідравлічне безперервному 

заповненню пор водою (стан ґрунтової маси) або газом, трьохкомпонентний – частковому 

заповненню об’єму пор водою і газом, чьотирьохкомпонентний - частковому заповненню об’єму 

пор водою, газом і льодом (стан мерзлого ґрунту). Трьохкомпонентний стан є найбільш 

характерним для більшості видів ґрунтів. 

Тверда компонента ґрунту складається з різноманітних мінералів, органічної речовини, 

органо-мінеральних сполук та води у твердому стані. При інженерно-геологічному вивченні 

гірських порід досліджуються тільки головні породоутворюючі мінерали, які вміщуються в 

породах у значної кількості та мають значний вплив на їх властивості. 

Основними породоутворюючими мінералами в магматичних гірських породах є первинні 

мінерали – кварц, польові шпати, авгіт, слюда, рогова обманка та олівін. 

До складу метаморфічних гірських порід входять як первинні - кварц, польові шпати, 

слюда, так і вторинні мінерали - тальк, хлорит тощо 
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До складу осадових гірських порід можуть входити всі найбільш розповсюджені 

породоутворюючі мінерали – первинні (кварц, польові шпати, слюда тощо) та вторинні (кальцит, 

гіпс, ангідрит, доломіт і глинисті мінерали), а також органічна речовина й органо-мінеральні 

сполуки. 

Властивості мінералів залежать від хімічного складу, структури кристалічної решітки та 

характеру зв'язку між атомами, молекулами й іонами.  

У кристалічних структурах основних породоутворюючих мінералів переважають такі типи 

хімічних зв’язків як ковалентний, іонний, водневий та молекулярний. Особливістю структурних 

зв’язків хімічної природи є те, що хімічний зв’язок безпосередньо здійснюється периферійними 

електронами атомів, так званими «валентними електронами». Характер взаємодії цих електронів 

може бути різним у залежності від величини електронегативності взаємодіючих атомів. 

Іонний зв’язок характерний для атомів, що мають різні значення електронегативності. При 

взаємодії цих атомів валентні електрони переходять від атома з меншою електронегативністю до 

атома з більшою електронегативністю. У результаті утворюються два протилежно заряджених 

іони, між якими під впливом кулонівського тяжіння виникає іонний зв’язок. Іонні зв’язки 

обумовлюють характерні властивості простих солей (галоїдів, карбонатів, сульфатів). 

Ковалентний зв’язок характерний для атомів, що мають близькі або однакові значення 

електронегативності. Зв’язок у цьому випадку формується за рахунок спільного використання 

пари електронів, які переходять з орбіти одного атома на спільну орбіту обох атомів. Спільні 

електрони обумовлюють міцний зв’язок між атомами, який відіграє основну роль у формуванні 

силікатів. 

У сполуках, що містять водень (органічні речовини, вода, лід тощо), може проявлятися 

водневий зв’язок. Такий зв’язок утворюється за рахунок атома водню, що знаходиться між двома 

атомами та який ковалентне зв’язаний з одним атомом і може одночасно взаємодіяти із суміжним 

атомом іншої молекули. Водневий зв’язок має електростатичну природу й значно менший за 

своєю енергією, ніж ковалентний або іонний. Він характерний для найбільш електронегативних 

елементів типу кисню, фтору тощо, а також для глинистих мінералів. 

Молекулярний зв’язок виникає за рахунок поляризації молекул, якщо вони знаходяться на 

відстанях, які значно перевищують їх іонні радіуси. Молекулярні сили приймають участь у 

формуванні зв’язків усіх мінералів, але найбільш поширені в глинистих мінералах. Це найбільш 

слабкий зв’язок серед вище розглянутих . 

Виходячи з переважаючого типу зв’язків хімічної природи, всі мінеральні утворення, що 

складають тверду фазу ґрунту, можна розділити на 5 груп сполук: 

- мінерали класу первинних силікатів; 

- прості солі; 

- глинисті мінерали; 

- органічна речовина й органо-мінеральні комплекси; 

- лід. 

У першій групі мінералів переважають зв’язки іонно-ковалентного типу, у другій - іонні 

зв’язки. Щодо останніх 3-х груп, то в них поряд з іонними й ковалентними значну роль у 

формуванні їх властивостей відіграють водневі та молекулярні зв’язки. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Характеристика хімічних зв’язків у кристалічних структурах основних 

породоутворюючих мінералів. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 1. Визначення вологості ґрунтів та гранулометричного складу 

піщаних ґрунтів ситовим методом. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення вологості ґрунтів. 

3. Визначення гранулометричного складу піщаних ґрунтів ситовим методом. 

Література основна [3]. 
Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 
2. Практичне значення характеристики. 
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3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений 

схемами. 
4. Методика виконання роботи. 
Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 3 Особливості будови і властивості первинних силікатів, простих солей, 

глинистих мінералів, органічної речовини й органо-мінеральних комплексів та льоду. – 1 

година. 

У будові кристалічної решітки первинних силікатів основним структурним елементом є 

кремнекисневий тетраедр, який складається з атома кременю і чотирьох атомів кисню. Окремі 

тетраедри поєднуються в різні сполучення, утворюючи ланцюжки, стрічки та сітки, які 

з’єднуються катіонами Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 тощо 

Кварц - один із найбільш поширених мінералів має каркасну структуру, у якій з’єднання 

кремнекисневих тетраедрів здійснюється через їх вершини. Така особливість будови кристалічної 

решітки обумовлює пухку (ажурну) структуру кварцу. Структура польових шпатів наближається 

до структури кварцу. Ці мінерали характеризуються відносно високою міцністю, практично 

нерозчинні у воді та більш схильні до вивітрювання в зв’язку з наявністю спайності. Особливості 

внутрішньої будови розглянутих мінералів, а також участь у їх хімічному складі кременю та 

кисню обумовили відносно невисоку щільність - вона змінюється в межах від 2,50 до 2,69 г/см
3
 . 

Інші мінерали цього класу - піроксени й амфіболи (ланцюжкові та стрічкові силікати), 

відрізняються більш щільним упакуванням атомів, причому зв’язок між ланцюжками й стрічками 

кремнекисневих тетраедрів здійснюється за допомогою катіонів Na
+
, K

+
, Ca

+
, Mg

2+
, Fe

2+
 та Fe

3+
. Ці 

мінерали мають середню міцність, слабо розчинюються у воді, зазнають сильного впливу 

вивітрювання завдяки наявності спайності та присутності в хімічному складі закисного заліза. 

Більш щільне упакування й наявність такого важкого хімічного елементу як залізо призводить і до 

значних величин щільності піроксенів і амфіболів – 2,80-3,70 г/см
3
. 

До простих солей відносять галоїди (галіт, сильвін, карналіт), сульфати (гіпс, ангідрит, 

барит) і карбонати (кальцит, доломіт тощо), що досить широко розповсюджені, головним чином, 

серед осадових порід. Характерною властивістю, що об’єднує прості солі, є розчинність. Найбільш 

розчинні галоїди (до 35,7 г в 100 см
3
 води при t = 10

0
С), найменш - карбонати (тисячні долі грама в 

таких самих умовах). 

Серед солей галоїди відрізняються самою простою будовою кристалічної решітки, яка має 

кубічну структуру. Для галіту вона характеризується чергуванням атомів Na
+
, Cl

-
 у вузлах кубічної 

решітки. Близьку до галіту внутрішню будову має кальцит. 

З будовою кристалічної решітки тісно пов’язані властивості солей, у тому числі фізичні. 

Одна з них - щільність обумовлена як особливостями внутрішньої будови, так і присутністю 

важких елементів. У галоїдів при щільному упакуванні решітки їх щільність визначається в 

основному хімічним складом речовини - вона змінюється в межах 2,0-2,2 г/см
3
. Карбонати, у 

складі яких присутні атоми заліза характеризуються більш високими значеннями щільності – 2,35-

2,60 г/см
3
 . 

Глинисті мінерали - це водні силікати із шаруватою та шарувато-стрічковою будовою, які 

утворюються, головним чином, за рахунок хімічного вивітрювання гірських порід та складають 

найбільш тонкодисперсну частину осадової породи (розмір часток менше 1-2 мкм). Поряд із 

високою дисперсністю важливою особливістю глинистих мінералів є велика питома поверхня 

(сумарна поверхня всіх часток породи в одиниці об’єму, наприклад, в 1 см
3
), а отже, і високий 

потенціал поверхневої енергії, з яким пов'язаний ряд поверхневих явищ. У зв'язку із цим, глинисті 

мінерали є найбільш активною складовою частиною дисперсних гірських порід, які в значної мірі 

обумовлюють їх головні властивості (щільність, міцність, стійкість, водопроникність, 

пластичність тощо). 

Кристалічна будова глинистих мінералів характеризується наявністю двох типів 

структурних елементів - тетраедра й октаедра. Характерні риси будови тетраедра були 

розглянуті при описанні первинних силікатів. Другий структурний елемент - октаедр складається 

з 6 атомів кисню або гідроксильних груп, у центрі його розміщуються атоми Al
+
, Fe

+
 або Mg

2+
. 

Окремі октаедри також здатні утворювати двомірні сітки, у яких сусідні октаедри мають загальне 

ребро, але поверхні цих сіток складаються як атомами кисню, так і гідроксильними групами. 
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Тетраедричні та октаедричні сітки в зв’язку з близькістю елементарних комірок можуть 

утворювати структурні шари. Структурний шар може бути представлений однією тетраедричною 

й однією октаедричною сітками (таке співвідношення сіток позначається 1:1 і характерне для 

мінералів групи каолініту), двома тетраедричними й однією октаедричною сітками в мінералів 

груп монтморилоніту та гідрослюді (2:1) або двома тетраедричними і двома октаедричними 

сітками в мінералів групи хлориту (2:1:1). Поряд із мінералами із шаруватою структурою значно 

поширені змішано-шаруваті мінерали, структура яких складається шляхом чергування шарів 

різного типу.  

Характер поведінки глинистих мінералів суттєво залежить від характеру взаємодії атомів, 

що виходять у між шаровий простір. Так, для мінералів групи каолініту  (до якої належать 

аноксит, фолерит, диккит, накрит та галуазит) взаємодія структурних шарів здійснюється між 

атомами кисню з боку верхнього шару, і атомами кисню й гідроксильної групи з нижнього. Такий 

контакт, що обумовлений водневим і молекулярним зв’язком, забезпечує достатньо міцну 

(жорстку) структуру кристалічної решітки. У цих мінералів молекули води не можуть проникнути 

в між шаровий простір, тому пов’язаний із цим процес набухання, відбувається лише на поверхні 

окремих глинистих часток. 

У мінералах групи монтморилоніту (куди входять ще нонтроніт, гекторіт тощо) у між 

шаровий простір виходять атоми кисню. Цей контакт обумовлюється лише молекулярним 

зв’язком і характеризується слабкою взаємодією структурних шарів. Мінерали цієї групи мають 

рухому кристалічну структуру, молекули води легко проходять у між шаровий простір і 

викликають значне набухання аж до повної втрати зв’язків між структурними шарами. 

Мінерали групи гідрослюд (сапоніт, сауконіт, глауконіт тощо) за будовою кристалічної 

решітки наближаються до мінералів групи монтморилоніту, але ж зв’язок у між шаровому 

просторі здійснюється за допомогою атома калію. Ця особливість структури, що обумовлена  на-

явністю іонно-електростатичних і молекулярних зв’язків, визначає проміжне становище цієї групи 

мінералів між групами каолініту і монтморилоніту. 

У змішано-шаруватих мінералів, у будові яких приймають участь шари різних типів, має 

місце чергування шарів, що набухають і шарів, що не набухають. Таким чином, ці глинисті 

мінерали також займають проміжне положення між мінералами з жорсткою й рухомою 

кристалічними структурами. 

Серед глинистих порід різного віку й походження найбільш поширені змішано-шаруваті 

мінерали, потім гідрослюда, монтморилоніт і каолініт. При інженерно-геологічних дослідженнях 

важливе значення має вивчення основних груп глинистих мінералів - гідрослюд, монтморилоніту і 

каолініту, оскільки вони є найбільш поширеними в ґрунтах поверхневого шару літосфери, що є 

об’єктом інженерно-геологічного вивчення та особливості кристалохімічної будови яких мають 

визначне значення для оцінки особливостей поведінки глинистих ґрунтів при їх використанні з 

метою будівництва. 

Для глинистих мінералів характерний ізоморфізм, під яким розуміють заміщення катіонів 

у вузлах кристалічної решітки без порушення її будови. Він обумовлює важливі зміни в складі, 

будові та енергетичному стані мінералів. Розрізнюють ізовалентні (стехиометричні) та 

гетеровалентні (нестехиометричні) заміщення. Ізовалентний ізоморфізм пов’язаний із 

заміщенням катіонів однієї валентності, наприклад, іонів Mg
2+

 іонами заліза Fe
2+

, а гетеровалентні 

заміщення характеризуються заміною іонів різної валентності, як правило, нижчої. При цьому 

можливі такі схеми: 1) взаємозаміщення катіонів здійснюється, таким чином, що сума зарядів 

залишається однаковою (наприклад, 2Al
3+

 на 3Мg
2+

) та 2) сума зарядів катіонів, які заміщають або 

заміщених катіонів неоднакова (наприклад, при заміщенні одного катіона Ѕi
4+ 

одним катіоном 

Al
3+

). Таким чином, глинисті мінерали набувають негативного потенціалу, який суттєво впливає 

на поведінку мінералу, особливо у водному середовищі. На активні центри поверхні кристалів, які 

мають негативний потенціал, орієнтуються так звані «катіони-компенсатори» Na
+
, K

+
, Ca

2+
 та 

Mg
2+

. Їх присутність, з одного боку, збільшує міцність структури мінералу за рахунок формування 

нових іонно-електростатичних зв’язків, а, з другого - сприяє гідратації мінералу, що справляє 

протилежну дію, підвищуючи вміст води на поверхні мінеральних часток, а також частково в між 

шарових просторах структури мінералів. 

Особливості кристалохімічної будови глинистих мінералів впливають на їх властивості, 

зокрема, на фізичні. Так, щільність глинистих мінералів пов’язана зі специфічними властивостями 

кристалічної будови, яка в природному стані ґрунтів обумовлена вмістом зв’язної води, і, таким 
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чином, залежить від інтенсивності гідратації мінералу. Щільність монтморилоніту по мірі 

збільшення ступеню гідратації підвищується від 2,35 до 2,70 г/см
3
.  

Органічна речовина достатньо широко зустрічається в різних ґрунтах не тільки на 

поверхні, але в розрізі ґрунтових товщ (так звані «викопні ґрунти»). Уміст органічної речовини в 

рослинному шарі ґрунтів досягає максимальних значень 15-20%, у викопних ґрунтах 0,5-1,2%. 

Накопичення органічних сполук здійснюється в більшості в глинистих породах, формування їх 

відбувається, головним чином, за рахунок рослинних залишків, меншою мірою - за рахунок 

життєдіяльності організмів і тварин. 

Органічні сполуки (особливо гумус) суттєво впливають на властивості ґрунтів. Їх 

присутність навіть у невеликих кількостях підвищує вологоємкість, пластичність, знижує водоп-

роникність, підвищує стисливість тощо 

Гумус є найбільш розкладеною частиною органічної речовини. Він складається з гумінових 

речовин, у склад яких входять гумінові кислоти й гумін, який не має кислотних властивостей. 

Найбільш активну роль у процесах вивітрювання ґрунтів, а також гідратації й сорбції відіграють 

гумінові кислоти. Особливістю їх структури є «губчаста» будова з багатою кількістю мікропор. Це 

обумовлює здатність гумінових кислот легко сорбуватись на поверхні мінералів і часток ґрунту, а 

також утримувати значну кількість води. У зв’язку зі складностями виділення гумусу та інших  

органічних речовин їх фізичні та механічні властивості вивчені слабо. 

Органо-мінеральні комплекси утворюються в процесі розкладання органічної речовини. 

При цьому частина органічної сполуки переходить у молекулярно-дисперсний стан і стає 

розчинною. Вона сорбується глинистими мінералами, що призводить до утворення органо-

мінеральних комплексів. Сорбція органо-мінеральних комплексів відбувається як на базальних 

поверхнях, так і на бокових сколках глинистих мінералів. Найбільшу поглинальну здатність мають 

вермикуліт та монтморилоніт, меншу - гідрослюда й каолініт. 

Лід є специфічним мінеральним утворенням, що за своїм складом, будовою й 

властивостями, суттєво відрізняється від інших мінералів та органічних сполук. У мерзлих ґрунтах 

лід є твердою компонентною, він обумовлює характер їх будови і головні властивостей. При 

негативній температурі лід являє собою цементуючий засіб, завдяки чому ґрунт набуває значної 

міцності, але підвищення температури призводить до втрати високих будівельних якостей ґрунту. 

Динамічна нестійкість структури льоду, залежність його поведінки від термодинамічних умов 

зовнішнього середовища потребує особливих підходів до технології будівництва й експлуатації 

споруд у місцях розвитку багаторічномерзлих порід, а також урахування глибин промерзання 

ґрунтів, при будівництві на інших територіях. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Ізоморфізм у глинистих мінералах. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [9,10]. 

 

Лекція 4. Гранулометричний склад і методи вивчення гранулометричного складу 

дисперсних ґрунтів. – 1 година. 

Гранулометричний (механічний) склад ґрунтів має найбільш важливе значення для 

дисперсних (нескельних) ґрунтів. Значно менший вплив на властивості має гранулометричний 

склад скельних ґрунтів. Прямих зв’язків між гранулометричним складом і фізико-механічними 

властивостями ґрунтів не виявлено, але розмір структурних елементів, що складають той або 

інший ґрунт, має великий вплив на характер поведінки ґрунтів. 

У магматичних і метаморфічних породах у залежності від розміру структурних елементів 

виділяють: крупнозернисті - із розміром кристалів більше 5 мм, середньозернисті - 5-2 мм, 

дрібнозернисті - 2-0,2 мм, тонкозернисті - менше 0,2 мм, а також афанитові  породи, у яких 

побачити кристали неозброєним оком неможливо. 

У дисперсних ґрунтах гранулометричний склад є класифікаційною ознакою, за допомогою 

якої виділяють так звані номенклатурні види ґрунтів (супісок, суглинок, пісок крупнозернистий 

тощо). Для цього використовують таке поняття як фракція, до якої відносять сукупність ґрунтових 

часток близьких за своїми розмірами. Розмір фракцій виражають у мм. Фракції (або одна фракція) 

і дають уявлення про гранулометричний склад ґрунту. Під гранулометричним складом розуміють 

процентний уміст у ґрунті (за масою) різних фракцій, виражений у відсотках по відношенні до 

маси взятої для аналізу абсолютно сухої породи. 



 16 

Стосовно до дисперсних ґрунтів у ґрунтознавстві розроблена загальна класифікація 

фракцій, в основі якої лежить зв’язок між розміром, складом і властивостями окремих фракцій 

ґрунтів. 

Виявлено, що глинисті фракції (розмір < 0,002 мм) за їх мінералогічним складом цілком 

представлені глинистими мінералами, серед яких переважно зустрічаються мінерали груп 

каолініту, монтморилоніту й гідрослюд. Для цих фракцій характерні висока вологоємкість, 

пластичність, набухання й липкість, значна висота капілярного підняття, низька водопроникність 

тощо Присутність навіть невеликої кількості глинистих фракцій суттєво змінює властивості 

ґрунтів. 

У мінералогічному складі пилуватих фракцій (розмір 0,05-0,002 мм) переважає кварц, що 

обумовлює більш низьку вологоємкість, пластичність, меншу висоту капілярного підняття, більшу 

водопроникність. При взаємодії з водою ці фракції втрачають зв’язність і переходять у пливунний 

стан, в умовах дії негативних температур у них розвивається процес пучення. При інженерно-

геологічній оцінці ґрунтів, де переважають пилуваті фракції, треба обов’язково підкреслювати 

наявність таких фракцій. 

Піщані (розмір 2-0,05 мм) і крупноуламкові (розмір > 2 мм) фракції є полімінеральними 

утвореннями і складаються з уламків порід. Вони відрізняються значною водопроникністю, 

відсутністю або дуже слабкою вологоємкістю, малою висотою капілярного підняття (тільки в 

піщаних різновидах). 

У залежності від характеру дисперсного ґрунту використовують різні методи аналізу. 

Гранулометричний склад піщаного ґрунту визначається за допомогою ситового методу. Суть 

його зводиться до того, що деяку кількість взятого для аналізу ґрунту пропускають крізь набір сит 

з отворами різного діаметра розміром 10;7; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм. 

Уламки ґрунту більшого діаметра ніж діаметр сита залишаються на ньому. Далі треба 

лише визначити процентний уміст фракції, що знаходиться на кожному ситі, у співвідношенні до 

загальної кількості взятого до аналізу ґрунту. 

Найбільш поширеними методами визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів 

є гідравлічні, в основі яких покладений закон Стокса, що зв’язує діаметр часток і швидкість 

падіння їх у воді: 

wsgrv 2

9

2
, 

де v – швидкість падіння часток у воді, см/с; g – прискорення вільного падіння, см/с
2
; r – 

радіус часток, мм; ρs – щільність часток, г/см
3
; ρw – густина води, г/см

3
; η - в’язкість рідини, Па × с. 

Серед гідравлічних методів одним з основних є ареометричний. В основі цього методу  

лежить визначення щільності суспензії через різні відрізки часу по мірі падіння часток ґрунту у 

воді. 

У залежності від методики підготовки ґрунту до аналізу розрізнюють мікроагрегатний та 

гранулометричний (або дисперсний) склад ґрунту. Мікроагрегатний склад відбиває вміст як 

первинних уламків гірських порід і мінералів, так і агрегатів, що формуються як вторинні 

утворення в результаті коагуляції глинистих часток, цементації окремих уламків тощо При 

необхідності одержання мікроагрегатного складу ґрунту підготовку його проводять при мінімаль-

ному руйнуванні його складових часток - кип’ятять наважку ґрунту в аміачному середовищі. Це 

дозволяє одержати уявлення про природний склад ґрунту. 

Підготовка ґрунту для визначення гранулометричного (дисперсного) складу відрізняється 

тим, що, кип’ятіння відібраного для аналізу ґрунту здійснюється в середовищі 

пирофосфорнокислого натрію. Це призводить до максимальної диспергації ґрунту. Подальше 

проведення аналізу для обох способів підготовки ґрунту аналогічне. 

Найбільш поширеним є мікроагрегатний спосіб підготовки зразків ґрунту для  аналізу. 

Гранулометричний склад в інженерно-геологічній практиці використовується з метою 

класифікації ґрунтів. Звичайно, критерії класифікації, для різного складу ґрунтів повинні бути 

різними. Так, для глинистих ґрунтів основним критерієм є вміст глинистих фракцій, у 

крупноуламкових і піщаних - сумарний процентний уміст фракцій, крупніших за певний діаметр. 

При визначенні виду крупноуламкових та піщаних різновидів ґрунтів послідовно 

підсумовують процентний уміст часток ґрунту: спочатку крупніше від 200 мм, потім крупніше від 

10 мм, потім крупніше від 2 мм тощо Найменування ґрунту приймається у відповідності з першим 

задовольняючим показником. 
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Результати аналізів гранулометричного складу в лабораторії оформляються у вигляді 

таблиці, де показують вміст у відсотках певного розміру фракцій, визначених у зразку, що 

досліджується. При обробці значної кількості аналізів, як правило, використовують графічні 

методи обробки. Серед них досить розповсюдженим є метод сумарної  кривої, кожна точка якої 

показує сумарний уміст фракцій менш відповідного діаметру. Будується вона в таких 

координатах: на осі ординат - сумарний процент умісту часток (починаючи із самого найменшого 

діаметру); на осі абсцис - десятковий логарифм діаметра часток. 

Використовуючи цю криву, визначають характерні діаметри часток - діючий або 

ефективний діаметр d10 і контролюючий d60. Під ефективним діаметром розуміють розмір часток, 

що відповідає ординаті 10% на сумарній кривій гранулометричного складу. Ця величина 

використовується для приблизних розрахунків коефіцієнта фільтрації піщаних ґрунтів за 

результатами гранулометричного аналізу. Під контролюючим діаметром розуміють розмір 

часток, що відповідає ординаті 60 % на кривій гранулометричного складу. 

Співвідношення d60/d10 називають коефіцієнтом неоднорідності Кн. Якщо величина Кн для 

піщаних ґрунтів не перебільшує 3, а для глинистих ґрунтів 5 - ґрунт вважається однорідним, при 

більших значеннях коефіцієнта Кн - неоднорідним. Загальне якісне уявлення про ступінь 

неоднорідності ґрунту можна скласти й на основі характеру самої кривої - чим крутіша  крива, тим  

більш однорідний ґрунт. 

Для графічного зображення результатів аналізу гранулометричного складу можна 

використати спосіб трикутника. За допомогою цього способу кожний аналіз може бути 

зображений точкою, при цьому враховується вміст у ґрунті основних груп фракцій - піщаної, 

пилуватої, глинистої. Процентний уміст цих фракцій відкладається на сторонах рівнобічного 

трикутника. На такий трикутник можна нанести класифікаційні критерії для розділення глинистих 

ґрунтів і одержати наочну уяву про склад ґрунтів шару або перерізу ґрунтів, що вивчається. 

Завдання для самостійної роботи - 2 години: 

1. Графічне зображення результатів аналізів гранулометричного складу ґрунтів. 

Література основна [2,4,5]. 

Література додаткова [6]. 

 

Лабораторна робота 2. Визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів 

методом піпетки – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів методом піпетки. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений 

схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 5. Рідка компонента ґрунтів і класифікація видів води в ґрунті. – 2 години. 

Майже всі гірські породи вміщують рідку компоненту, яка в більшості випадків 

представлена водою.  

Вода в ґрунтах може знаходитись в різних фазових станах – газоподібному, рідкому та 

твердому (лід). Вона відіграє дуже важливу роль у поведінці ґрунтів та значною мірою обумовлює 

їх стан, суттєво впливаючи на фізико-механічні властивості (із тенденцією до погіршення). 

Сучасні уявлення про види води в ґрунтах свідчать про те, що в залежності від ступеню 

вологості, характеру зв’язку з поверхнею твердих часток ґрунту доцільно виділяти дві основні 

категорії води - зв'язану й вільну. 

У категорії зв’язаної води розрізнюють два види - міцнозв’язану (або адсорбційну) та 

слабозв’язану (капілярну й осмотичну).  
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Міцнозв’язана вода формується на поверхні ґрунтових часток завдяки адсорбції молекул 

води з пару атмосфери, і міцно утримується поверхнею - енергія її взаємодії складає значні 

величини: від 40 до 130 кДж/моль. 

За енергією зв’язку з поверхнею міцнозв’язана вода поділяється на воду острівної та 

полішарової адсорбції. Вода острівної адсорбції складається з окремих асоціацій молекул, що 

формуються коло найбільш активних в енергетичному відношенні центрів - на сколках окремих 

часток ґрунту та на катіонах-компенсаторах. Утворення її відбувається при відносній вологості 

повітря не більше 20-30%. Вода полішарової адсорбції відрізняється тим, що утворює плівку нав-

коло ґрунтової частки, яка складається з кількох шарів молекул води при відносній вологості 

повітря 30-90%. Енергія взаємодії цього різновиду води з поверхнею значно менша - 0,4-40 

кДж/моль. Загальна кількість міцнозв’язаної води, що утворюється в ґрунті при відносній 

пружності пару близько 0,9, складає максимальну гігроскопічну вологість ґрунту (Wmg). 

Властивості міцнозв’язаної води суттєво відрізняються від вільної води - вона 

характеризується більш високою щільністю (теоретично щільність її може досягати 18,4 кН/м
3
), 

зниженою температурою замерзання (до 30–50
0
С) та здатністю до розчинення, підвищеною 

теплопровідністю, значно нижчою діелектричною проникністю по відношенню до вільної води. 

Слабозв’язана вода. До цього виду води відноситься капілярна та осмотична вода. 

Механізм пересування капілярної води пов’язаний з підємною силою капілярного меніска. 

Розрізнюють воду кутів пор, капілярно підвішену та власне капілярну різновидності капілярної 

води. 

Вода кутів пор заповнює найменші проміжки між частками ґрунту. Вона характерна для 

слабонасичених ґрунтів, де води не вистачає для повного заповнення капілярної пористості.  

Найбільш розповсюджена власне капілярна вода, яка розміщується вище рівня ґрунтових 

чи підземних вод і має безпосередній зв’язок із водою водоносного горизонту.  

Підвішена капілярна вода пов’язана із зоною аерації, формування її обумовлено надмірним 

випадінням атмосферних опадів або значними поливами (в умовах зрошення  

сільськогосподарських угідь). Цей вид капілярної води відрізняється значною рухомістю при 

перевазі процесів випаровування. Ця вода переміщується у верхню частину розрізу аж до повного 

зникнення, навпаки, відсутність випаровування сприяє поповненню нею водоносного горизонту. 

Утворення осмотичної води обумовлене переміщенням молекул води в поровому розчині 

ґрунтів за рахунок осмотичних сил у напрямку ділянок із підвищеною концентрацією розчину. 

Унаслідок цього поблизу глинистих часток формується осмотична вода, яка може бути віднесена 

до слабозв’язаної (з енергією зв’язку нижче 0,4 кДж/моль). Температура її замерзання –1,5
0
С, 

щільність наближається до щільності вільної води. 

Вільна вода складається з двох видів - іммобілізованої та гравітаційної. 

Іммобілізована вода міститься в замкнених порах і не має можливості переміщуватись. 

Вільна (гравітаційна) вода заповнює порову систему ґрунту при повному водонасиченні. 

Вона складає основну масу води, що рухається в складі ґрунтових потоків. Поряд із цією водою в 

ґрунтах зони аерації на певному ступені зволоження з'являється вода, яка має здатність вибірково 

рухатись по порах і тріщинах, тобто просочуватись крізь ґрунтову товщу. Вона одержала назву - 

вода, що просочується. 

Вільна (гравітаційна) вода рухається під впливом сили тяжіння, характеризується різною 

мінералізацію, хімічним складом та фізичними властивостями. 

Максимально можливий уміст у ґрунті всіх видів зв’язаної та вільної води при повному 

насиченні пор ґрунту водою називають повною вологоємкістю ґрунту (W0). А кількість води, що 

вміщується в порах і тріщинах ґрунтів у природному стані, носить назву природної вологості (W). 

Вологість ґрунту визначається шляхом висушування зразків ґрунту до постійної маси при 

температурі 105-107 
0
С. Відношення маси води, видаленої зі зразку ґрунту висушуванням до маси 

висушеного ґрунту є абсолютною або ваговою вологістю ґрунту. Але вологість можна виразити 

також по відношенню до об'єму ґрунту, таке відношення буде об'ємною вологістю. Зв’язок між 

об'ємною й ваговою вологістю може бути виражений через залежність: 

Wоб. = ρd W, 

де Wоб. - об'ємна вологість; W - вагова вологість; ρd - щільність скелету ґрунту. 

Важливою характеристикою природного стану ґрунту є відносна вологість або ступінь 

вологості ґрунту, яка являє собою відношення об'ємної вологості до об'єму пор, або природної 

вологості до повної вологоємкості:  

Sr = Wоб / n = W / W0, 
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де n - пористість; W - природна вологість; W0- повна вологоємкість ґрунту. 

Значення Sr змінюються від 0 до 1, причому в цьому діапазоні виділяють кілька градацій, 

що характеризують ступінь заповнення пор ґрунту водою: 

 слабовологі - (0 < Sr < 0,5), 

 вологі - (0,5 < Sr < 0,8), 

 насичені водою - (0,8 < Sr < 1). 

Різні категорії, види й різновиди води суттєво впливають на властивості ґрунтів, особливо 

глинистих (у тому числі лесових). Загальною закономірністю є зниження їх деформаційних і 

міцностних характеристик при підвищенні вмісту води в поровій чи трищінуватій системах 

ґрунту. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Показники вологості ґрунтів.  

Література основна [2]. 

Література додаткова [2,6,5]. 

 

Лекція 6. Газова та біотична компонента ґрунтів. – 1 година. 

Повітря й гази в ґрунтах мають найбільше значення у водоненасиченій зоні - зоні аерації, 

де від їх умісту багато в чому залежать властивості ґрунтів. Газова компонента заповнює пори, 

тріщини, порожнини різного походження, основним джерелом її є повітря. 

За складом це можуть бути О2, N2, СО2, H2, СH2, важки вуглеводні, гелій. Крім повітря 

атмосфери на формування газів впливає життєдіяльність організмів (особливо мікроорганізмів), 

геохімічні, біохімічні процеси, що відбуваються в ґрунтах поверхневої та глибинної зон. 

Повітря та гази в ґрунтах знаходяться в різному стані: 

- у вільному - у найбільш крупних тріщинах, порах, порожнинах, вони можуть приймати 

участь у повітря й газообміні в певних умовах; 

- у защемленому - в іммобілізованому стані при певному заповнені порової системи ґрунту 

водою; 

- в адсорбованому на поверхні часток, під впливом молекулярних сил; 

- у розчиненому водою стані.  

Характер поведінки повітря й газів у ґрунтах залежить, головним чином, від температури 

та тиску. 

Інженерно-геологічне значення газової компоненти зводиться до того, що перевага її в 

порах обумовлює значну міцність, невисоку деформаційну здатність ґрунту. Навпаки, зменшення 

вмісту газової компоненти означає підвищення вмісту рідкої компоненти й певне зниження 

механічних властивостей ґрунтів. Присутність газів певною мірою обумовлює пружні властивості 

ґрунтів, особливо молодих геологічних утворень – торфу та мулу. Гази затримують природне 

ущільнення цих порід, а також ущільнення під навантаженням - тим самим утворюють труднощі 

при будівництві, ускладнюючи проектування й збільшуючи терміни зведення споруд. 

Середовищем мешкання макро- і мікроорганізмів є ґрунти рослинного шару і підґрунтових 

товщ. Макроорганізми представлені кореневою системою рослин, хребетними й безхребетними 

тваринами, причому кількість останніх може досягати до 2 млрд. на 1 га. Макроорганізми мають 

вагомий вплив на склад і властивості ґрунтів, змінюючи його структуру й привносячи органічні 

речовини. 

Мікроорганізми в ґрунтах представлені широкою гамою живих істот - це бактерії, гриби, 

водорості, дріжджі, віруси, найпростіші тварини та таке ін. Вони поділяються на гетеротрофні та 

автотрофні. Перші використовують для своєї життєдіяльності різні органічні сполуки, розвиток 

других здійснюється за рахунок світлової енергії або енергії окислення неорганічних сполук - 

водню, сірки та таке ін. 

Мікроорганізми знайдені в різних генетичних та літологічних типах ґрунтів - в еолово-

делювіальних (лесах), льодовикових (моренах), алювіальних (пісках та глинах) і складають 107-

108 екз. в 1 г ґрунту. Вони знаходяться в рослинному шарі й підстіляючих ґрунтах у порових 

розчинах або в адсорбованому стані. 

Важлива роль мікроорганізмів проявляється в тому, що вони можуть впливати на 

утворення нових сполук, які підвищують (оксиди Fe і Mn) механічні властивості ґрунтів. У той же 

час діяльність окремих мікроорганізмів сприяє руйнуванню окремих мінеральних утворень, 

підвищує їх пористість, а також є чинником перетворення одних мінералів в інші. 
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Важливо відмітити, що значна частина мікроорганізмів у ґрунтовій товщі перебуває в 

спокої. Зміна геологічних та гідрогеологічних умов, пов'язана з будівництвом (наприклад, метро) 

або розробкою корисних копалин (кар'єри та шахти), суттєво порушує природну обстановку, 

відкриваючи шляхи для надходження на глибину речовин, що є поживними для мікроорганізмів.  

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Інженерно-геологічне значення біотичної компоненти ґрунтів. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [10]. 

 

Лабораторна робота 3. Визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів 

ареометричним методом. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів ареометричним 

методом. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений 

схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 7. Взаємодія між компонентами ґрунту. – 2 години. 

Всі основні компоненти ґрунту (тверда, рідка, газова, біотична) знаходяться в постійній 

взаємодії одна з одною, створюючи гетерогенну фізично й хімічно активну динамічну систему. 

Властивості такої системи визначаються як відносним вмістом окремих компонент, так й 

характером і інтенсивністю їх взаємодії між собою. 

Процеси взаємодії між компонентами ґрунту мають хімічну та фізико-хімічну природу. 

Хімічна взаємодія. Процеси хімічної взаємодії розвинуті, головним чином, у верхній 

частині літосфери, ними обумовлено хімічне вивітрювання порід. Серед цих процесів 

переважають гідроліз, окислення та розчинення. 

Гідроліз [від грець. «hydor» - вода та «lysis» - розклад]- базується на хімічній взаємодії між 

твердою й рідкою компонентами ґрунту, що обумовлює руйнування мінералів та винос із породи 

окремих елементів у розчинному вигляді. Основу гідролізу складає висока реакційна здатність 

водню (H
+
), що утворюється при дисоціації молекул води. Маючи малі розміри, іон водню (H

+
) 

легко проникає в кристалічну решітку мінералу і розриває зв'язки між атомами кристалічної 

решітки. Найбільш активно цей процес іде в силікатах та алюмосилікатах, у структурі яких є дірки 

в кристалічній решітці й присутність негативно заряджених центрів на поверхні. Гідроліз 

більшості породоутворюючих мінералів має багатостадійний характер. Так, польові шпати та 

слюди переходять у гідрослюди, які далі розпадаються на каолініт, опал, карбонати. 

Окислення - процес взаємодії газової й твердої компонент. Цей процес пов’язаний з тим, 

що поверхневі води, які інфільтруються крізь зону вивітрювання, збагачені розчиненим киснем. 

Він здатний вступати з деякими мінералами (зокрема, із сульфідами) в окислювальні реакції з 

утворенням кисневих сполучень (сульфатів, карбонатів тощо). Окислення відбувається також за 

багатостадійною схемою. Наприклад, при окисленні піриту FeS2 утворюється закис заліза FeSO4, 

який переходить у сульфат окису Fe2(SO4)3, а потім у гідрат окису заліза - лімоніт Fe2O3nH2O. 

Окислення йде до певних глибин - по мірі втрати вільного кисню інфільтраційні води з 

глибиною втрачають здатність до окислення. Зона активного водообміну, зокрема, у Дніпровсько-

Донецькій западині складає орієнтовно від 300-400 м на північному заході до 700-800 м на 

південному сході. 

Розчинення – це взаємодія рідкої компоненти з твердою при певних умовах. В результаті 

під впливом енергії теплового руху іони та молекули речовини втрачають зв’язок із кристалічною 

решіткою і переходять у розчин. Процес розчинення обумовлений складом і властивостями 
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твердої компоненти ґрунту, а також властивостями розчинника й вмістом у ньому газової 

компоненти. 

Фізико-хімічні процеси. Вони характерні для межі мінерал-вода. Їх характер і інтенсивність 

суттєво залежать від дисперсності ґрунту - із зростанням дисперсності інтенсивність їх 

підвищується. Серед цих процесів виділяють гідратацію, утворення подвійного електричного 

шару (ПЕШ) і іонний обмін. 

У процесі гідратації глинисті мінерали при взаємодії з водою адсорбують на своїй 

поверхні полярні молекули води. У глинистих мінералів розрізняють 3 основних типи центрів 

адсорбції: 

- катіони-компенсатори структурного заряду, які знаходяться на поверхні і між шаровому 

просторі мінералів; 

- атоми кисню і гідроксильних груп базальних поверхонь мінералів; 

- валентноненасичені атоми бокових відколів мінералів. 

Центри адсорбції відрізняються енергетичною неоднорідністю, що обумовлює їх 

послідовне насичення при адсорбції й стадійний характер процесу гідратації глинистих часток. 

Гідратація починається з адсорбції молекул води на найбільш активних центрах – катіонах-

компенсаторах і валентноненасичених  атомах бокових відколів мінералів  

Утворення подвійного електричного шару. При малих вологостях і в сухому стані 

негативний структурний заряд глинистих часток повністю нейтралізується катіонами-

компенсаторами, які розміщуються на поверхні часток та міжшаровому просторі й утворюють так 

званий «адсорбційний шар». Таким чином, негативний потенціал мінералу, з одного боку, і 

позитивно заряджені катіони адбсорційного шару з другого, утворюють на поверхні часток 

подвійний електричний шар. 

Електричний заряд, що знаходиться на поверхні часток та повністю нейтралізується 

іонами адсорбційного шару, має назву - термодинамічний потенціал (ψ). 

У воді будова ПЕШ суттєво змінюється. Внаслідок гідратації зв’язок катіонів-

компенсаторів із поверхнею часток зменшується. Під дією теплового руху та осмотичних сил 

частина з них відходить від поверхні часток і утворює дифузний шар. Катіони дифузного шару 

утримуються електростатичними полем частки. Таким чином, у водному середовищі 

термодинамічний потенціал нейтралізується зарядами катіонів адсорбційного та дифузного шарів. 

Та частина термодинамічного потенціалу, яка відповідає адсорбційну шару, має назву 

адсорбційний потенціал (ε), а відповідна частина потенціалу, що компенсується зарядом катіонів 

дифузного шару, одержала назву електрокінетичного  або дзета - потенціалу (ξ). 

Величина електрокінетичного потенціал залежить від потужності дифузійного шару - чим 

більше його потужність, тим більше -потенціал, і навпаки. 

Величина ξ - потенціалу є важливим показником енергетичного стану глинистої частки, 

що впливає на такі характерні властивості глинистих ґрунтів як пластичність, набухання, усідання, 

стискання і таке ін. 

Іонний обмін. Між іонами адсорбційного й дифузного шарів та порового розчину 

відбуваються процеси обміну - одні іони з іонної атмосфери ґрунтової частки переходять у розчин, 

інші - у зворотному напрямку. У зв’язку з тим, що в іонній атмосфері навколо часток переважають 

катіони, то мова може йти про катіонний обмін. 

Загальна кількість іонів у ґрунті, здатних до обміну в даних умовах, характеризує ємність 

поглинання або ємність обміну. Ця величина виражається в  міліграм-еквівалентах на 100 г  сухого 

ґрунту. Найбільш суттєво ємність обміну ґрунту залежить від характеру переважаючих глинистих 

мінералів - для мінералів групи каолініту її значення коливається в межах 3-15 мг-екв. /100 г, для 

мінералів групи монтморилоніту - 80-150 мг-екв /100 г. 

У ґрунтовому масиві склад обмінних катіонів, визначається хімічним складом порового 

розчину, що заповнює порову систему ґрунту. Серед обмінних катіонів переважають Ca
2+

, Mg
2+

, 

Na
+
, K

+
, H

+
. Найбільш поширеним із них є Ca

2+
, що пояснюються широким розповсюдженням у 

природному середовищі солей кальцію, а також високою енергетичною активністю його в 

обмінних процесах. 

Склад катіонів суттєво впливає на поведінку глинистих часток, зокрема, на їх гідратацію. 

У цілому має місце така тенденція щодо формування загальної кількості зв’язаної води в 

ґрунтах: із підвищенням валентності обмінних катіонів знижується потужність дифузного шару (а 

з ним і електрокінетичного потенціалу) і відповідно, гідратної оболонки навколо частки. Навпаки, 
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присутність одновалентних катіонів обумовлює формування пухких гідратних оболонок і сприяє 

утриманню більшої кількості зв’язної води. 
 

Завдання для самостійної роботи 2 години: 

1. Утворення подвійного електричного шару в глинистих частках. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [9,10]. 

 

Лекція 8. Сучасні уявлення про структурні елементи й природу структурних  зв’язків 

у ґрунтах. – 1 година. 

Характер поведінки ґрунту в основі будинків і споруд, природних і штучно створених 

схилів суттєво залежить від міцності й енергії структурних зв’язків, які існують між окремими 

структурними елементами ґрунту. Під структурними елементами розуміють тверді частки 

(елементарні мінеральні частки, зерна та їх асоціації), які формують скелет ґрунту та пори, які 

заповнені рухливими (рідкою та газовою) компонентами ґрунту. 

Формування структурних зв’язків здійснюється на протязі геологічної історії існування 

ґрунтів, тому їх поділяють на первинні та вторинні. Первинні зв’язки між твердими частками 

виникають під час створення ґрунтів – гірських порід (остигання магми, перекристалізації при 

метаморфізмі, осадконакопиченні тощо), вторинні – виникають в подальшому під впливом 

процесів вивітрювання, розчинення, ущільнення тощо. 

Процеси виникнення структурних зв’язків є дуже складними. При взаємодії часток у 

залежності від відстані між ними можуть виникати як сили тяжіння, так і сили, що викликають 

відштовхування структурних елементів, причому сили такої самої природи в одному випадку 

можуть викликати відштовхування, а в іншому – тяжіння елементів. 

Серед сил тяжіння виділяють: 

- хімічні (ковалентні, іонні); 

- фізичні й фізико-хімічні (молекулярні, електростатичні, іонно-електростатичні, магнітні 

та капілярні); 

- механічні (зачеплення). 

Структурні зв’язки хімічної природи є найбільш міцними серед існуючих у ґрунтах. Вони 

утворюються при щільному контакті окремих часток, що відбувається в процесі заповнення 

мінеральною речовиною пор ґрунту при цементації, під дією розплаву або високих температур і 

тиску. Ці зв’язки мають електромагнітний характер і виникають тільки при зближенні атомів на 

відстані яка дорівнює сумі їх радіусів, що обумовлено взаємодією валентних електронів атомів 

(іонні й ковалентні зв’язки). Характерною особливістю хімічних зв’язків є висока енергія, що 

досягає 1200 кДж/моль, яка діє на невеликих відстанях (порядку 0,5-3,5 А; 1 А - ангстрем 

дорівнює 10
-10 

м). 

У ґрунтах магматичного походження хімічні в’язкі виникають одночасно зі створенням 

самих мінеральних зерен під час застигання магми; у метаморфічних – при перекристалізації 

материнських порід; в осадових – у результаті випадіння солей з розчинів або осадження й 

старіння колоїдного кремнезему або гідроокису заліза. 

Завдяки надзвичайно високої міцності ґрунтів з хімічними структурними зв’язками їх 

руйнування під навантаженням може відбуватися як по місцях контактів твердих часток, так і по 

самих частках. 

Міцність всіх інших видів структурних зв’язків (фізичних, фізико-хімічних і механічних) 

завжди менше міцності самих твердих часток, які вони з’єднують, тому при руйнуванні під 

навантаженням ґрунтів з такими зв’язками відкол відбувається тільки по місцях контактів твердих 

часток, тобто по зв’язках. 

Серед структурних зв’язків фізичної та фізико-хімічної природи виділяють молекулярні, 

іонно-електростатичні, магнітні і капілярні. Вони характерні для глинистих ґрунтів, торфу, ґрунтів 

рослинного шару, а також окремих різновидів крейди, мергелю, діатомітів та трепелу. 

Молекулярні зв’язки (вони ще мають назву - сили Ван-дер-Ваальса) присутні в осадових 

незцементованих ґрунтах і виникають при взаємодії молекул, тому й відносяться до далекодіючих 

- проявляються на відстанях до 300-400 нм (1 нм – нанометр дорівнює 10
-9

 м). За своєю природою 

молекулярні сили відносяться до сил електростатичного та електромагнітного характеру. В 

основному вони утворюються завдяки дії орієнтаційного (коли обидві молекули, що взаємодіють, 

мають диполі), чи індукційного (коли одна з молекул є диполем) ефектів. Молекулярні сили 
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можуть відігравати певну роль тільки на стадії формування осадка при утворенні тонкодисперсних 

ґрунтів. 

Більш важливе значення мають іонно-електростатичні зв’язки, утворення яких 

здійснюється за рахунок електростатичного тяжіння негативно зарядженої поверхні глинистих 

часток розташованим між ними катіоном. Типовим прикладом є особливість будови кристалічної 

решітки глинистих мінералів групи гідрослюд, в яких окремі структурні шари поєднуються за 

допомогою катіона калію, що знаходиться в міжшаровому просторі і забезпечує значну міцність 

структурних зв’язків цієї групи мінералів. 

Іонно-електростатичні зв’язки є зв’язками середнього радіусу дії й проявляються на  

відстанях до 2-3 нм і менше.  

При певних умовах взаємодії часток ґрунту, пов’язаних із тертям або їх розколюванням 

може спостерігатись ефект електризації часток, тобто накопичення на поверхні твердих часток 

при їх безпосередньому контакті електростатичних зарядів. Частки з різнойменними зарядами 

притягаються, з однойменними – відштовхуються, тобто відбувається їх кулонівська взаємодія. 

Цей ефект характерний, головним чином, для піщаних ґрунтів. Величина й знак заряду пов’язані з 

мінеральним складом зерен, їх розміром, тривалістю взаємодії зерен і ступенем зволоження 

ґрунту. Виявлено, що кварцові та біотитові частки завжди отримують негативний заряд, у той час, 

як кальцитові - позитивний. Таким чином, за рахунок утворення на різних частках різнойменних 

зарядів у ґрунтах можуть проявлятися сили тяжіння (електростатичні сили). Величина їх невелика 

і досягає 10
-10

 – 10
-11

 Н. 

Магнітні зв’язки обумовлені присутністю на поверхні глинистих часток тонких плівок 

(0,05–0,5 мкм; 1 мкм – мікрометр дорівнює 10
-3

 мм) із тонкодисперсних феромагнітних мінералів 

(типу магнетиту, гематиту, ільменіту тощо), а також присутністю атомів заліза в кристалічній 

решітці окремих глинистих мінералі. Магнітні сили мають менші значення, ніж молекулярні, але 

діють на більших відстанях. Ці сили мають деяке значення лише на перших стадіях формування 

глинистих осадків за рахунок дії тяжіння між частками, що обумовлює коагуляцію глинистих 

часток. 

Капілярні зв’язки виникають в дисперсних ґрунтах завдяки капілярного тиску, якій діє в 

місцях стику твердих часток на межі поділу води та повітря. Орієнтовно, для одиночного контакту 

при поверхневому натягу води 72,7 × 10
-5

 Н/см, величина капілярного тиску може складати до 4 - 6 

× 10
-7

 Н). 

Капілярні зв’язки є найбільш дієвими в зоні находження капілярної води кутів пор, яка 

створює внутрішній капілярний тиск по всьому об’єму вологого ґрунту. У результаті сухий 

сипкий пісок при його невеликому зволоженні набуває зв’язність й навіть набуває можливість 

утримувати невеликі вертикальні відкоси. При висушуванні або при інтенсивному зволоженні 

меніски й капілярний тиск зникають і пісок знов стає сипким. 

Структурні зв’язки механічної природи характерні для крупноуламкових і піщаних 

ґрунтів. В основі цих зв’язків лежить зачеплення окремих часток ґрунтів, що викликано 

нерівностями поверхні. Сили, які виникають на контактах зачеплення, залежать від багатьох 

факторів - щільності, гранулометричного складу та ступеню обкатаності часток. Чім більше 

розмір, неоднорідність і кутастість твердих часток ґрунтів, тім більше сили зачеплення. 

Сили відштовхування обумовлені іонно-електростатичним відштовхуванням подвійних 

електричних шарів, які мають однойменні заряди; відштовхуванням за рахунок тонких гідратних 

шарів, що утворюються на поверхні часток ґрунту за рахунок адсорбції молекул води, а також 

борновським відштовхуванням атомів твердих поверхонь на малих відстанях. 

Іонно-електростатичне відштовхування між частками, яке обумовлене перекриттям 

однойменно заряджених часток починає проявлятись на значних відстанях (до 100 нм). Величина 

цих сил залежить від електрокінетичного потенціалу часток і підвищується з його зростанням. 

Іонно-електростатичне відштовхування є одним з компонентів розклинюючого тиску в ґрунтах. 

На малих відстанях (до 1,5-6 нм) значну роль у формуванні сил відштовхування вносять 

тонкі гідратні шари. Вони формуються з тонких шарів води (3-4 молекули), адсорбованих на 

поверхні твердих часток, мають чітку межу і за своїми властивостями сильно відрізняються від 

властивостей вільної води. При перекритті цих шарів на контактах відбувається руйнування 

особливої структури їх периферійних частин, внаслідок чого частина адсорбованої води 

переходить в об'ємну фазу, що призводить до зміни вільної енергії гідратного шару й виникнення 

розклинюючого тиску. 
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Молекулярні поверхневі сили, які діють в гідратних шарах являють собою другу 

компоненту розклинюючого тиску між гідратованими частками ґрунту. 

Борновське відштовхування діє на відстанях близько 0,3 нм між поверхневими атомами 

ґрунтових часток. Сили відштовхування утворюються за рахунок перекриття електронних 

оболонок атомів, а також за рахунок електростатичного відштовхування самих ядер, що мають од-

нойменні заряди. Енергія борновського відштовхування залежить від відстані між атомами і 

зменшується по мірі її зростання. 

Ефект взаємодії сил тяжіння і відштовхування між частками ґрунту обумовлений балансом 

цих сил. У залежності від характеру ґрунту (дисперсний чи скельний) баланс сил буде залежати 

від взаємодій різних сил. Так, у дисперсних ґрунтах будуть взаємодіяти молекулярне та магнітне 

тяжіння й іонно-електростатичне відштовхування дифузних шарів глинистих часток. У скельних 

ґрунтах взаємодіють сили тяжіння хімічного характеру та сили борновського відштовхування 

атомів. 

У водонасичених глинистих ґрунтах переважують далекодіючі сили молекулярного й 

магнітного тяжіння. При подальшому зближенні часток до відстані 10-100 нм починають 

переважати сили іонно-електростатичного відштовхування однойменно заряджених дифузних 

шарів, що обумовлене існуванням енергетичного бар’єра, який заважає зближенню часток 

(відстань його дії приблизно десятки нанометрів, що порівнюється з ефективною товщиною 

дифузного шару). На більш коротких відстанях (порядку 0,5 нм) молекулярні та іонно-

електростатичні сили тяжіння починають переважати над розклинюючим тиском тонких гідратних 

шарів. Зближення часток на відстань 0,1-0,3 нм знов призводить до зміни сил тяжіння на 

борновське відштовхування. 

Таким чином, внаслідок дії сил різної природи в залежності від відстані між окремими 

структурними елементами в ґрунтах переважають або сили тяжіння або сили відштовхування, що 

у свою чергу обумовлює характер деформаційної та міцностної поведінки ґрунтів. 

Структурні зв’язки формуються не по всій поверхні окремих структурних елементів 

(мінеральних часток, зерен та їх асоціацій), що складають ґрунт, а в місцях їх найбільшого 

зближення - контактах. Контакти є найбільш слабкими зонами в ґрунтах - під дією зовнішнього 

навантаження вони руйнуються в першу чергу. Від характеру контактів, їх кількості залежить 

поведінка ґрунтів під навантаженням і при взаємодії з водою.  

У ґрунтах розрізнюють такі типи контактів: 

1) фазові; 

2) цементаційні;  

3) коагуляційні;  

4) перехідні;  

5) зачеплення.  

Фазові контакти (їх ще часто називають кристалізаційними) формуються завдяки 

хімічним зв’язкам на поверхні міцно стиснутих зерен, що складають ґрунт. Створенню таких 

контактів сприяють підвищення температур і тиску, а також застигання й кристалізація 

магматичного розплаву, що призводить до виникнення валентних зв’язків на контакті 

кристалічних зерен. Міцність таких контактів дуже висока (як правило, не нижче 10
-6 

-10
-5

 Н). 

Ґрунти з фазовими контактами (магматичні, метаморфічні, частково - осадові зцементовані) мають 

крихкий характер руйнування. 

Цементаційні контакти за своєю природою наближаються до фазових контактів, але 

відрізняються участю у формуванні контактів нової фази - цементуючої речовини (наприклад, 

кремнезему, гіпсу, карбонатів, гідроксиду заліза тощо), яка виділяється з розчинів, що цир-

кулюють у порожнинах ґрунту. Мінімальне значення міцності контактів цього типу дорівнює 10
-6

 

Н. Ґрунти з переважанням цементаційних контактів (осадові зцементовані) характеризуються 

значною міцністю і крихким руйнуванням. 

Характерною особливістю фазових і цементаційних контактів є їх незворотність по 

відношенню до води – ґрунти з такими контактами не втрачають міцність (або знижають її дуже 

мало) при зволоженні. 

Коагуляційні контакти розвинуті, головним чином, у молодих і слабоущільнених 

дисперсних ґрунтах (глини, суглинки, торфи та діатоміти). Характерною їх відзнакою є наявність 

між частками тонкого прошарку зв’язної води, товщина якого залежить від фізико-хімічних 

факторів і змінюється від декількох до десятків нм. Коагуляційні контакти в залежності  від 

товщини гідратного шару в зоні контакту можуть бути далекими (при взаємодії часток на значних 
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відстанях - 70-100 нм) і близькими (при відстанях взаємодії часток порядку - 2-3 нм). У залежності 

від цього знаходиться і міцність коагуляційних контактів - міцність дальнього одиничного 

контакту складає 10
-12

 – 10
-11

 Н, а ближнього – 10
-10

 – 10
-9

 Н. 

Важливою особливістю коагуляційних контактів є зворотній характер їх руйнування – 

після руйнування вони швидко поновлюються.   

Перехідні (точкові) контакти відрізняються тим, що безпосередня взаємодія структурних 

елементів виникає на невеликій за розмірами (точковій) площі. Ці контакти характерні, головним 

чином, для глинистих ґрунтів, що знаходяться в або в стані неповного водонасичення (сухі та 

маловологи) або витримали значне літогенетичне ущільнення. 

Характерною особливістю перехідних контактів є їх зворотність по відношенню до дії 

води. При взаємодією з водою вони гідратуються і переходять у коагуляційні в умовах зняття 

зовнішнього тиску або при зволоженні ґрунту. Та навпаки, із підвищенням зовнішнього тиску й 

температури площа перехідних контактів поступово підвищується і вони можуть перейти у фазові 

контакти, які є стійкими по відношенню до води. Ця обставина й обумовила назву цього типу 

контактів. 

Ґрунти з перехідними контактами в сухому стані мають крихке руйнування, але при 

зволоженні набувають властивості пластичних різновидів глинистих ґрунтів при деформуванню. 

Міцність одиничного контакту перехідного типу змінюється в межах 10
-8 

– 10
-6

 Н. 

Контакти зачеплення обумовлені механічним зачепленням мінеральних зерен у 

крупноуламкових і піщаних незцементованих ґрунтах, у яких структурна зв’язність відсутня. 

Важливий вплив на міцність контактів цього типу має форма й характер поверхні контактуючих 

зерен – вона зростає в ґрунтах, які представлені необкатаними зернами з жорсткою поверхнею.  

Завдяки низької міцності контактів зачеплення (вона коливається від 10
-9

 до 10
-10

 Н) та їх 

невеликої площі уламкові незв’язні ґрунти поводять себе в природних умовах як типові сипкі тіла. 

Як правило, між структурними елементами в ґрунтах одночасно діють різні типи контактів 

(може бути й два й навіть три типа), що призводить до широкої різноманітності в деформаційній 

поведінці ґрунтів і коливань величин їх міцностних характеристик. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Загальний ефект взаємодії сил тяжіння і відштовхування між структурними 

елементами ґрунту. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 4. Визначення щільності часток незасолених ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення щільності часток незасолених ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений 

схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 9. Структурні особливості ґрунтів. – 1 година. 

Компонентний склад, розмір і особливості структурних елементів, їх просторове 

розташування і характер взаємодії визначають загальний облік ґрунту, якій характеризується його 

структурою і текстурою. 

Особливості структури й текстури ґрунтів мають дуже важливе значення для їх інженерно-

геологічної оцінки. Структурно-текстурні ознаки є важливою якісною характеристикою, які 

суттєво впливають на фізичні та фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Головні ознаки структури [від лат. «structura» – будова, розташування, побудова] 

формуються в процесі утворення й послідуючих змін породи під впливом внутрішніх і зовнішніх 

факторів. Серед внутрішніх факторів найбільш вагома роль належить складу компонентів породи 
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(твердої, рідкої, газоподібної й біотичної), їх кількісному співвідношенню та процесам взаємодії, 

тому можна стверджувати, що структура є якістю ґрунту як багатокомпонентної системи. 

При визначенні структур ґрунтів в інженерної геології зараз існує два основні підходи – 

морфометричний й енергетичний. Найбільше розповсюдження набув першій, при якому в основу 

поняття структура покладені морфометричні особливості структурних елементів та їх 

співвідношення в ґрунті. При енергетичному підході поняття структури базується на таких 

ознаках, як характер взаємодії структурних елементів і енергія всієї системи в цілому. 

Сучасне трактування поняття «структура» має включати три головні ознаки: 1) 

морфометричні (розмір, форма, характер поверхні структурних елементів та їх кількісне 

співвідношення); 2) геометричні (просторова композиція структури); 3) енергетичні (тип 

структурних зв’язків і загальна енергія структури). Крім того, має бути вказана залежність 

структури від складу, співвідношення й взаємодії всіх компонентів породи, яка свідчить про 

динамічність структури та її зв’язок з генетичними факторами. 

Виходячи із сучасних уявлень під структурою ґрунту розуміють просторову організацію 

всієї речовини ґрунту, яка характеризується сукупністю морфометричних, геометричних й 

енергетичних ознак та визначається складом, кількісним співвідношенням і взаємодією 

компонентів ґрунту.  

Для магматичних порід в інтрузивних утвореннях найбільш характерними є 

повнокристалічні рівномірнозернисті, середньо- і крупнозернисті структури (піроксеніт, габро, 

граніт) або порфіровидні нерівномірнозернисті структури (дуніт). В ефузивних породах перева-

жають прихованокристалічні й склоподібні (афанитові [від гр. «aphanizo» – роблюсь непомітним, 

зникаю]) структури (базальт) або порфірові (андезит, ліпарит) з неповнокристалічною або 

склоподібною масою.  

Дрібнокристалічні магматичні породи як правило мають більшу міцність і стійкість по 

відношенню до вивітрювання, ніж породи такого самого мінералогічного складу, але складені 

більш крупнозернистими різновидами. Поряд із цим значний вплив на властивості інтрузивних 

порід мають структури, які пов’язані з взаємним проростанням мінералів (пегматитові, пертитові, 

пойкілітові тощо) - вони суттєво підвищують їх міцностні характеристики. Для ефузивних порід 

характерним є те, що при збільшенні кількості склоподібної речовини знижується їх міцність і 

стійкість. 

Для метаморфічних порід характерною рисою є повнокристалічність їх структур. 

Мінеральні зерна цих порід мають плоску форму та певну орієнтацію, що є наслідком бластезу 

[від гр. «blastesis» – ріст] (процес перекристалізації мінералів у твердому стані без розчинення та 

розплавлення. У метаморфічних породах, формування яких здійснюється у твердому стані, 

структура майже завжди є вторинною – вона створена по структурі вихідної осадочної або 

магматичної породі. 

Серед структур метаморфічних порід виділяють п’ять основних груп, які відрізняються 

специфічними особливостями будови й умов формування: кристалобластичні, тектонобластичні, 

катакластичні, реліктові та метасоматичні. 

Структури осадових порід визначаються умовами їх формування. У залежності від умов 

формування серед осадових порід виділяють три основні генетичні групи: 1) уламкові породи, які 

складаються з різноманітних уламків – продуктів механічного руйнування гірських порід; 2) 

глинисті породи, які складаються з продуктів механічного й хімічного руйнування гірських порід; 

3) хімічні й органогенні (хемогенні) породи, що створюються шляхом випадіння солей з розчинів та 

в результаті життєдіяльності організмів, їх подальшого відмирання й накопичення скелетних 

залишків. Серед великих генетичних груп порід виділяють підгрупи за речовинним складом та 

іншими ознаками.  

В осадових зцементованих породах критерієм виділення структур є розмір і форма 

уламків, із яких складається порода. У залежності від розміру розрізнюють такі структури: 

псефітові (крупноуламкові - < 200-2 мм) [від гр. «psephos» – дрібний камінь], псамітові 

(середньоуламкові або піщані – 2-0,1 мм) [від гр. «psammos» - пісок], алевритові (дрібноуламкові 

або пилуваті – 0,1-0,01 мм) [від гр. «aleuron» - борошно] і пелітові (тонкоуламкові або глинисті – 

0,01-0,001 мм) [від гр. «pelos» - глина]. Згідно із цією класифікацією для конгломератів характерна 

псефітова структура, пісковиків - псамітова, алевритів - алевритова й аргілітів - пелітова.  

Структури хімічних й органогенних (хемогенних) порід поділяються в залежності від 

розміру кристалів і ступеню їх окристалізованості, а також розмірів і форми органогенних решток 

та їх уламків. Найбільш поширеними структурами є кристалічнозерниста - вапняки, доломіти, 
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деякі крем’янисті породи й солі, прихованокристалічна (афанитові), біоморфна (порода 

складається із цілих особин організмів), детритусова [від лат. «detritus» - стертий] (породи 

складаються з обкатаних уламків організмів різної величини) та оолітові [від гр. «oon» – яйце + 

«lithos» - камінь] (породи складаються з концентричних утворень) – зустрічаються в карбонатних і 

кременистих породах. 

Характер структур уламкових незцементованих порід (крупноуламкових, піщаних, 

лесових і глинистих) пов’язаний із розмірами, формою та кількісним співвідношенням 

структурних елементів.  

Серед крупноуламкових порід виділяють валунні (кам’янисті) – 100-200 мм, галькові 

(щебенисті) – 10-100 мм, гравійні (жорствяні) – 2-10 мм структури. Важливе значення має склад і 

кількість заповнювача; при значному його вмісті за масою (більш 40% для піщаного заповнювача 

й 30% - для глинистого) у найменуванні структури позначається тип заповнювача. 

При вивченні піщаних ґрунтів в залежності від ступеню сортування зерен і уламків 

виділяють структури гравелістих, пилуватих і чистих пісків, а за переважаючими розмірами зерен 

розрізнюють грубозернисті (1-2 мм), крупнозернисті (1-0,5 мм), середньозернисті (0,5-0,25 мм), 

дрібнозернисті (0,25-0,1 мм) та тонкозернисті (0,1-0,05 мм) структури. 

Структури глинистих ґрунтів визначаються взаємовідношенням і характером 

взаємозв’язків уламкових (піщаних і пилуватих) зерен та часток глинистих мінералів.  

Для глинистих ґрунтів виділяють макро-, мезо- і мікроструктури. Макроструктуру 

визначають візуально, мезоструктуру - із використанням поляризаційного мікроскопа, а 

мікроструктуру - за допомогою електронного мікроскопа, спеціальної рентгенівської зйомки та 

інших методів. 

На рівні макроструктур об’єктом вивчення є структурні елементи (блоки, зерна та луски) 

розміром від 1 м і більше до часток см. За характером часток і їх орієнтацією розрізнюють 

безладно-зернисті, паралельно орієнтовані, волокнисті, хлопьевидні, ооідні (з концентричних 

утворень), конгломератовидні (з уламків зі згладженими краями) та брекчієвидні (з кутастих 

уламків) макроструктури. За формою й розмірами окремостей виділяють дев’ять основних види 

макроструктур: брилову, грудкувату, горіхоподібну, шарувату, стовбчасту, плитчасту, 

сланцювату, листоподібну й лускувату . 

Мезоструктурні елементи мають розмір від кількох мм до 0,001 мм. В залежності від 

співвідношення первинних часток і мікроагрегатів у глинистих ґрунтах виділяють мікроагрегатну 

(основна маса ґрунту складена мікроагрегатами глинистих часток), пилувато-мікроагрегатну 

(мікроагрегати з глинистих часток зв’язані з пилуватими зернами, кількість яких переважає) й 

піщано-мікроагрегатну (глинисті й пилуваті частки створюють мікроагрегати, що зв’язані з 

піщаними зернами, вміст яких перевищує 45%) мезоструктури.  

Мікроструктури глинистих ґрунтів є одним із найважливіших факторів, які обумовлюють 

їх властивості. Відмінності в складі, умовах накопичення і постседиментаційного перетворення 

глинистого матеріалу обумовлюють велику різноманітність мікроструктур глинистих ґрунтів, що 

в свою чергу визначає значні варіації властивостей цих порід. Для глинистих ґрунтів осадового 

походження різного віку, генезису та ступеню літифікації виділяють п’ять основних типів 

мікроструктур: комірчасту, скелетну (або зернисту), матричну, турбулентну та ламінарну. Крім 

цього, у глинистих утвореннях елювіального й гідротермального походження розрізнюють 

доменну, псевдоглобулярну й губчасту мікроструктури. 

Завдання для самостійної роботи 2 години: 

1. Структура магматичних і метаморфічних порід. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [13,14]. 

 

Лекція 10. Текстурні особливості ґрунтів. – 1 година. 

Під текстурою [від лат. «textura» – тканина, з’єднання, зв’язок] розуміють сукупність 

ознак, які характеризують відносне розташування структурних елементів ґрунту в просторі. 

Текстури порід тісно пов’язані з їх генетичними особливостями й складом.  

При інженерно-геологічних вишукуваннях текстура розглядається як одна з ознак, що 

відображує умови формування породи, як покажчик неоднорідності й анізотропії властивостей 

гірських порід та як прояв у породі зон і поверхонь послаблення. Текстурні особливості 

безпосередньо впливають на опір ґрунту стисканню й зсуву, визначають шляхи фільтрації через 

ґрунт, впливають на процеси суфозії, розчинення, вилуговування тощо, визначають характер 
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розрахункових схем з метою оцінки стійкості гірських виробок, об’єм і методику інженерно-

геологічного випробування, тип кріплення, осушення та інших інженерних заходів спрямованих 

на покращення умов проведення гірничих робіт. 

Вивчення текстурних особливостей порід при інженерно-геологічних вишукуваннях має 

три головних мети: 1) надати загальну оцінку міцності порід та її мінливості; 2) розробити 

порядок відбору проб порід для лабораторних досліджень; 3) установити методику лабораторних 

досліджень.  

Текстура порід є переважно макроскопічною ознакою, вивчення якої проводиться 

візуально в умовах їх природного залягання (у відслоненнях) або в зразках гірських порід 

(монолітах). 

Для магматичних порід за характером розподілу мінералів текстури поділяють на 

однорідні та такситові.  

При однорідній текстурі всі породоутворюючі мінерали розподілені рівномірно, і будь-які 

ділянки породи при порівнянні виявляються однаковими за складом та структурою. В інженерно-

геологічному відношенні масивна текстура найбільш прийнятна, тому що вона забезпечує високу 

міцність і стійкість, однорідність і повну ізотропність фізико-механічних властивостей ґрунтів. 

Породи з пористою текстурою мають невелику міцність і стійкість при вивітрюванні, а також 

підвищену водопроникність. 

Такситова текстура характеризується зміною складу та структур в об’ємі породи, що 

обумовлено з одного боку переробкою речовини сторонніх порід, які були включені в магмі у 

вигляді уламків, а, з іншого – проникненням додаткових порцій магми або залишкових розчинів у 

вигляді прошарків і безперервних виділеній. Для інженерно-геологічних вишукувань серед 

такситових текстур найбільший інтерес мають смугаста та флюїдальна текстури. Смугаста 

текстура (габро, діорит тощо) характеризується присутністю смуг (шарів) різного складу та 

структури, що призводить до великої анізотропності фізико-механічних властивостей та до 

зниження стійкості порід до вивітрювання. Для флюїдальних текстур (дацит, ріоліт тощо) 

характерним є потокоподібне розташування мінералів, коли вони ніби «обтікають» більш великі 

кристали. Породи з такою текстурою мають чітко виражену анізотропності фізико-механічних 

властивостей та до знижену стійкість до вивітрювання. 

У метаморфічних породах текстури є важливим свідченням умов їх формування й за 

своєю різноманітністю різко перевищують магматичні й осадові породи. Серед текстур 

метаморфічних порід звичайно, виділяють власне метаморфічні та залишкові або реліктові 

текстури, які залишились від вихідних порід. Різноманіття метаморфічних текстур призводить й 

до різноманіття їх впливу на інженерно-геологічні властивості порід: для сланцевих порід 

характерним є наявність площин сланцюватості, які являють собою зони ослаблення (зони 

зниженої міцності), розпад при вивітрюванні на тонкі плитки та різко виражена анізотропності 

фізико-механічних властивостей; для філітів, які мають плойчасту текстуру (порода зім'ята в 

дрібні складки) характерна слаба міцність та стійкість до вивітрювання; для гнейсів, мігматитів та 

амфіболів, яким притаманна гнейсоподібна текстура (відрізняється наявністю паралельної 

орієнтировки більшості кристалів або шаруватістю, яка обумовлена чергуванням лінз і смугастих 

ділянок, створених мінералами різноманітного складу та структури) характерним є висока 

міцність та невелика анізотропності фізико-механічних властивостей порід. 

В осадових породах виділяють характерні текстури для зцементованих різновидів 

(скельних і напівскельних), для піщаних і глинистих порід. 

Текстури осадових зцементованих порід розрізняють за розташуванням зерен та за 

наявністю й розміром пор. 

За розташуванням зерен виділяють масивну (безладну), мікро- і макрошаруваті текстури. 

Для осадових зцементованих порід у природних умовах залягання найбільш характерна 

макрошарувата текстура.  

За наявністю й розміром пор в осадових зцементованих породах виділяють щільну й 

пористу текстуру. Щільна текстура характерна для порід, що позбавлені пор які можна побачити 

неозброєним оком та при невеликому збільшенні під лупою або мікроскопом. Така текстура 

обумовлює ізотропність властивостей, високу міцність та дуже малу фільтраційну здатність. 

Пориста текстура характеризується наявністю пор (дрібнопориста – діаметр менше 5 мм та 

крупнопориста – більше 5 мм). Ця текстура обумовлює зниження міцності порід та збільшення 

водопроникності, яка зростає по мірі збільшення розмірів пор. У розчинних породах пори 
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сприяють швидкому проникненню підземних вод у породу, що призводить до вилуговування та до 

розвитку процесів карстоутворення. 

Для піщаних і глинистих порід з інженерно-геологічної точки зору найбільш доцільно 

використовувати класифікацію В.Д. Ломтадзе (1984). В піщаних і глинистих породах виділяють 

наступні типи текстур: 

1)  текстури, які пов’язані з умовами відкладення – шаруваті (тонко-, товсто-, косо-, 

невірношаруваті, стрічкові, лінзоподібні тощо), які притаманні породам морського, лагунного, 

озерного, алювіального й взагалі субаквального походження та масивні (монолітні) – притаманні 

деякім морським, озерним, еоловим і делювіальним відкладам; 

2)  текстури, які обумовлені різним фарбуванням породи (плямиста, мармуроподібна, 

очкова), які характерні для багатьох болотних, озерних, елювіальних та інших відкладів; 

3)  текстури, які пов’язані з періодичними висиханнями осадка – усадочні і сітчасті; 

4)  текстури, які пов’язані з діагенетичними змінами – масивні (нешаруваті) для 

субаквальних осадків і макропористі для субаеральних, зокрема,  лесових і лесовидних, порід; 

5)  текстури, які обумовлені зсувними явищами – плойчата (виникає в глинистих 

шаруватих породах); 

6)  текстури, які пов’язані з процесами метаморфізму – сланцюваті (виникають в глинистих 

породах під впливом процесів метаморфізму). 

При вивченні текстурних особливостей осадових порід необхідно визначати такі основні 

характеристики: 1) тип текстури для різних порід розрізу; 2) показник розшарування порід; 3) 

коефіцієнт орієнтування глинистих часток; 4) анізотропію основних властивостей породи 

(міцності, водопроникності, деформованості тощо). 

Завдання для самостійної роботи - 2 години: 

1. Текстура магматичних і метаморфічних порід. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [13,14]. 

 

Лабораторна робота 5. Визначення щільності часток засолених ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення щільності часток засолених ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений 

схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 11. Будова й фізичний стан залягання ґрунтів. – 2 години. 

При виконанні інженерно-геологічної оцінки гірських порід дуже важливе значення має 

вивчення їх будови, яка характеризується ступеню щільності та порушеності природної структури, 

текстури та вологості. Прийнято розглядати природну й порушену будову ґрунтів. 

Під природною будовою розуміють такій стан породи й розташування елементів, що її 

складають, якій виник у процесі її формування без порушення структурних зв’язків і природної 

вологості. 

Будова породи визначає її фізичний стан, якій характеризується системою ознак (фізичних 

властивостей), серед яких найбільш важливими є щільність, пористість, вологість, температура, 

вивітрілість, тріщинуватість та закарстованість. Ці ознаки (властивості) оцінюються кількісними 

показниками, які визначаються в лабораторних і польових умовах та надають можливість побічно 

судити про найбільш важливі особливості породи – щільність, деформованість, водопроникність, 

стійкість (під впливом води, температури тощо) та методи їх дослідження. 

Порушення природної будови призводить до зміни фізичного стану породи, тобто до зміни 

її властивостей. Порушення будови пухких піщаних ґрунтів, для яких характерним є нестійке 

положення зерен, велика стисливість, малий опір зсуву та високі фільтраційні властивості, 
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наприклад, під дією вібрації призводить до швидкого їх ущільнення, що може викликати раптові, а 

іноді й катастрофічні осідання споруд. Пухкі піски у водонасиченому стані також легко можуть 

переходити в рухливий (пливунний) стан під впливом струсу при землетрусах, при вибухах або 

від дії вібрації під фундаментами машин, що може викликати різноманітні несприятливі 

інженерно-геологічні процеси (опливини, зсуви, осідання насипів залізних і автомобільних доріг, 

осідання будинків і споруд). Щільні піски переходять в пливунний стан лише після розрідження. 

Порушення природної будови зв’язних глинистих ґрунтів також призводить до різкої 

зміни їх стану і властивостей - вони втрачають стійкість при великій вологості, можуть 

переходити з напівтвердого стану в м’який (пластичний) або навіть рідкий (текучий) стан з 

повною втратою несучої здатності. 

Тому при інженерно-геологічних дослідженнях ґрунтів обов’язково необхідно враховувати 

їх будову і стан та визначити методику досліджень в залежності від наміченого використання 

ґрунтів – якщо ґрунт буде природною основою або середовищем для споруди, його властивості 

потрібно вивчати в умовах збереження природної будови і фізичного стану на монолітах або в 

масивах в умовах природного залягання; якщо ґрунт буде використовуватись в якості 

будівельного матеріалу при будівництві земляних споруд (дамб, гребель, шляхового полотна 

тощо), його дослідження має виконуватись на зразках з порушеною будовою, але з такою 

щільністю й вологістю, які будуть в споруді або в стані оптимальної вологості, при якої ґрунт буде 

мати найбільшу щільність. 

Завдання для самостійної роботи - 1 година: 

1. Будова ґрунтів. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [15]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1: 

1. Що таке загальне ґрунтознавство ? 

2. Що таке міцно зв’язана вода ? 

3. Що таке максимальна гігроскопічна вологість ґрунтів ? 

4. Як впливають макроорганізми на склад і властивості ґрунтів ? 

5. Які структури є характерними для інтрузивних магматичних порід ? 

6. В якому році з'явилась робота Д. Лачинова «Рассуждение о устройстве и укреплении 

плотин» ? 

7. Від чого залежить об'єм і відносна роль польових і лабораторних досліджень у 

ґрунтознавстві ? 

8. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в магматичних гірських породах ? 

9. Характерні властивості яких мінералів обумовлюють ковалентні зв'язки ? 

10. Якій розмір (у мм) мають піщані фракції ? 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ № 1: 

1. Що таке регіональне ґрунтознавство ? 

2. Що таке вода кутів пор ? 

3. Що називають повною вологоємкістю ґрунтів ? 

4. Від чого залежить характер поведінки повітря й газів у ґрунтах ? 

5. Які структури в залежності від характеру цементу виділяють в осадових зцементованих 

породах ? 

6. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в метаморфічних гірських породах? 

7. Характерні властивості яких мінералів обумовлюють водневі зв'язки ? 

8. Які мінерали найменш поширені серед глинистих порід ? 

9. Які види води відносяться до міцнозв’язаної води ? 

10. На взаємодії між якими компонентами ґрунту базується процес окислення ? 

11. Якій катіон переважає серед обмінних катіонів ? 

12. Для яких ґрунтів характерні зв'язки механічної природи ? 

13. В яких ґрунтах розвинуті фазові контакти між окремими структурними елементами ? 

14. Що таке динамічне ґрунтознавство ? 

15. Що таке іммобілізована вода ? 

16. Що називають природною вологістю ґрунтів ? 

17. Як впливають мікроорганізми на склад і властивості ґрунтів ? 
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18. Які основні групи структур є характерними для метаморфічних порід ?  

19. До якого року можна віднести виникнення ґрунтознавства ? 

20. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в осадових гірських породах ? 

21. Характерні властивості яких мінералів обумовлюють молекулярні зв'язки ? 

22. Якій розмір (у мм) мають пилуваті фракції ? 

23. Які різновиди води відносяться до слабозв’язаної води ? 

24. На взаємодії між якими компонентами ґрунту базується процес розчинення ? 

25. Для яких ґрунтів характерні структурні зв'язки фізичної природи ? 

26. Які сили взаємодіють у балансі тяжіння-відштовхування між частками в дисперсних 

ґрунтах ? 

27. В яких ґрунтах розвинуті перехідні контакти між окремими структурними елементами? 

28. Що таке технічна меліорація ґрунтів ? 

29. Що таке гравітаційна вода ? 

30. Що називають ступенем вологості ґрунтів ? 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2. 

 

ТЕМА 2. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ 

Лекція 12. Фізичні властивості ґрунтів. Щільність та пористість ґрунтів. – 2 години. 

До фізичних властивостей відносять щільність, теплофізичні, електричні та магнітні 

властивості, а також водопроникність. 

Щільність – це відношення маси ґрунту до об’єму, що займає ґрунт. В інженерно-

геологічній практиці використовують такі показники щільності: щільність часток ґрунту, 

щільність ґрунту, щільність скелету ґрунту, щільність ґрунту під водою та щільність скелету 

висушеного ґрунту. 

Щільність часток ґрунту (ρs)- це маса одиниці їх об’єму, або в кількісному виразі 

відношення маси твердої компоненти ґрунту до їх об’єму. Одиниця виміру - г/см
3
. 

Значення цього показника залежить від мінерального складу та вмісту органічних речовин. 

Щільність часток більшості гірських порід змінюється в межах 2,5-2,8 г/см
3
, (для кислих порід 

трохи нижче – 2,63-2,75 г/см
3
, для основних - вище до 3,0-3,4 г/см

3
). У дисперсних ґрунтах 

величини щільності часток змінюються у відносно вузькому діапазоні й згідно зі статистичними 

даними середні значення цього показника складають: для пісків – 2,66, супісків – 2,70, суглинків – 

2,71 і глин 2,74 г/см
3
. 

Присутність в ґрунті органічної речовини істотно знижує величину щільності часток, тому 

що значення цього показника для органічних речовин не перевищує 1,25-1,4 г/см
3
. Щільність 

часток ґрунту використовується в розрахунках величини пористості і показника щільності ґрунту. 

Щільність ґрунту (ρ) - це маса одиниці об’єму ґрунту з природною вологістю і 

непорушеним станом. Розмірність щільності ґрунту така ж сама, що й у раніше розглянутого 

показника. Його величина залежить від мінералогічного складу (з підвищенням щільності 

мінералів, що складають породу, її щільність зростає), вологості (підвищення вологості 

обумовлює зростання щільності) і пористості (зниження цього показника веде до підвищення 

щільності). Скельні ґрунти, у яких пористість мала і визначається першими відсотками, мають 

щільність, яка характеризується близькими значеннями до щільності їх часток. Мінералогічний 

склад таких ґрунтів має великий вплив на щільність.  

Навпаки, щільність дисперсних ґрунтів істотно залежить від їх пористості і вологості, але 

мінералогічний склад має другорядне значення. Величина щільності дисперсних ґрунтів 

змінюється в широких межах - від 1,3 до 2,2 г/см
3
, магматичних – 2,5-3,4 г/см

3
, вапняків – 2,4-2,6 

г/см
3
, пісковиків і мергелів – 2,1-2,6 г/см

3
. Визначення щільності ґрунтів виконується методами 

ріжучого кільця або парафінування. 

Щільність сухого ґрунту або скелету ґрунту (ρd) – це маса твердої компоненти ґрунту в 

одиниці об’єму при непорушеній структурі. Ця величина більш постійна, тому що вона залежить 

від мінералогічного складу і пористості. Чим більш важкими мінералами складений ґрунт і менша 

пористість, тим більше значення щільності скелету. Цей показник є розрахунковим і визначається 

за такою формулою: 

,
1 W

d  

де ρ - щільність, W - вологість ґрунту в частках одиниці. 

У піщаних ґрунтах, для яких визначення щільності в природному стані в ряді випадків є 

складним завданням, цей показник визначають для сухих зразків порушеної структури в пухкому і 

щільному станах. Внаслідок отримують щільності пісків у пухкому і щільному стані. 

Величина щільності скелету ґрунту використовується для визначення пористості, а також 

для характеристики щільності ґрунту в тілі земляних гребель. 

Щільність скелету ґрунту під водою (ρd,ef) - це маса його одиниці об’єму в природному 

стані під водою. 

Кількісною вона дорівнюється щільності ґрунту за винятком гідростатичної підйомної 

сили води: 

ρd,ef = ρ - ρω, 

Цей показник використовується для розрахунків стійкості основ у водонасичених зонах. 

Щільність скелету висушеного ґрунту - це маса одиниці об’єму ґрунту, висушеного при 

температурі 105 
0
С. Щільність скелету піщаних ґрунтів залишається постійною після висушуван-

ня, а в глинистих ґрунтах, які при висушуванні схильні до усідання, величина щільності скелету 

висушеного ґрунту перебільшує щільність скелету ґрунту природного стану. 



 33 

Під пористістю ґрунту (n) розуміють об’єм всіх пор в одиниці об’єму ґрунту, незалежно 

від їх величини і характеру взаємозв’язку. Розмірність її виражається у відсотках. Пористість 

також виражають відношенням об’єму пор до об’єму, який займають частки ґрунту. Таку ве-

личину називають коефіцієнтом пористості (e), розмірність її - частки одиниці. 

Пористість (n) і коефіцієнт пористості (e) визначають за допомогою залежності, що зв’язує 

ці показники із щільністю (ρ), щільністю часток (ρs) та щільністю скелету ґрунту (ρd): 

s

ds

s

d

sVn 11 , 

d

ds

sV

n
e , 

де Vs - об’єм часток в одиниці об’єму ґрунту.  

Поряд із цим через коефіцієнт пористості можна розрахувати величину пористості й об’єм 

часток ґрунту в одиниці об’єму: 

e

e
n
1

, 

e
Vs

1

1
, 

Показники пористості використовуються в ґрунтознавстві та механіці ґрунтів, головним 

чином, для розрахунків стискання й водопроникності, а також як класифікаційні показники. 

Для інженерно-геологічної оцінки щільності пісків використовують коефіцієнт щільності 

(відносну щільність) Id : 

щлp

p

d
ee

ee
I , 

де Id - коефіцієнт щільності;  

ep та eщл - відповідно коефіцієнти пористості в пухкому та щільному станах. 

Згідно з величиною коефіцієнту щільності виділяють піски пухкі (0< Id < 0,33), середні 

(0,34 < Id < 0,66) та щільні (0,67 < Id < 1). 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Щільність часток гірських порід. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [5,6,9,11,12]. 

 

Лабораторна робота 6. Визначення щільності ґрунтів. - 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення щільності ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 13. Теплофізичні властивості ґрунтів. – 1 година. 

Основними теплофізичними характеристиками за допомогою, яких визначають напрямок 

та інтенсивність процесів теплопереносу в ґрунтах, є теплоємність (питома й об’ємна), 

теплопровідність і температуропровідність. 

Питома теплоємність (C) - характеризує кількість тепла, яке необхідно передати одиниці 

маси ґрунту для зміни його температури на 1 
0
С. Одиниця виміру - Дж/кг

0
С. Об’ємна 

теплоємність (Сv) дорівнює кількості тепла, необхідного для зміни температури одиниці об’єму 

ґрунту на 1 
0
С. Її вимірюють в Дж/м3 

0
С. Ці показники зв’язані між собою таким співвідношенням: 
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Сv = ρ С, 

де ρ - щільність ґрунту. 

Питома теплоємність є більш постійною величиною, в зв’язку із цим у ґрунтознавстві її 

використовують частіше. Теплоємність залежить від співвідношення основних фаз ґрунту - 

твердої, рідкої й газоподібної. 

Теплоємність твердої фази (а також сухих ґрунтів) визначається її мінералогічним складом 

та вмістом органічної речовини. Значення теплоємності найбільш поширених мінералів коливаєть-

ся від 0,5 до 1 кДж/кг 
0
С (для більшості з них - 0,7-0,95 кДж/кг 

0
С). Теплоємність органічних 

сполук перевищує теплоємність мінеральних часток. Так, для сухого торфу і ґрунтів рослинного 

шару цей показник змінюється від 0,8 до 2,1 кДж/кг 
0
С Ґрунти, що вміщують підвищену кількість 

глинистих часток відрізняються більшою теплоємністю. 

Теплоємність вологих ґрунтів перевищує теплоємність сухих у зв’язку з тим, що 

теплоємність різних видів води значно більше, ніж мінеральних часток і органічних сполук. 

Відомо, що теплоємність води при температурі 20 
0
С складає 4,19 кДж/кг 

0
С. 

Для визначення величини теплоємності використовують колориметричні пристрої. 

Теплопровідність характеризує здатність ґрунтів проводити тепло і оцінюється 

коефіцієнтом теплопровідності (λ) – це величина, що дорівнює кількості тепла, яку передає ґрунт 

за одиницю часу через одиницю площі при температурному градієнті, який дорівнює одиниці. 

Розмірність його - Вт/м 
0
C. У ряді випадків на практиці використовують величину зворотну ко-

ефіцієнту теплопровідності ξ = 1/λ, яку називають питомим тепловим опором. Вона характеризує 

ступінь опору ґрунту передачі тепла. Для більшості породоутворюючих мінералів, що складають 

тверду фазу, теплопровідність  змінюється від 0,4 до 7 Вт/м 
0
С (частіше 0,8-4 Вт/м 

0
С).Теплопровідність води - 0,63, повітря - 0,021 Вт/м 

0
С.  

Теплопровідність ґрунту обумовлена багатьма факторами - співвідношенням основних 

компонент, хіміко-мінералогічним складом, структурними і текстурними особливостями (серед 

них дисперсність, пористість, шаруватість тощо), вологістю, агрегатним станом і температурою. 

Особливе значення має вологість ґрунту - по мірі зростання вологості значно збільшується 

теплопровідність в зв’язку з тим, що теплопровідність води приблизно в 30 разів перевищує 

теплопровідність повітря. 

Визначення теплопровідності здійснюється за допомогою різних експериментальних 

методів (лабораторних і польових), в основі яких лежать рішення рівнянь теплопровідності при 

певних граничних умовах. 

Температуропровідність характеризує швидкість розповсюдження зміни температури 

внаслідок поглинання або віддачі тепла. Кількісною характеристикою її є коефіцієнт температу-

ропровідності (a), який показує зміну температури в одиниці об’єму ґрунту за одиницю часу при 

нестаціонарних теплових процесах. Розмірність його – м
2
/с. Чисельно цей коефіцієнт дорівнює 

теплопровідності ґрунту з об’ємною теплоємністю, рівною одиниці: 

vC
a  або ,

C
a  

Температуропровідність змінюється у відносно вузькому діапазоні - від 0,31 × 10
-6

 (для 

гіпсу) до 40 × 10
-6

 м
2
/с (для кам’яної солі), в скельних ґрунтах – від 0,6 × 10

-6
 до 1,2 × 10

-6
 м

2
/с. 

Температуропровідність ґрунтів, як і їх теплопровідність, залежить від співвідношення 

твердої, рідкої та газоподібної фаз ґрунту, а також від структурних особливостей і будови ґрунту, 

його вологості і температури. Найменші значення температуропровідності і теплопровідності 

мають сухі ґрунти. З підвищенням вологості і формуванням зв’язаної води навколо часток ґрунту 

перехід тепла в ґрунтовій масі поліпшується, що сприяє зростанню теплопровідності. Але при 

подальшому підвищенні вологості на процес передачі тепла в ґрунті впливає значення питомої 

теплоємності породоутворюючих мінералів і води. Оскільки теплоємність води вище, то величина 

температуропровідності ґрунту після певної межі зменшується з ростом вологості і наближається 

до температуропровідності води. 

Температуропровідність, у значній мірі, обумовлює хід добових, сезонних і річних 

температур у верхній частині ґрунтової товщі. Вивчають коефіцієнт температуропровідності в 

гірських виробках шляхом аналізу добового ходу температур. 

Термічне розширення ґрунтів. Як і інші фізичні тіла, ґрунти при зміні температури 

змінюють свої розміри. Ці зміни кількісно характеризуються коефіцієнтами лінійного (α) і 

об’ємного розширення (β), які використовують в гірничій справі. 
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Коефіцієнт лінійного розширення (α) можна визначити за формулою: 

)( 12 ttl

l
, 

де l і Δl - відповідно початковий лінійний розмір зразку і зміна лінійних розмірів зразку; t1 і 

t2 - початкова і кінцева температури зразку.  

Величини коефіцієнтів лінійного розширення для осадових, магматичних і метаморфічних 

ґрунтів коливаються від 0,2 × 10
-5

 до 3,4 × 10
-5

 1/
0
С.  

Величина коефіцієнту об’ємного розширення (β) приблизно в 3 рази перевищує значення 

коефіцієнту лінійного розширення β = 3α. 

Морозостійкість ґрунтів - це здатність ґрунтів чинити опір впливу негативних 

температур. 

Під впливом негативних температур відбувається зниження міцності й подальше 

руйнування порід. Це обумовлюється дією замерзаючої води, яка при перетворенні її в лід 

збільшує свій об’єм на 9%, а також внутрішнім напруженим станом, що виникає внаслідок різниці 

в коефіцієнтах об’ємного розширення мінералів, які складають ґрунт. Серед факторів, що 

впливають на морозостійкість, необхідно назвати теплофізичні властивості, міцності властивості 

породоутворюючих мінералів і структурні зв’язки в ґрунті, характер зволоженості тощо. 

Інтенсивність зволоження є одним із головних факторів, що суттєво впливає на 

морозостійкість ґрунтів. Дослідами було встановлено, що при замерзанні води її руйнуюча дія для 

скельних ґрунтів починає проявлятись при ступені водонасичення близькому до 0,8. Ця величина 

може бути використана для непрямої оцінки морозостійкості порід з кристалічними зв’язками - до 

морозостійких можна віднести породи зі ступенем водонасичення менш ніж 0,8. 

Морозостійкість також залежить від структури ґрунту, причому дрібнозернисті скельні 

ґрунти мають більшу морозостійкість, ніж крупнозернисті. При швидкому замерзанні ґрунтів 

можливе їх більш інтенсивне руйнування внаслідок виникнення великих внутрішніх напружень. 

Найбільш поширена методика випробувань на морозостійкість зводиться до того, що 

зразки правильної форми піддають багаторазовому впливу заморожування - розморожування 

(частіше до 25 циклів) у холодильних камерах, а потім спостерігають за деформаціями й 

виконують випробування міцності зразків при одноосьовому стисканні. Порода вважається 

морозостійкою, коли після цього на її поверхні немає зовнішніх ознак руйнування й деформацій та 

при її стисканні міцність знижується не більше ніж на 20-25 %. 

Кількісною характеристикою морозостійкості є коефіцієнт морозостійкості (Км), якій 

розраховується як відношення міцності при одноосьовому стисканні зразків після циклічного 

проморожування до міцності сухих вихідних зразків: 

сст

мст

м
R

R
К

.

.
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де Rст.м - межа міцності при одноосьовому стисканні мерзлих зразків; Rст.с - межа 

міцності при одноосьовому стисканні зразків, які не зазнали дії негативних температур. 

Коли Км < 75 %, то ґрунт вважається не морозостійким. 

Завдання для самостійної роботи - 1 година: 

1. Морозостійкість ґрунтів. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [7]. 

 

Лекція 14. Електричні властивості ґрунтів. – 1 година. 

Серед електричних властивостей ґрунтів найбільш важливою є електропровідність – це 

здатність ґрунтів проводити електричний струм. Електропровідність характеризується питомою 

електропровідністю (σ) або питомим електричним опором (ρ): 

L

RS1
, 

де R - повний електричний опір зразку ґрунту, Ом; S - площа поперечного перерізу зразку, 

м
2
; L- довжина зразку, м. 

Питомий електричний опір (ρ) характеризує здатність ґрунту чинити опір проходженню 

електричного струму. Він вимірюється в Ом × м і чисельно дорівнюється повному опору в Ом на 1 
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м
3
 ґрунту з основою 1 м

2
 і довжиною 1 м, що визначається перпендикулярно площині кубу. Цей 

показник залежить від мінерального складу, вологості, мінералізації порового розчину, 

структурно-текстурних особливостей ґрунтів, температури, пористості та тріщинуватості. В 

зв’язку із цим, його величина змінюється в дуже широких межах від десятків одиниць (у 

водонасичених глин) до десятків і сотень тисяч Ом × м ( у кристалічних вивержених і осадових 

порід). 

Мінеральний склад має найбільший вплив на електричний опір ґрунтів. За характером 

електропровідності серед породоутворюючих мінералів розрізняють провідники, напівпровідники 

і діелектрики. У ґрунтах найбільш поширені напівпровідники і діелектрики, провідники в 

незначній мірі входять до складу ґрунтів, але від їх кількості істотно залежить електропровідність 

ґрунтів. 

Поряд із цим на електропровідність значно впливає вологість, склад та мінералізація 

порового розчину. Зі зростанням вологості електропровідність зростає в зв’язку з тим, що поровий 

розчин у ґрунтах є природним електролітом. Електропровідність природних розчинів у залежності 

від їх складу змінюється від 10
-2

 до 10
-3

 Ом × м і більше і знижується з ростом мінералізації. Тому 

питомий опір дисперсних ґрунтів у природному стані значно менше опору мінералів, що їх 

складають. З цим пов’язане й менше значення електропровідності (в багато разів) сухих ґрунтів у 

порівнянні з вологими, але в цьому випадку важливу роль відіграє й велика різниця питомого 

електричного опору повітря і води - тому електропровідність сухих ґрунтів менша, ніж вологих. 

Електропровідність також залежить від структурно-текстурних особливостей ґрунтів, 

зокрема, від характеру упакування окремих структурних елементів, форми і розподілу включень, 

що мають електропровідні властивості та від загальної пористості. У цілому залежність 

електропровідності від загальної пористості аналітично виражають так: 

)1(2

2

n

n
м

, 

де ρм - питомий опір твердої фази ґрунту; n - пористість в частках одиниці. 

Температура ґрунту має великий вплив на електропровідність - вона зростає з 

підвищенням температури, зокрема, зростання температури на 40-50
0
С підвищує 

електропровідність в 2 і більше разів. Зниження температури призводить до відповідного 

зниження електропровідності, в зв’язку із цим, багаторічномерзлі породи мають більш низьку 

електропровідність. 

Величина електропровідності, у деякій мірі, також залежить і від зовнішнього 

навантаження, що сприймає ґрунт, причому із ростом навантаження відбувається зростання 

електропровідності. Це обумовлено, головним чином, підвищенням площі контактів між частками 

ґрунту із ростом навантаження, а також підвищенням вологості при стисканні 

слабоводонасичених ґрунтів. 

Визначення електропровідності здійснюється лабораторними (двох - і чотирьохелектродна 

схема) і польовими методами (каротаж тощо) 

Діелектрична проникність ґрунтів. Основним показником, що використовується для 

характеристики діелектричних властивостей ґрунтів є відносна діелектрична проникність (ε), яка 

показує в скільки разів електрична сила, що діє на будь-який заряд у середовищі, що вивчається, 

менше, ніж у вакуумі. 

Діелектрична проникність основних породоутворюючих мінералів змінюється від 3-4 до 

10-12, повітря наближається до 1, води - 88 (при 0 
0
С) і 55 (при підвищенні температури до 100 

0
С). Враховуючи відносно невеликі коливання значень діелектричної проникності компонентів, 

що створюють основні фази ґрунту, слід чекати, що діапазон змін в діелектричній проникності 

ґрунтів буде більш вузьким. Аналіз значень для різних ґрунтів дає такі величини - 4-40, а в 

більшості випадків - нижче 20. Найбільш низькі значення проникності мають сухі ґрунти. 

Діелектрична проникність ґрунтів залежить від температури - з підвищенням температури вона 

зменшується у вологих породах і підвищується в сухих. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Діелектрична проникність ґрунтів. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [7]. 
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Лабораторна робота 7. Визначення відносної щільності пісків. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення відносної щільності пісків. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 15. Магнітні властивості ґрунтів. – 1 година. 

Більшість ґрунтів мають магнітні властивості. Основною кількісною характеристикою 

магнітного стану є магнітна сприйнятливість х- коефіцієнт пропорційності між намагніченістю і 

зовнішнім магнітним полем, що її створило: 

I = хH, 

де I - намагніченість; H - напруженість магнітного поля; х - магнітна сприйнятливість. 

Ця лінійна функція характеризує залежність між намагніченістю і напруженістю 

магнітного поля (у певних інтервалах полів і температур) тільки для таких речовин, як 

діамагнетики та парамагнетики. 

Намагніченість характеризується величиною сумарного магнітного моменту одиниці 

об’єму або одиниці маси ґрунту, а також деякими іншими показниками. Магнітна сприйнятливість 

може бути об’ємною й питомою. Об’ємна магнітна сприйнятливість (х) є величиною 

безрозмірною, питома (χ) - вимірюється в м
3
/кг (в системі СІ) і визначається діленням об’ємної 

магнітної сприйнятливості на щільність ґрунту. 

В залежності від знаку і величини магнітної сприйнятливості виділяють три види 

магнетиків: 1) діамагнетики (х < 0, порядок величини 10
-7

); 2) парамагнетики (х > 0, порядок 

величин 10
-6

) та 3) феромагнетики (х >>0, порядок - 10-10
-5

). Основна частина породоутворюючих 

мінералів відноситься до парамагнетиків (пірит, рутил, епідот тощо), але магнітні властивості 

ґрунтів у більшості випадків формуються феромагнетиками (магнетитом, піротином, ільменітом, 

гематитом тощо) за рахунок того, що магнітна сприйнятливість феромагнетиків на багато порядків 

вища за магнітну сприйнятливість породоутворюючих діамагнітних і парамагнітних мінералів. 

Найбільшою магнітною сприйнятливістю характеризуються магматичні породи, з переходом до 

метаморфічних й осадових порід спостерігається зменшення цього показника. 

Значною мірою магнітні властивості ґрунтів обумовлюються структурними особливостями 

- розміром, формою та розподілом феромагнітних сполучень. Взагалі з підвищенням дисперсності 

ґрунтів магнітна сприйнятливість зменшується. 

Завдання для самостійної роботи 1 година: 

1. Види магнетиків у ґрунтах. 

Література основна [2]. 

 

Лекція 16. Водопроникність ґрунтів. – 1 година. 

Проникність - це здатність ґрунтів пропускати через себе рідину чи газ. Здатність ґрунтів 

пропускати через себе воду називають водопроникністю, а рух води під дією різниці напорів у 

ґрунтах має назву фільтрації. 

В піщаних і глинистих ґрунтах фільтрація йде згідно закону Дарсі: 

kI
l

kv , 

де v - швидкість фільтрації; k- коефіцієнт пропорціональності, якій називають 

коефіцієнтом фільтрації; I - гідравлічний градієнт, що дорівнює відношенню різниці напорів ΔH 

до довжини шляху фільтрації l. 

Значення величини k залежить від багатьох факторів, серед яких одним з важливих є 

літологічний склад порід. 
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Швидкість фільтрації (v) являє собою умовну величину, віднесену до загального перерізу 

потоку, а дійсна (істинна) швидкість (vд) руху води в порах і тріщинах описується формулою: 

a

д
n

v
v , 

де nа - активна пористість. 

Активна пористість nа дорівнює величині загальної пористості в піщаних і 

грубоуламкових ґрунтах , в глинистих ґрунтах вона значно менша загальної пористості в зв’язку із 

заповненням частини (а іноді всієї системи) пор ґрунту зв’язаною водою. 

Закон Дарсі є справедливим для більшості піщаних та глинистих ґрунтів, але для 

тріщинуватих скельних і крупноуламкових різновидів, де режим фільтрації переходить в 

турбулентний, швидкість фільтрації визначають за формулою А.А. Краснопольського: 

Ikv K
, 

де kK - коефіцієнт, що визначається дослідним шляхом. 

У глинистих ґрунтах фільтрація починається лише після того, як буде подоланий деякий 

критичний градієнт, який отримав назву початкового градієнту фільтрації (Іп).  

Основною причиною наявності в глинистих ґрунтах початкового градієнту фільтрації є 

присутність зв’язаної води, що оточує глинисті частки і зменшує переріз пор ґрунту. В зв’язку з 

цим фільтрація починається тоді, коли фільтраційний потік зсуває частину зв’язаної води і його 

градієнт перевищує початковий градієнт. Величина останнього для монтморилонітових глин може 

досягати 70, найбільш низькі початкові градієнти в каолінітових глинах - це долі і перші одиниці. 

Проміжне положення за значенням початкового градієнту фільтрації займають гідрослюдисті 

глини -15-25.  

Фільтраційні властивості ґрунтів обумовлюються великою кількістю факторів, серед яких 

є склад та стуктурно-текстурні особливості ґрунту, мінералізація і властивості води, що 

фільтрується, а також істотній вплив, мають градієнти, температура, тиск та інші умови фільтрації. 

Особливе значення має геометрія порового простору, характер зв’язку пор у дисперсних 

ґрунтах, розкриття тріщин у скельних ґрунтах і властивості рідини, що фільтрується через ґрунт. В 

зв’язку з цим, водопроникність тісно пов’язана зі складом і розміром часток, що складають ґрунт. 

Найбільш водопроникними є уламкові ґрунти (крупноуламкові та піщані), найменш - глинисті 

ґрунти, серед яких монтморилонітові глини характеризуються найменшими значеннями 

коефіцієнта фільтрації - від 1×10
-6

 до 1×10
-8

 м/доб. 

Властивості рідини (хімічний склад і концентрація розчину) мають особливе значення при 

фільтрації в глинистих ґрунтах. Численними дослідами встановлено, що водопроникність глин 

при фільтрації прісної води менша, ніж при фільтрації розчинів. Пояснюється це тим, що до 

складу розчину води входять катіони (особливо високовалентні), які при взаємодії з глинистими 

частками зменшують товщину шару зв’язаної води на їх поверхні. Як наслідок, розкривається 

частина пористої системи ґрунту, що раніше була заповнена зв’язаною водою. Навпаки, 

присутність у розчинах одновалентних катіонів (Na
+
, K

+
) призводить до зниження 

водопроникності. Це пояснюється тим, що ці катіони сприяють, з одного боку, диспергації ґрунту, 

з іншого - підвищують гідрофільність глинистого ґрунту, що призводить до зростання товщини 

плівки зв’язаної води на поверхні глинистих часток. 

Важливий вплив на водопроникність справляють текстурні особливості ґрунтів, зокрема, 

шаруватість. У залежності від характеру чередування в розрізі верств з різними фільтраційними 

властивостями буде формуватись напрямок фільтраційного потоку (горизонтальний або 

вертикальний), інтенсивність процесу підйому рівнів ґрунтових вод на забудованих територіях 

тощо. Затиснене повітря суттєво зменшує фільтраційні здатності ґрунтів. Пухирці затисненого 

повітря в скелеті ґрунту частково або повністю перекривають пори і перешкоджають просуванню 

потоку води. 

Температура ґрунтової товщі, впливаючи на в’язкість води, обумовлює й інтенсивність 

фільтрації. Зростання температури підвищує її інтенсивність, зниження, навпаки, зменшує 

водопроникність ґрунту. Зростання тиску в основах будинків та споруд викликає ущільнення 

ґрунтової товщі, і, як наслідок, зниження водопроникності в зв’язку із закриттям частини пор. 

Знання про особливості водопроникності ґрунтів, які використовуються як основа для 

будівництва, важливі для оцінки існуючих умов, а також для прогнозу поведінки ґрунтів в умовах 

експлуатації споруд. 
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Завдання для самостійної роботи - 1 година: 

1. Початковий градієнт фільтрації. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 8. Визначення пористості ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення пористості ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 17. Фізико-хімічні властивості ґрунтів. Адсорбційні (поглинальні) властивості 

ґрунтів. – 2 години. 

До фізико-хімічних відносять такі властивості - адсорбційні, електрокінетичні й осмотичні, 

корозійні, капілярні, а також розчинність, пластичність, липкість, набухання, усідання та 

водоміцність. 

Адсорбційні властивості виявляються в здібності дисперсних ґрунтів при проходженні 

через них різних рідин і газів поглинати з них окремі іони, молекули та глинисті частки. 

Згідно з К.К. Гедройцем розрізняють 5 видів поглинальної здатності: механічну, фізичну, 

фізико-хімічну, хімічну й біологічну. 

Механічна поглинальна здатність характеризується тим, що дисперсний ґрунт як усяке 

пористе тіло здатний затримувати зважені у воді частки, діаметр яких більше діаметру пор. 

Поглинання в цьому випадку обумовлене зміною перерізу пор, різноманітністю їх форми, а також 

молекулярним тяжінням зважених часток, які знаходяться в розчині або в газі. Останнє зв’язано з 

фізичною поглинальною здатністю ґрунтів. 

Механічна поглинальна здатність відіграє позитивну роль у процесах очищення води 

(фільтраційні басейни), але в ряді випадків негативно впливає на дренажні споруди внаслідок 

кальматації поверхні піщаних i уламкових порід, що використовуються в цих спорудах для 

очищення води.  

Фізична поглинальна здатність пов’язана з адсорбцією поверхнею ґрунтових часток за 

рахунок молекулярної взаємодії різних речовин, що знаходяться в розчинах або газових сумішах, 

які проходять крізь ґрунт. 

Практично фізична адсорбція знаходить застосування в діагностиці глинистих мінералів 

(метод забарвлення органічними барвниками), у технічній меліорації ґрунтів при зниженні 

гідрофільності ґрунтів через їх гідрофобізацію (використання бітумів, смоли тощо). 

Фізико-хімічна обмінна здатність ґрунтів полягає в тому, що при взаємодії ґрунту з 

розчином одні іони зникають із розчину, а замість них з’являються інші, причому обмін 

здійснюється в еквівалентних кількостях. В обміні можуть приймати участь іони адсорбційного й 

дифузного шарів, а також іони між шарового простору в мінералах із рухомою кристалічною 

решіткою. У природних умовах переважає катіонний обмін, обмінні реакції за участю аніонів 

мають підпорядкований характер. 

Критерієм для оцінки обмінної здатності ґрунтів є ємність поглинання (або ємність 

обміну), величина якої пов’язана, головним чином, із мінералогічним складом глинистих 

мінералів, які переважають у глинистій фракції ґрунту. Обмінна здатність ґрунтів також зв’язана з 

дисперсністю: чим вище дисперсність, тим вища обмінна здатність. Уміст гумусових речовин 

підвищує ємність обміну ґрунтів. Характер обмінних катіонів ґрунту й склад катіонів розчину 

також сильно впливає на ємність обміну. 

Знання особливостей фізико-хімічного поглинання дає можливість якісно оцінити 

напрямок змін властивостей порід під впливом різних фізико-хімічних умов. Так, присутність 

одновалентних катіонів у глинистому ґрунті підвищує його сорбційні властивості, сприяє 
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набуханню, стисканню, знижує міцностні властивості. Перевага в складі двох - і більше валентних 

катіонів справляє протилежну дію на глинистий ґрунт. 

Хімічна поглинальна здатність ґрунтів. Характерною особливістю її є те, що при взаємодії 

ґрунту з розчином утворюються нерозчинні або важкорозчинні сполуки, які випадають в осадок. 

Ці сполуки можуть надавати цементуючий вплив, сприяти формуванню конкрецій і стяжінь - із 

катіонів, які беруть участь в утворенні нерозчинних сполук, більше відомі Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

 та Al
3+

, 

з аніонів – CО3 
2-

, PО4 
3-

, SО4 
2-

. 

Біологічна поглинальна здатності – це витягування організмами з порового розчину 

різних речовин у процесі їх життєдіяльності. Біологічне поглинання характерно для верхньої 

частини розрізів ґрунтової товщі і відрізняється вибірковим характером. Під впливом біологічного 

поглинання йде сформування й накопичення нових речовин у ґрунтах (фосфорних та інших 

сполук у ґрунтах). 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Фізична поглинальна здатність. 

Література основна [2]. 

 

Лекція 18. Електрокінетичні, осмотичні та корозійні властивості ґрунтів. – 1 година. 

Електрокінетичні явища спостерігаються в глинистих водонасичених ґрунтах під впливом 

на них постійного електричного струму. Механізм електрокінетичних процесів можна уявити на 

прикладі такого досліду.  

У зразок глини природної будови, яка не вміщує солі, вдавимо дві скляні трубки, на дно 

яких насиплемо шар піску. У трубки наливаємо дистильованої води, занурюємо електроди і 

підключаємо їх до джерела постійного струму. У процесі проведення досліду спостерігається 

наступне. У трубці з анодом відбувається поступове помутніння води в зв’язку з проникненням 

глинистих часток крізь шар піску. У трубці з катодом підвищується рівень води, але прозорість її 

не змінюється. Іншими словами, у процесі досліду глинисті частки переміщуються в напрямку 

анода, а вода - у напрямку катода. 

Результати цього досліду можна пояснити, виходячи з уявлення про те, що під дією 

електричного струму відбувається іонна дисоціація глинистої частки. Заряджена негативно частка 

перемішується до анода (це явище отримало назву «електрофорезу»), а катіони дифузного й 

частково адсорбційного шарів, утягуючи за собою молекули води, рухаються в напрямку катода 

(явище «електроосмосу»). 

Важливо підкреслити, що переміщення води під дією електроосмосу суттєво відрізняється 

від процесу фільтрації. При електроосмосі відбувається переміщення молекул води по поверхні 

глинистої частки (точніше по шару адсорбційне зв’язної води), у той час як при фільтрації рух 

вільної води здійснюється по дифузному шару часток. 

У практиці будівництва електроосмос використовують для зневоднювання глинистих 

порід. 

Осмос - це дифузія речовини (звичайно, розчинника) крізь напівпроникну перегородку, що 

розділяє два розчини різної концентрації. Переміщення розчинника (води) здійснюється в 

напрямку ділянок ґрунту з підвищеною концентрацією порового розчину. 

Процеси осмотичного переміщення води складають основу механізму набухання й 

усідання глинистих (особливо засолених) ґрунтів, при цьому тиск, що розвивається при набуханні, 

може досягати значних величин - до декількох десятих МПа. 

Корозійні властивості виявляються в руйнуванні матеріалів у зв’язку з взаємодією 

(хімічною або електрохімічною) з оточуючим середовищем. У залежності від умов виділяють 

атмосферну, газову, рідинну, підземну та інші види корозії. Підземна корозія відбувається 

внаслідок взаємодії металевих і неметалевих конструкцій з ґрунтом. Значну шкоду завдає підземна 

корозія металів. 

За своєю природою корозія металів у ґрунті має електрохімічний характер. При взаємодії 

металу з ґрунтовим середовищем, точніше з поровим розчином (електролітом), якій знаходиться в 

ґрунті, на різних ділянках металевої конструкції аналогічно природі гальванічних елементів 

виникає різниця електричних потенціалів. Між такими ділянками й середовищем (електролітом) 

з’являється постійний електричний струм, при цьому корозійне руйнування конструкції 

здійснюється на позитивно зарядженій ділянці (аноді), де позитивні іони виходять із металевої 

конструкції в електроліт. На іншій ділянці (катоди) позитивно заряджені іони переходять з 

електроліту в метал, що в певній мірі сприяє зниженню корозійного руйнування цієї ділянки. 
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Корозійна активність ґрунтів залежить від ряду факторів, серед яких найбільш важливими 

є вміст водорозчинних солей, вологість (максимальної швидкості корозія досягає при вологості в 

межах 0,12-0,25 %). 

Поряд із ґрунтовою корозією розрізнюють корозійну активність ґрунтових вод і корозію 

блукаючим струмом. Корозійна активність ґрунтових вод визначається за вмістом окремих 

компонентів води й загальній кислотності, але граничні значення вмісту цих компонентів будуть 

значно вищими в порівнянні з оцінкою корозійної активності ґрунтів. Блукаючий струм 

обумовлює більш інтенсивну корозію, ніж ґрунтова корозія. Основним джерелом блукаючого 

струму є електричний транспорт. У процесі досліджень блукаючого струму треба виявити його 

наявність, потенціал і напрямок руху. 

Міри захисту металоконструкцій від корозії - це насамперед ізоляційне покриття 

конструкцій, електрохімічний захист (катодний тощо). 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Корозійна активність ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 9. Визначення меж пластичності глинистих ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення меж пластичності глинистих ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 19. Капілярні властивості та розчинність ґрунтів. – 1 година. 

Капілярні властивості виявляються в здатності ґрунтів піднімати воду знизу вгору по 

порах, а також у капілярній зв’язності ґрунтів. 

При змочуванні водою поверхні капіляра поверхня води скривляється, створюючи 

увігнутий меніск і в рідині розвивається негативний тиск. Під дією цього тиску вода піднімається 

по капіляру на висоту так званого «капілярного підняття». 

Підйомна сила меніска за формулою Лапласа складає: 

r

a
Q

cos2
, 

де a - поверхневий натяг рідини; θ – крайовий кут змочування; r - радіус капіляра.  

Формула Лапласа покладена в основу рівняння, яке використовується для розрахунку 

висоти капілярного підняття: 

W

k
rg

a
H

cos2
, 

де g - прискорення сили тяжіння; ρw- щільність рідини (для води ρw =1). 

При повному насиченні пор ґрунту водою (θ = 0 та ρw =1) та при заміщенні a і g 

відповідними чисельними значеннями для води рівняння приймає такий вигляд (відомий як 

формула Жюрена):  

dr
H k

3,015,0
, 

де d – діаметр капіляра. 

Розрахунки з використанням цієї формули дають добрі результати, порівнюючи їх із 

натурними спостереженнями для чистих однорідних пісків, в інших дисперсних ґрунтах 

(неоднорідних пісках і глинистих ґрунтах) у формулу необхідно вводити поправки. Як правило, 

висота капілярного підняття в пісках не перевищує 1 м, у супісках - 1-1,5 м, у глинах - до 8-9 м. 
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Важливою характеристикою капілярних властивостей є швидкість капілярного підняття. 

В загальному вигляді залежність між висотою підняття і часом для різних механічних фракцій 

описується формулою: 

ktnНt , 

де Ht - висота капілярного підняття в момент часу t; k та n - константи, що залежать від 

дисперсності ґрунту. За даним Б.Н. Мічуріна для піщаних фракцій константи міняються 

відповідно в межах k = 4-22 і n = 0,1-0,5; для пилуватих фракцій k = 14-30 і n = 0,42-0,5. 

Висота й швидкість капілярного підняття суттєво залежить від гранулометричного складу 

ґрунту - підвищення дисперсності обумовлює збільшення висоти підняття й зниження швидкості 

підйому. 

У капілярній облямівці, що формується в ґрунті над рівнем ґрунтових вод, відбувається 

диференціація солей порового розчину. Унаслідок цього процесу хлориди, що дифундують 

швидше, ніж сульфати, переважають у складі солей верхньої частини розрізу. 

Висота капілярного підняття залежить від ряду факторів, серед яких найбільш важливими 

є - мінералогічний склад і стан поверхні мінеральних зерен, защемлене в порах і адсорбоване 

ґрунтовими частинами повітря, структурно-текстурні особливості ґрунту (наприклад, присутність 

шаруватості) тощо 

Висота капілярного підняття використовується як розрахункова характеристика при 

проектуванні промислово-цивільних будинків і споруд, доріг та водно-господарських об’єктів. 

Капілярна зв’язність виявляється в ґрунтах, де відсутні структурні зв’язки (пил, сипучі 

піски, штучно підготовлені ґрунтові порошки, окремі види техногенних ґрунтів). У таких ґрунтах 

при зволоженні з’являється зв’язність, у певній мірі підвищується їх міцність за рахунок сил 

молекулярної взаємодії між стінками капіляра й водою. Сили, що виникають при цьому, діють на 

стінки капіляра і мають назву капілярних сил. З підвищенням висоти капілярного підняття зростає 

тиск на ґрунтові частки в стінках капілярів, тим самим підвищується і зв’язність ґрунтів. 

Розчинність - це здатність ґрунтів при взаємодії з водою або іншими розчинами 

переходити в розчин. Вода має розчинну здатність тоді, коли в склад ґрунту входять розчинні солі 

і контактуючий з ним розчин не насичений аналогічними солями. 

Розрізнюють пряме й дифузійне розчинення. Пряме розчинення характеризується безпосе-

редньою взаємодією води, що рухається в порах і тріщинах, із розчинними компонентами ґрунту. 

Дифузійне розчинення (вилуговування) являє собою мимовільний процес руху іонів у поровому 

розчині під впливом градієнту концентрації в різних ділянках масиву ґрунту. Перенос речовини 

внаслідок дії цього процесу описується першим законом дифузії Фіка: 

Sdt
dl

dc
Ddm , 

де dm - кількість речовини, що продифундувала; D - коефіцієнт дифузії; 
dl

dc
 - градієнт 

концентрації речовини, що розчиняється; S - площа, через яку проходить дифузійне перенесення; t 

- тривалість дифузії. 

Коефіцієнт дифузії D - це кількість речовини, яка проходить за одиницю часу через 

одиницю площі перерізу дифузійного потоку при градієнті концентрації, що дорівнює одиниці. 

Розмірність D виражають у м
2
/с. Діапазон зміни коефіцієнта дифузії в ґрунтах (від глинистих до 

піщаних) характеризується значеннями (0,5-3,4) × 10
-6

 см
2
/c, що є свідоцтвом порівняно вузьких 

меж коливань цього коефіцієнта для різнорідних за складом ґрунтів.  

До числа факторів, що впливають на розчинність ґрунтів, треба віднести хіміко-

мінералогічний склад і структурно-текстурні особливості твердої компоненти, розчинну здатність 

розчинника (поверхневих і підземних вод та їх розчинів) і термодинамічні умови (температура й 

тиск). Поряд із цим істотній вплив на процес розчинення мають розміри мінералів, які складають 

гірські породи, присутність домішок, уміст газів тощо 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Капілярні сили в ґрунтах. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [8]. 
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Лекція 20. Пластичність ґрунтів. – 2 години. 

Пластичність - це здатність ґрунтів деформуватися під впливом зовнішнього тиску без 

розриву суцільності та зберігати надбану форму після того, як дія цього тиску припинена. 

Пластичність притаманна глинистим, крейдяним, торф'яним та деяким штучним ґрунтам у 

певному діапазоні вологості. Визначення цього діапазону становить основну задачу при вивченні 

пластичності. Справа в тому, що глинисті ґрунти при збільшенні вологості змінюють свій стан 

(консистенцію), поступово переходячи від твердого до пластичного, і далі до текучого стану. Ці 

переходи відзначаються характерними вологостями. Вологість, яка е межею вологості між 

напівтвердим і пластичним станом ґрунту, називають нижньою межею пластичності (Wр), а 

вологість, при перевищенні якої ґрунт переходить до текучого стану називають верхньою межею 

пластичності або нижньою межею текучості (Wl). Різниця між верхньою та нижньою межею 

пластичності є числом  пластичності (Ip).Число пластичності показує той діапазон вологості, в 

межах, якої ґрунт знаходиться в пластичному стані. Чим більше число пластичності, тим більш 

пластичний ґрунт. 

Пластичність, як і більшість властивостей, пов’язаних із впливом води, залежить від двох 

груп факторів - речовинного складу ґрунту та складу і мінералізації води. Серед факторів першої 

групи слід відмітити  гранулометричний  та мінералогічний склад. Із збільшенням умісту 

глинистих фракцій і глинистих мінералів із рухомою кристалічною решіткою збільшується 

пластичність. Підвищена мінералізація порового розчину, якщо розглядати фактори другої групи, 

а також підвищений уміст багатовалентних катіонів негативно впливають на пластичність ґрунтів. 

Визначення меж пластичності може виконуватись кількома методами, серед яких 

виділяють прямі і непрямі. Прямі методи базуються на вимірюванні значень пластичних 

деформацій ґрунту, непрямі - на визначенні діапазону вологості, у якому виявляються пластичні 

властивості ґрунту. У практиці інженерно-геологічного вивчення ґрунтів більш поширені непрямі 

методи. 

Число пластичності є важливим класифікаційним показником, за допомогою якого 

здійснюється виділення номенклатурних видів глинистих ґрунтів: 

 

Класифікація глинистих ґрунтів за числом 

пластичності 

Найменування видів глинистих 

ґрунтів 

Число пластичності 

Супісок 1 < Ip << 7 

Суглинок 7 < Ip << 17 

Глина Ip > 17 

 

За допомогою показників пластичності є можливість орієнтовно оцінювати й стан 

(консистенцію) ґрунтів. З цією метою порівнюють значення природної вологості з межами 

пластичності і в залежності від результатів порівняння судять про стан ґрунту. 

 

Орієнтовна оцінка консистенції глинистих ґрунтів 

Співвідношення 

природної вологості (W) і меж  

пластичності  

 

Консистенція 

W < Wp Тверда 

Wp < W < Wl Пластична 

W < Wl Текуча 

 

Крім того, існує ще показник консистенції (ІL),який розраховується за формулою: 

p

p

L
I

WW
I , 

Співвідношення верхньої межі пластичності й умісту глинистих фракцій у ґрунті 

покладено в основу ще одного показника - показника гідрофільності глинистої фракції (К):  

c

l

M

W
K  
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Чим більше величина К, тим більше гідрофільні в даних умовах глинисті мінерали. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Консистенція ґрунтів. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [10]. 

 

Лабораторна робота 10. Визначення швидкості розмокання глинистих ґрунтів. – 4 

години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення швидкості розмокання глинистих ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 21. Липкість ґрунтів. – 2 години. 

Липкість - це здатність ґрунтів (головним чином, глинистих) прилипати до поверхні 

різних предметів при певному вмісті води. Здатність до прилипання з’являється при відносно 

невеликих навантаженнях - 0,1-0,5 МПа й при вмісті в ґрунтах слабо зв'язаної води. Вимірюється 

липкість у Н/см
2
. Визначення величини липкості зводиться до виміру зусилля, яке необхідне для 

відриву від ґрунту предмета, який прилип до його поверхні. 

Характерними показниками липкості є вологість початкового прилипання, вологість 

максимального прилипання й максимальне значення липкості. 

У глинистих ґрунтах прилипання починає проявлятись при вологості, яка близька до 

нижньої межі пластичності, потім зі збільшенням вологості прилипання зростає й досягає своєї 

максимальної величини. Подальше зростання вологості призводить до зменшення прилипання в 

зв’язку з формуванням вільної води на поверхні взаємодіючого з ґрунтом предмета. 

Значення липкості змінюється в ґрунтах різного складу від 0,2-0,3 до 5-6 H/см
2
 при 

навантаженнях до 0,8 МПа. Максимальні значення характерні для ґрунтів із великим умістом 

глинистих фракцій при перевазі в мінеральному складі монтморилоніту. На липкість значно 

впливає склад обмінних катіонів (одновалентні катіони підвищують прилипання), структура - 

ґрунти з порушеною структурою мають більшу липкість, величина зовнішнього навантаження - 

збільшення навантаження на предмет призводить до зростання абсолютної величини липкість, а 

вологість початкового прилипання й вологість максимального прилипання при цьому змен-

шуються. Час дії навантаження, також важливий фактор, який по різному впливає на ґрунти в 

залежності від мінерального складу. Наприклад, для каолінітових глин максимальне значення 

липкості можна отримати через 3-5 хв., для монтморилонітових через 30-40 хв., при подальшій дії 

навантаження липкість різко знижується. Характер і інтенсивність липкості залежать від матеріалу 

предмета, до якого липне ґрунт. Так, глинисті ґрунти сильніше прилипають до дерева й гуми, ніж 

до заліза, а піщані й торф'яні - до металів. 

Вивчення липкості має велике практичне значення, головним чином, при розробці 

корисних копалин відкритим способом, а також при шляховому будівництві для оцінки роботи 

шляхових машин. 

Завдання для самостійної роботи - 2 години: 

1. Показники липкості ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лекція 22. Набухання ґрунтів. – 2 години. 

Під набуханням розуміють зростання об’єму дисперсних ґрунтів під дією зволожування. 

Цей процес пов’язаний з формуванням зв’язаної води в ґрунті. Набухання є багатофакторним 

процесом і обумовлено дією адсорбційних, осмотичних і капілярних сил, які впливають на окремі 

структурні елементи ґрунту. 



 45 

За рахунок виникаючих у процесі набухання сил розвивається тиск набухання (Pн), який є 

кількісним показником набухання. Поряд із цим мірою інтенсивності процесу набухання є 

відносне вільне набухання (деформація набухання) Esw, яке визначається за формулою: 

Esw = hsat - hn, 

де hsat та hn – відповідно висота зразка, що набух та початкова висота зразка. 

Вологість набухання (Wн) – це вологість, при якій припиняється процес набухання, може 

бути визначена за такою формулою: 

100
g

gg
W h

н , 

де gh - маса зразка, що набух; g - маса абсолютно сухого ґрунту. 

Деформація набухання (Rн) являє собою критерій, за допомогою якого виділяють ґрунти, 

здатні до набухання. Якщо Rн > 4, то таки ґрунти відносять до набухаючих.  

Серед факторів, що впливають на процес набухання, найголовнішими є речовинний склад 

ґрунту та мінералізація й склад порового розчину - їх дія аналогічна впливу цих факторів на інші 

фізико-хімічні властивості ґрунтів (пластичність, прилипання тощо). Поряд із цим, набухання 

залежить також від щільності ґрунтів (зростання щільності підвищує інтенсивність набухання) і 

початкової вологості, збільшення якої призводить до зменшення набухання. Особливе значення 

має величина зовнішнього навантаження - по мірі росту навантаження величина відносного 

набухання знижується (особливо при малих навантаженнях).  

Вивчення набухання має велике практичне значення в зв’язку з негативним впливом цього 

процесу на зміну властивостей ґрунтів дна котлованів при будівництві, порушення стійкості 

схилів і укосів, які складені набухаючими ґрунтами тощо 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Показники набухання ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 11. Визначення величини й вологості набухання глинистих 

ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення величини й вологості набухання глинистих ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 23. Усідання ґрунтів. – 2 години. 

Під усіданням розуміють зменшення об’єму ґрунту в зв’язку з видаленням води при 

висиханні або при прояві фізико-хімічних процесів (осмосу, синерезису). Усідання найбільше 

характерна для вологих глинистих ґрунтів. 

Кількісною характеристикою процесу усідання є відносна лінійна (bl) та об’ємне усідання 

(bv), які відповідно можна виразити, таким чином: 

1
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де l1 і  V1 - початкові довжина й об’єм зразку; l2 і V2 - довжина й об’єм зразку після 

усідання. 

Об’ємне усідання, як правило, у тричі перевищує лінійне для однорідних ізотропних 

ґрунтів (для глинистих мінералів bv коливається від 2,2 до 3,1 , за виключенням мінералів групи 

монтморилоніту, для яких bv знижується до 0,2-0,8). 

Усідання, складний фізико-хімічний процес, його величина залежить від багатьох 

факторів, серед яких головними є дисперсність, хіміко-мінералогічний склад, вологість, 

пористість та структурно-текстурні особливості ґрунтів. Сприяє процесу усідання підвищення 



 46 

дисперсності ґрунтів, присутність глинистих мінералів із рухомою кристалічною решіткою, значні 

величини початкової вологості ґрунтів і пористості, низька концентрація порового розчину, а 

також присутність у ньому низько валентних катіонів. Важливий вплив на цей процес має міцність 

структурних зв’язків - усідання паст у кілька разів вища, ніж ґрунтів із непорушеною структурою 

(для лесових ґрунтів - в 3,6-5,8 рази). 

Поряд із цим, на величину усідання впливає й інтенсивність висушування ґрунту - зі 

збільшенням швидкості висушування, зменшується значення усідання. Це явище можна пояснити 

зростанням градієнту вологості по товщині зразка, причому усіданню поверхневих шарів заважає 

повільне висихання внутрішніх шарів. 

Унаслідок усідання, ґрунт стає більш щільним і це підвищує його опір зовнішнім 

навантаженням. З іншого боку, поява тріщин збільшує водопроникність, що у свою чергу веде до 

зниження стійкості схилів та укосів, сприяє вивітрюванню ґрунтів. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Показники усідання ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лекція 24. Водоміцність ґрунтів. – 2 години. 

Водоміцність - це здатність ґрунтів зберігати міцність і стійкість у водному середовищі. 

Характер взаємодії ґрунтів із водою може бути статичним, що призводить до набухання й 

розмокання (у скельних - розм’якшення), або динамічним - унаслідок цього відбуваються 

розмивання ґрунту. 

Розмокання - здатність ґрунтів утрачати зв’язність і переходити в пухку масу (у разі 

переходу з твердого або пластичного стану в текучий) при взаємодії зі спокійною водою. Здатність 

до розмокання мають дисперсні ґрунти і слабозцементовані осадові породи на глинистому або 

розчинному цементі. 

Для оцінки розмокання використовують два показники: час розмокання - відрізок часу, на 

протязі якого зразок ґрунту втрачає зв’язність у воді і розпадається на окремі структурні елементи 

та характер розмокання, якій оцінюється візуально і відображає якісну картину розпаду зразка. На 

характер і інтенсивність розмокання впливають мінералогічний склад часток і склад обмінних 

катіонів, дисперсність, характер структурних зв’язків, вологість, склад і мінералізація розчину, що 

взаємодіє з ґрунтом. 

Особливе значення для оцінки розмокання дисперсних ґрунтів має гранулометричний 

склад ґрунту - у глинах із переходом до більш важких за складом ґрунтів, здатність до розмокання 

зменшується. У суглинках, поряд зі складом, суттєво впливає пористість - при малих значеннях 

пористості розмокання знижується, при підвищенні її розмокання збільшується. 

Значний вплив на розмокання має початкова вологість. Експериментально було доведено, 

що з підвищенням вологості знижується швидкість розмокання ґрунтів. Поряд із цим, розмокання 

залежить і від інших особливостей - високо пористі, зі слабким структурним зчепленням ґрунти 

розмокають значно швидше ніж скріплені природними цементаційними зв’язками слабо пористі 

різновиди. 

Для скельних ґрунтів при взаємодії з водою, характерним є процес розм’якшення, який 

обумовлює різке падіння міцності при відсутності будь-яких ознак розмокання. Здатністю до 

розм’якшення характеризуються окремі типи осадових зцементованих гірських порід (аргіліти, 

алевроліти та пісковики). Цей процес має кількісну характеристику - коефіцієнт розм’якшення 

(Крз), що становить собою відношення тимчасового опору ґрунту одноосьовому стисканню у 

водонасиченому й сухому станах. Чим вище значення Крз, тим менш розм'якшується ґрунт. За цим 

коефіцієнтом ґрунти розділяють на ґрунти, що розм’якшуються (Крз < 0,75) та на ґрунти, що не 

розм'якшуються (Крз > 0,75).  

Розмивання - це процес руйнування ґрунту під впливом швидкостей руху текучої води, що 

діє на поверхню ґрунтової товщі. 

Для характеристики розмивання ґрунтів використовують два показники: 1) критичну 

швидкість або швидкість водного потоку, що розмиває – це середня швидкість потоку, при якій 

починається відрив окремих часток й агрегатів та волочіння їх за потоком; 2) інтенсивність 

розмивання – це відношення середньої потужності верстви ґрунту, що розмивається, при завданої 

швидкості розмивання до діяльності розмиву. Розмірність першої – м/с, другої – мм/хв. 
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Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Показники розмокання й розм’якшення ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 12. Визначення величини й вологості усідання глинистих 

ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення величини й вологості усідання глинистих ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 25. Тиксотропні властивості ґрунтів. – 2 години. 

Під тиксотропними властивостями розуміють здатність деяких дисперсних (піщаних і 

глинистих) ґрунтів розріджуватись під впливом механічної дії (наприклад, вібрації, струсу, дії 

ультразвуку тощо) і після зняття механічної дії переходить у попередній гелеподібний стан. Під 

механічною дією відбувається руйнування структурних зв’язків, ґрунт розріджується за рахунок 

часткового переходу у вільний стан та збільшення гідратних оболонок навколо часток. 

Вільна вода відіграє роль мастила, що обумовлює розмягчення й розрідження ґрунтів. 

Відновлення структури глинистого ґрунту пов’язане з поступовим формуванням просторової 

сітки, що пронизує об’єм колоїдної суспензії або золю, із поступовим переходом його в гель при 

постійній температурі. Повне завершення процесу відновлення структурних зв’язків пояснюється 

формуванням контактів часток на найбільш ліофобних ділянках їх поверхні через плівки води, що 

мають мінімальну товщину або зовсім відсутні. 

Проявлення тиксотропних властивостей ґрунтів залежать від багатьох факторів, які можна 

розділити на 2 групи - 1) фактори, які характеризують склад і стан самого ґрунту; 2) фактори, які 

характеризують зовнішній вплив.  

Серед факторів першої групи найбільш важливим є дисперсність (вважається потрібним, 

що для формування просторової структурної сітки, мінімальний уміст глинистих часток має бути 

1,5-2%) та вологість (збільшення вологості призводить до підвищення тиксотропного 

разущільнення внаслідок потовщення гідратних оболонок навколо часток). 

До другої групи факторів треба віднести параметри вібровпливу (амплітуда, частота, 

прискорення й тривалість впливу) та величину нормального навантаження. 

Результати багатьох досліджень, які мали за мету вивчення впливу вищезгаданих факторів 

на тиксотропні властивості ґрунтів, мають різнорідний характер. Це можна пояснити різним 

складом ґрунтів, що вивчались та різними методами досліджень. Винятком є вивчення впливу 

амплітуди й прискорення коливань, а також тривалості вібровпливу. 

Дія амплітуди та прискорення проявляється, таким чином - прискорення коливань 

однозначно характеризує ступінь його руйнування тільки при постійній частоті. 

У такому випадку зростання прискорення (за рахунок збільшення амплітуди) 

супроводжується зниженням міцності. Що до тривалості впливу, то руйнування структури ґрунту 

може відбуватися при тривалості вібрації від долів секунд до 5 хвилин. 

Слаба вивченість тиксотропних процесів і неможливість співставлення результатів 

окремих досліджень пов’язана з відсутністю загально прийнятої методики лабораторних та 

польових досліджень цих процесів. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Фактори, що впливають на проявлення тиксотропних властивостей ґрунтів. 

Література основна [2]. 
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Лекція 26. Фізико-механічні властивості ґрунтів. Деформаційні властивості ґрунтів. – 

2 години. 

Фізико-механічні властивості проявляються лише внаслідок прикладення навантаження на 

ґрунти. Серед них виділяють деформаційні, міцностні та реологічні властивості. 

Деформаційні властивості характеризують поведінку ґрунту під навантаженнями, які не 

перевищують критичних, тобто які не призводять до руйнування зразків при лабораторних 

випробуваннях або деякого об’єму ґрунту при проведенні польових досліджень. 

Деформування ґрунтів, як і для всіх твердих тіл, підпорядковується закону Гука, якій для 

пружних ґрунтів при одноосьовому стисканні можна виразити формулою: 

E , 

де σ - нормальне навантаження, Па; E- модуль пружності (модуль Юнга), Па; ε- відносна 

деформація (пружна). 

У залежності від тривалості дії тиску на ґрунт розрізняють модуль динамічної пружності 

Ед, модуль статичної пружності Еп та модуль загальної деформації Езаг. 

При розрахунках, пов’язаних із дією статичних навантажень, використовують значення 

модулів загальної деформації, а при розрахунках величин деформацій, які викликані 

швидкодіючими навантаженнями - значення модулів пружності. 

Одним із найбільш поширених лабораторних методів, що використовується в інженерно-

геологічних дослідженнях деформаційних властивостей дисперсних ґрунтів, є компресійні 

випробування. 

Компресійні випробування використовуються з метою вивчення стискання дисперсних 

ґрунтів в умовах неможливості бокового розширення зразка. 

На основі результатів обробки даних, які були отримані внаслідок проведення 

компресійних випробувань, визначають ряд деформаційних характеристик ґрунту. 

Серед них основними є коефіцієнт ущільнення (стискання) ґрунту а, модуль деформації Е 

та модуль осідання ер (за М.М. Масловим). 

Для визначення перших двох характеристик у діапазоні навантажень від 0,1 до 0,3 МПа 

виконують лінеаризацію компресійної кривої, рівняння якої з кутовим коефіцієнтом а може бути 

представлено в загальному вигляді: 

еі = е0 - аРі 

Кутовий коефіцієнт (а), що дорівнює куту нахилу відрізка прямої до осі абсцис, в 

означеному діапазоні навантажень можна виразити: 

а = tg α = Δе/ΔР 

Чим більший tgα, тим ґрунт сильніше стискається в межах заданого інтервалу 

навантаження. Цей коефіцієнт використовується як критерій для оцінки стискання ґрунту і 

називається коефіцієнтом ущільнення або стискання, розмірність його – МПа
-1

. 

За величиною а існує ряд класифікацій розроблених різними дослідниками, які 

використовують його для розділення ґрунтів за ступенем стискання. 

Величина, яка є зворотною коефіцієнту ущільнення, отримала назву модуля загальної 

деформації ґрунту Езаг: 

Езаг = зкE
a

e01
, 

де β - коефіцієнт, який враховує неможливість бокового розширення зразка ґрунту у 

компресійному приладі і залежить від номенклатурного виду ґрунту: для супісків β = 0,74, для 

суглинків β = 0,62 і для глин β = 0,4; Езк - модуль загальної компресійної деформації. 

У практиці інженерно-геологічних розрахунків широко використовується модуль осідання 

ер (за Масловим). Його визначення проводять через величину відносної вертикальної деформації в 

означеному діапазоні навантажень: 

ер = 
h

h
1000 , мм/м 

Виходячи з цього виразу, модуль осідання являє собою величину стискання в мм стовпа 

ґрунту висотою в 1 м. 

Результати визначення деформаційних характеристик (зокрема, модуля деформації) 

використовуються для розрахунку осідання споруд. Розрахунок величини кінцевого осідання 

окремого фундаменту S виконується за формулою: 
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S = β
n

i i

ii

E

hP

1

, 

де n - кількість шарів, на які розбита товща ґрунту основи фундаменту; Рі – пів сума 

вертикальних нормальних тисків, які виникають на верхній і ніжній межах і-того шару ґрунту від 

тиску, що передається від фундаменту споруди; hі - потужність і-того шару ґрунту; β - 

безрозмірний коефіцієнт, якій коректує спрощену схему розрахунків і дорівнює 0,8 для всіх видів 

ґрунтів; Eі - модуль загальної деформації і-того шару ґрунту. 

Поряд із наведеними вище характеристиками особливе значення має просідання лесових 

ґрунтів. Просідання - це здатність лесових ґрунтів зменшувати об’єм при змочуванні під дією 

власної ваги ґрунту або під спільним впливом ваги ґрунту та додаткового навантаження від 

споруди. 

Просідання під впливом власної ваги товщі ґрунту може проявлятися в природних умовах 

(формування западинних морфоскульптур - блюдець, западин і таке ін.) або в зонах впливу 

інженерних споруд, в основі яких практично відсутні додаткові навантаження (наприклад, 

зрошувальні канали). Деформації просідання основ споруд, які складені лесовими ґрунтами, спос-

терігаються в багатьох районах України, розміщених у Придніпров’ї, Дніпропетровській, 

Миколаївській, Одеській та інших областях. 

Механізм просідання можна уявити так. Вода, що проникає в ґрунтову товщу, розслаблює 

і частково розчиняє структурні елементи ґрунту. Окремі структурні елементи в умовах 

напруженого стану товщі одержують можливість переходу в нові положення рівноваги. Такі 

переміщення на фоні високої пористості кінець кінцем призводять до ущільнення зволоженої 

частини товщі ґрунту. Таким чином, просідання є складним фізико-хімічним процесом, що 

відбувається під впливом багатьох факторів - складу та властивостей ґрунту, характеру та 

інтенсивності зволоження, напруженого стану масиву й таке ін. 

Основною кількісною характеристикою просідання є відносна просадочність (εsl) - це 

відношення зменшення об'єму зразка в результаті замочування його водою під дією заданого 

вертикального навантаження до об'єму зразка в стані природної вологості, який знаходиться під 

дією природного тиску. 

Відносна просадочність (εsl) розраховується за формулою: 

εsl = 

g

slp

v

vv )(
 або εsl = 

g

slp

h

hh )(
, 

де vp, hp – відповідно об'єм та висота зразка ґрунту природної вологості після впливу 

деякого тиску Р в умовах неможливості бічного розширення; vsl, hsl – теж саме, але після 

замочування до повного водонасичення при збереженні тиску Р; vg, hg – об'єм та висота того ж 

самого зразка ґрунту природної вологості обтиснутого без можливості бічного розширення 

тиском, якій дорівнює природному на глибині, що розглядається. 

Величина відносного просідання εsl є критерієм для розділення просідаючих та 

непросідаючих різновидів лесових порід – при εsl > 0,01 ґрунт відносять до просідаючого. 

Методи визначення просідання. Існують лабораторні та польові методи визначення 

просідання лесових ґрунтів. У практиці проведення інженерних вишукувань широкого 

розповсюдження набули лабораторні методи, серед яких найбільш поширеним є метод 

компресійних випробувань. У залежності від характеру прикладання навантажень, які моделюють 

стискання ґрунту в основі споруд, розрізнюють такі схеми випробувань: 

- «однієї кривої» - для визначення відносного просідання при одній заданій величині 

навантаження; 

- «двох кривих» - для визначення відносного просідання в заданому діапазоні навантажень. 

Наведені схеми мають свої переваги й недоліки. Схема «двох кривих» дає можливість 

визначити εsl у широкому діапазоні навантажень, в якому проводились випробування, в той час як 

результати випробувань за схемою «однієї кривої» дають можливість визначити відносне 

просідання тільки для заданого навантаження. Чинний ДСТУ Б В.2.1-4-96 не віддає переваги будь-

який з указаних вище схем, тим самим стверджується відповідність їх результатів. Але як показує 

досвід, для лесових порід України випробування, що були виконані за схемою «двох кривих», 

відрізняються більшими значеннями εsl у порівнянні з результатами, одержаними за схемою 

«однієї кривої». У зв’язку із цим віддають перевагу схемі «однієї кривої» у тих випадках, коли 
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відомі навантаження в основі фундаментів запроектованих споруд, в інших випадках - схемі «двох 

кривих». 

Поряд із відносним просіданням процес просідання характеризується початковим тиском 

просідання (Psl) та початковою (критичною) вологістю ґрунтів (Wsl). Під початковим тиском 

просідання розуміють такий мінімальний тиск, під дією якого починаються деформації просідання 

ґрунту в умовах його водонасичення. 

Величина початкової (критичної) вологості (Wsl) визначається на основі методики 

випробувань просідаючих ґрунтів за схемою «двох кривих». 

Для обґрунтування проектних рішень у кожному конкретному випадку необхідно знати 

величини просідання всієї лесової товщі. Сумарна величина просідання товщі (Ssl) може бути 

визначена за такою формулою: 

Ssl = 
ii sli

n

i

sl KhS
1

, 

де Sslі - відносне просідання і-го шару ґрунту; hі-потужність і-го шару; n - число шарів, на 

які розбита зона просідання hsl; Kslі -коефіцієнт, величина якого при розрахунках просідання від 

природного навантаження приймається за 1. 

Таким чином, визначення загальної деформації основ споруд при будівництві на лесових 

ґрунтах має визначитись як сума величин осідання й просідання ґрунтової товщі 

Ґрунтові умови ділянок, складених лесовими ґрунтами, просідання яких відбувається під 

впливом природного навантаження, розділяють на 2 типи: 

1 тип - ґрунтові умови, в яких можливе, головним чином, просідання ґрунтів від 

зовнішнього навантаження, а просідання ґрунтів від природного навантаження відсутнє або не 

перевищує 5 см; 

2 тип - ґрунтові умови, у яких крім просідання ґрунтів від зовнішнього навантаження 

можливе їх просідання від природного навантаження й розмір його перевищує 5 см. 

У залежності від того, до якого типу належить та чи інша ділянка, призначають різний 

комплекс заходів, щоб запобігати утворенню деформацій просідання або усунути просідання 

лесових ґрунтів. 

В останні роки велику увагу приділяють питанню походження просідання лесових ґрунтів. 

Розрізнюють 2 групи гіпотез походження просідання. Перша розглядає просідання як 

сингенетичну властивість. Так, за гіпотезою Денисова Н.Я. просідання є наслідком 

недоущільнення окремих шарів лесових порід, яка формується безпосередньо в ході накопичення і 

раннього діагенезу в арідних умовах товщ пилуватих еолових, делювіальних та пролювіальних 

відкладів. 

Друга група гіпотез (за Мінервіним А.В. та Сергєєвим Е.М.) пов’язує формування 

просідання з разущільненням порід, що формується внаслідок їх епігенетичного промерзання, яке 

зберігається при висушуванні завдяки сублімації льоду або випаровування вологи внаслідок 

швидкої деградації мерзлоти. Обидві групи гіпотез потребують подальшої наукової розробки та 

експериментального підтвердження. 

Стискання ґрунтів залежить від багатьох факторів, передусім найбільш важливий серед 

них - характер структурних зв’язків. 

Скельні ґрунти з жорсткими зв’язками окремих структурних елементів слабо стискаються 

в умовах передачі на них навантаження, дисперсні ґрунти характеризуються значним 

деформуванням під навантаженням. 

Серед дисперсних ґрунтів найбільш важливим є структурно-текстурні особливості: розмір 

структурних елементів (первинних часток, агрегатів, уламків мінералів і порід), пористість, 

міцність структурних зв’язків та характер розміщення структурних елементів. 

Крупноуламкові ґрунти – їх стискання залежить від характеру заповнювача й 

співвідношення вмісту крупних і дрібних фракцій. Глинистий заповнювач обумовлює 

максимальної величини деформації, наявність піщаного заповнювача суттєво зменшує стискання. 

Крім тог, переважання крупних уламків при відсутності заповнювача призводить до більшого 

стискання в порівнянні з деформуванням зразків, складених із дрібних уламків, у зв’язку з тим, що 

в одиниці об’єму число контактів крупних уламків менш і на кожен із них припадає більший тиск, 

який обумовлює їх руйнування і більше деформування. 

Піщані ґрунти - їх стискання залежить, головним чином, від щільності (пористості) - чим 

більша щільність тим менше стискання. Поряд із тим велике значення набуває мінералогічний 



 51 

склад: присутність у складі міцних мінералів типу кварцу зменшує стискання, навпаки, наявність 

глауконіту, гіпсу, а також часток слюди підвищує стискання. Великий вплив мають домішки 

глинистих фракцій, органічних сполук - утворюючи плівки навколо піщаних часток, вони 

підвищують стискання. Аналітичну дію має підвищення вологості піщаного ґрунту, особливого 

глинистого піску. 

Зв’язані ґрунти, як і піщані характеризуються значним стисканням при високій пористості, 

але особливістю деформаційної поведінки глинистих утворень є значна тривалість стискання, 

особливо водонасичених ґрунтів. Це, зокрема, пов’язане зі складом глинистих мінералів, які 

переважають у глинисті фракції ґрунту та наявністю зв’язаної води на поверхні глинистих часток. 

Склад глинистих мінералів впливає на потужність плівок зв’язаної води (найбільший у мінералів 

групи монтморилоніту), а зв’язана вода у свою чергу регулює процес відтоку води з пористої 

системи ґрунту, тим самим обумовлюючи характер його консолідації. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Методи визначення просідання ґрунтів. 

Література основна [2,4,5]. 

Література додаткова [3,6,8]. 

 

Лабораторна робота 13. Визначення загального вмісту водорозчинних солей у 

ґрунтах. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення загального вмісту водорозчинних солей у ґрунтах. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

Лекція 27. Міцностні властивості ґрунтів. – 2 години. 

Міцність - це властивість ґрунтів чинити опір руйнуванню під дією механічного впливу 

при навантаженнях, що дорівнюють або перевищують критичні. 

У залежності від характеру зовнішніх механічних впливів виділяють декілька типів 

руйнування ґрунтів: при руйнуванні під дією дотичних навантажень - зріз, при стисканні - 

роздавлювання, при розтягуванні - розрив. У практиці інженерно-геологічних досліджень 

найбільш поширені випробування ґрунтів на зріз. 

Опір ґрунтів зрізу. У крупноуламкових та піщаних ґрунтах здатність чинити опір 

руйнуванню обумовлюється силами тертя, які виникають при зрізі ґрунту під дією дотичної сили. 

У зв’язку з тим, що процес тертя відбувається в середині ґрунту, його називають внутрішнім 

тертям. У глинистих ґрунтах опір зрізу поряд із внутрішнім тертям обумовлюється силами 

зчеплення, які являють собою, головним чином, структурні зв’язки. 

В основу розрахунку характеристик зрізу дисперсних ґрунтів покладений закон Кулона, 

що описує залежність між дотичними та нормальними навантаженнями за умовами критичної 

рівноваги: 

τ = σtgφ + c, 

де τ - зрізаюче (дотичне) навантаження, МПа; σ - нормальне навантаження, МПа; tgφ - 

коефіцієнт зрізу; φ - кут внутрішнього тертя, град; c - питоме зчеплення, МПа. 

З закону Кулона випливає, що зрізне навантаження, лінійно залежить від нормального. 

Тому для виявлення залежності τ = f(σ) необхідно провести експериментальні дослідження на 

спеціальних приладах при різних значеннях σ. Для кожного значення визначається граничне 

значення і будуються графіки. 

Кут внутрішнього тертя φ та питоме зчеплення с, які є параметрами залежності, 

безпосередньо використовуються в інженерно-геологічних розрахунках, головним чином, при 

оцінці стійкості укосів та схилів. 
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Найбільш поширеними серед дисперсних ґрунтів є піщані та глинисті, менше розвинуті 

крупноуламкові утворення, тому необхідно розглянути особливості опору зрізу цих ґрунтів, а 

також скельних ґрунтів. 

Опір зрізу піщаних ґрунтів. У піщаних ґрунтах опір зрізу обумовлений в основному 

внутрішнім тертям, зчеплення в таких ґрунтах відсутнє. Тому кут внутрішнього тертя φ є 

основним параметром, що характеризує міцність. Величина його залежить від фактора зачеплення 

(окремих часток одна за одну при зрізі), фактора тертя (по поверхні часток у зоні зрізу) і фактора 

руйнування (сколку) окремих мінеральних часток у площині зрізу. 

Поруч із вище розглянутими факторами на кут внутрішнього тертя суттєво впливає 

щільність піщаного ґрунту.  

Для піщаних ґрунтів про величину кута внутрішнього тертя приблизно можна судити по 

значенню кута природного схилу (φпр) - це кут нахилу поверхні вільно насипаного піску до 

горизонтальної площини. Повна збіжність вказаних кутів має місце лише для ідеально сипучих 

тіл, у яких опір зрізу обумовлений тертям по поверхні часток. В реальних сипучих ґрунтах нарівні 

з тертям істотний вплив на опір зрізу справляє зачеплення, у зв’язку із цим їх співвідношення 

змінюється від 0,7 до 1,3. Значення кута природного схилу незв’язаних ґрунтів змінюється в 

межах 30 - 40
0
 у повітряно-сухому стані і на 4 -10

0 
зменшується під водою. 

Опір зрізу глинистих ґрунтів характеризується наявністю поруч із внутрішнім тертям 

зчеплення, обумовленого структурними зв’язками хімічної, фізичної або фізико-хімічної природи, 

серед яких найбільше значення мають зв’язки хімічної природи (цементаційні). Тому опір зрізу 

глинистих ґрунтів залежить від багатьох факторів, у тому числі від фізичного стану (вологості та 

щільності), складу (мінералогічного та гранулометричного) та структурно-текстурних 

особливостей. 

У крупноуламкових ґрунтах так, як і в піщаних опір зрізу залежить від розмірів, форми та 

складу уламків, а також кількості та складу заповнювача. Зі збільшенням розмірів уламків, 

переважанням не обкатаних уламків та присутністю в складі крупноуламкового ґрунту уламків 

міцних різновидів порід підвищується й опір зрізу. При цьому серед факторів, які обумовлюють 

опір зрізу крупноуламкових ґрунтів, значна доля належить зачепленню, особливо при участі в 

складі ґрунту не обкатаних уламків. 

Щодо впливу на опір зрізу крупноуламкових ґрунтів заповнювача, то склад та кількість 

його суттєво змінюють характеристики зрізу. Так, при вмісті глинистого заповнювача більше, ніж 

30% від складу, значення кута внутрішнього тертя ґрунту та зчеплення треба коректувати з 

урахуванням аналогічних параметрів заповнювача. 

Лабораторні методи визначення опору зрізу. Серед лабораторних методів визначення 

зрізних характеристик ґрунтів існують методи прямого (одноплощинного) зрізу, метод 

одноосьового стискання та триосьового стискання. 

За методом прямого (одноплощинного) зрізу визначення опору зрізу зводиться до виміру 

дотичного навантаження, яке необхідне для зрізу зразка, що знаходиться під заданим нормальним 

навантаженням. 

Під певним нормальним навантаженням проводиться поступове нарощування дотичного 

навантаження до критичного значення, при якому відбувається зріз зразка ґрунту. 

Згідно з прийнятою методикою (ДСТУ Б В.2.1-4-96) розрізнюють такі основні методи 

проведення зрізних випробувань - неконсолідований та консолідований зріз. За методом 

неконсолідованого зрізу випробування одного зразка повинні закінчуватись не більше ніж за 2 

хвилини з моменту прикладання нормального навантаження. Перша ступінь дотичного 

навантаження повинна не перебільшувати 10% від величини нормального навантаження і кожна 

наступна ступінь має передаватись на зразок через 10-15 с. За методом консолідованого зрізу 

випробування проводять на попередньо ущільнених зразках для чого використовують спеціальні 

прилади попереднього ущільнення. У процесі зрізу на кожному ступені дотичного навантаження 

втримується умовна стабілізація деформації зрізу (швидкість зрізу не повинна перевищувати 0,01 

мм /хв.). 

Для скельних ґрунтів найбільш поширеною характеристикою міцності є межа міцності на 

одноосьове стискання, яку отримують при поступовому роздавлюванні в пресі зразків правильної 

форми. Цей показник розраховують за формулою: 

F

P
R макс

c , 
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Rс - межа міцності на одноосьове стискання, МПа; Pмакс – максимальне руйнуюче 

навантаження, МПа; F - площа зразка, см
2
. 

Міцність ґрунтів на стискання є більшою за величиною кількісною характеристикою в 

порівнянні з величиною міцності на розрив. Орієнтовно можна вважати, що міцність на розрив 

складає 3-5 % від величини міцності на стискання. 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Методи визначення міцності ґрунтів. 

Література основна [2,4,5]. 

Література додаткова [3,6,8]. 

 

Лекція 28. Реологічні властивості ґрунтів. – 2 години. 

Реологічні властивості ґрунтів виявляються в релаксації й повзучості ґрунтів. Релаксація - 

це падіння напруження при постійній величині деформації в умовах тривалого прикладення 

навантаження, повзучість - зростання деформацій при постійному навантаженні. Кількісною 

характеристикою релаксації є час релаксації, під яким розуміють відрізок часу, у межах якого 

напруження в ґрунті при постійній деформації зменшується на певну величину. Коли тривалість 

дії сили менша, ніж час релаксації, тоді ґрунт буде знаходитись в стані пружного деформування. У 

випадку, коли час дії сили більший, ніж час релаксації, тоді в ґрунті будуть відбуватися 

деформації повзучості й течії. Процеси повзучості в ґрунтах вивчені більш детально. 

Розрізнюють зрізну й об’ємну повзучість. 

Зрізна повзучість за сучасними уявленнями має декілька стадій. 

1. Початкова умовно-миттєва повзучість, яка виявляється відразу після прикладення 

навантаження; 

2. Затухаюча (нестала) повзучість; 

3. Стала повзучість, що протікає з постійною швидкістю; 

4. Повзучість, що має характер прогресуючої течії, яка в решті призводить до руйнування 

зразка. 

Опір ґрунтів протягом часу знижується, при цьому процес зниження характеризується 

кривою тривалої міцності. 

Чисельні експериментальні дані по вивченню тривалої міцності глинистих ґрунтів свідчать 

про те, що в щільних глинах тривала міцність становить 80%, у м’яких глинах 25-40% від міцності 

при неконсолідованому зрізі. 

Поряд із розглянутими вище показниками повзучості з метою складання прогнозу 

поведінки ґрунтів в основі споруд та схилах використовуються такі характеристики як поріг 

повзучості й коефіцієнт в’язкості. 

Поріг повзучості (τlim) (за М.М.Масловим) – це таке дотичне навантаження, при якому і 

вище якого деформація повзучості, що мала до цього по своїй величині й швидкості практично 

незначущий характер, різко інтенсифікується. Величина порога повзучості визначається за 

результатами довготривалих випробувань на зріз серії зразків ґрунту при прикладенні різних 

дотичних навантажень. Поріг повзучості в залежності від міцності ґрунту змінюється в широких 

межах - від 5-7 МПа в пісковиках до десятих і сотих часток МПа в глинах. 

Коефіцієнт в’язкості (η) відображає опір ґрунту зрізу в стані повзучості при прикладенні 

постійного дотичного навантаження. Визначення величини цього коефіцієнта може виконуватись 

лабораторними або польовими методами. У лабораторній практиці розроблена методика прямого 

зрізу з вимірюванням деформації, яка постійно контролюється. Ця методика зводиться до того, що 

випробування ґрунту проводиться шляхом регулювання величини дотичного навантаження в 

умовах підтримання постійної швидкості зрізу до моменту зрізу зразка. Коефіцієнт в’язкості 

розраховується за формулою Бінгама-Шведова:  

d
v0

, 

де τ- дотичне навантаження, МПа; v0 - швидкість зрізу, см/сек.; d- висота зразка, см. 

Коефіцієнт в’язкості залежить від стану ґрунту.  

В’язкість ґрунтів також залежить від щільності - з її зростанням в’язкість і поріг повзучості 

збільшуються. Літологічний склад, структурні зв’язки в ґрунтах обумовлюють різну в’язкість, що 

має важливе значення для стійкості схилів - глини, солі, мергелі мають порівняно низьку в’язкість, 

а це викликає в ряді випадків їх деформації при похилому заляганні. 
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Об‘ємна повзучість проявляється в умовах стикання ґрунту, що моделюється 

компресійними випробуваннями, або при передачі навантаження на однорідну основу відносно 

невеликої потужності, коли вона підстеляється товщею, яка не стискається. Об’ємне ущільнення 

водонасиченого глинистого ґрунту під постійним навантаженням носить назву консолідації. Дані 

про характер і величину консолідації ґрунту знаходять використання при розрахунках швидкості 

осідання споруд на водонасичених глинистих і органо-мінеральних ґрунтах. 

У загальному випадку дія навантаження на водонасичений ґрунт в умовах компресійних 

випробувань спочатку викликає миттєве стискання, яке обумовлене пружними деформаціями 

порової води, бульбашок газу та скелета ґрунту. Потім ущільнення ґрунту продовжується за 

рахунок видавлювання води з пористої системи ґрунту. Це характеризує фазу фільтраційної (або 

первинної) консолідації, коли ущільнення породи значною мірою пов’язане з її фільтраційними 

властивостями. Завершення цієї фази пов’язане з падінням тиску порової води до нуля.  

Подальше навантаження викликає деформування ґрунту за рахунок переміщень 

структурних елементів скелета (окремих часток або агрегатів) так званої «повзучості скелета» і 

має назву вторинної консолідації. Чіткої межі між двома фазами ущільнення в ряді випадків 

провести не можна, особливо для щільних глин. 

Дослідженнями встановлено, що основну долю в об’ємній повзучості складає первинна 

консолідація 64-74%, потім вторинна консолідація 25-33%, і в решті решт миттєве ущільнення має 

величини 2-6%. Кількісним показником первинної консолідації є коефіцієнт консолідації, який 

залежить від коефіцієнта фільтрації й коефіцієнта ущільнення (стискання), і відповідно теорії 

фільтраційної консолідації визначається за формулою: 

сv = 
в

ф

a

ek )1(
, 

де kф - коефіцієнт фільтрації; е - коефіцієнт пористості; a- коефіцієнт ущільнення 

(стискання); ρв - густина води. 

Найбільші значення цього показника характерні для грубо дисперсних глинистих ґрунтів, 

найменші – для високодисперсних глин. 

Крім того, оцінка консолідації може бути виконана за показником ступеня консолідації 

(Q), що визначається за даними компресійних випробувань ґрунтів. 

100
h

h
U t

 %, 

де U - ступінь консолідації; ht - зменшення висоти зразка під навантаженням на момент ча-

су t від початку стискання, мм; h - повне осідання зразка після завершення деформації стискання 

під тим же навантаженням, мм.  

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Показники повзучості ґрунтів. 

Література основна [2]. 

Література додаткова [8,10]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2: 

1. Які ґрунти (за ступенем водонасичення Sr) відносять до морозостійких ? 

2. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які дорівнюють або перевищують критичні ?  

3. Якім є тип руйнування ґрунтів під дією дотичних навантажень ? 

4. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів залежить, 

головним чином, від мінерального складу, стану і характеру поверхні часток ? 

5. В яких межах змінюється значення кута природного схилу незв’язних ґрунтів ? 

6. Переважання яких мінералів збільшує опір зрізу ґрунтів ? 

7. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які не перевищують критичні ?  

8. Якім є тип руйнування ґрунтів при стисканні ? 

9. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів залежить, 

головним чином, від міцності самих часток ґрунту та їх напруженого стану ? 

10. Якій модуль деформації має найбільше значення ? 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ № 2: 

1. Що таке щільність ґрунтів ? 

2. Для чого в ґрунтознавстві використовують величину щільності скелету ґрунту ? 

3. Що розуміють під коефіцієнтом пористості ґрунтів ? 

4. Що таке температуропровідність ґрунтів ? 

5. Що таке проникність ? 

6. У чому виявляються адсорбційні властивості ґрунтів ? 

7. Що таке капілярні сили ? 

8. Якому закону підпорядковується деформація ґрунтів ? 

9. Що таке модуль осідання ? 

10. Які ґрунти (за ступенем водонасичення Sr) відносять до морозостійких ? 

11. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які дорівнюють або перевищують критичні ?  

12. Якім є тип руйнування ґрунтів під дією дотичних навантажень ? 

13. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів залежить, 

головним чином, від мінерального складу, стану і характеру поверхні часток ? 

14. В яких межах змінюється значення кута природного схилу незв’язних ґрунтів ? 

15. Переважання яких мінералів збільшує опір зрізу ґрунтів ? 

16. Що таке щільність скелету ґрунтів ? 

17 Від чого залежить значення щільності часток ґрунту ? 

18. Що таке теплопровідність ґрунтів ? 

19. Що таке ємність поглинання ґрунтів ? 

20. Що таке капілярна зв'язність ґрунтів ? 

21. Що таке липкість ґрунтів ? 

22. Які фактори є найголовнішими, що впливають на процес набухання ґрунтів ? 

23. Що таке водоміцність ґрунтів ? 

24. Що таке просідання ґрунтів ? 

25. Які ґрунти (за величиною коефіцієнта морозостійкості Км) вважаються 

морозостійкими? 

26. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які не перевищують критичні ?  

27. Якім є тип руйнування ґрунтів при стисканні ? 

28. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів залежить, 

головним чином, від міцності самих часток ґрунту та їх напруженого стану ? 

29. Якій модуль деформації має найбільше значення  ? 

30. Переважання яких мінералів зменшує опір зрізу ґрунтів ? 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 3. 

 

Лабораторна робота 14. Визначення кута внутрішнього тертя пісків за кутом 

природного укосу. – 2 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення кута внутрішнього тертя пісків за кутом природного укосу. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [2,6]. 

 

ТЕМА 3. КЛАСИФІКАЦІЙНІ, НОРМАТИВНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ 

 

Лекція 29. Класифікаційні, нормативні та розрахункові показники властивостей 

ґрунтів. – 1 година. 

До класифікаційних відносять такі показники, які використовуються з метою класифікації 

ґрунтів. У залежності від складу ґрунтів характер цих показників різний. 

Для скельних ґрунтів – це межа міцності при одноосьовому стисканні, коефіцієнт 

розм’якшення, коефіцієнт тріщинної пустотності, щільність тощо. 

З метою класифікації незв’язних ґрунтів використовуються показники гранулометричного 

складу, щільності (пористості), вологості тощо. 

Класифікаційними показниками для зв’язних ґрунтів є гранулометричний склад, число 

пластичності, пористість, вологість, засоленість, консистенція, відносне набухання, просідання, 

вміст органічних речовин тощо. 

Основа будівлі або споруди, яка представлена ґрунтовим масивом, вважається 

охарактеризованою з інженерно-геологічної точки зору тоді, коли в її розрізі виділені однорідні 

шари і кожен з них має певний набір показників складу стану і властивостей ґрунтів. Сукупність 

індивідуальних значень дає можливість охарактеризувати властивості горизонту, верстви, лінзи й 
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таке інше. З цією метою використовується середнє арифметичне значення показника (за винятком 

тертя і питомого зчеплення), яке має назву нормативного й розраховується за формулою: 
n

i

iX
n

X
1_

, 

де Хі – окремі значення показника; n – кількість визначень. 

Нормативні значення кутів внутрішнього тертя і питомого зчеплення обчислюється за 

методом найменших квадратів для всієї сукупності зсувних зусиль τ, розрахованих за формулою: 

τ = Р tgφ + c, 

де τ – опір ґрунту зсувним зусиллям; Р – нормальний тиск під час зсуву; tgφ – тангенс 

внутрішнього тертя ґрунту; с – питоме зчеплення. 

Таким чином, нормативне значення тангенса внутрішнього тертя і питомого зчеплення 

обчислюють за формулами: 
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де τi – окремі значення опору зсуву; Рі – окремі значення нормального тиску; n – кількість 

визначень величин. 

За розрахункове значення приймається нормативне значення з урахуванням коефіцієнта 

надійності, значення якого обчислюється, виходячи з відповідальності споруди та складності 

інженерно-геологічних умов. 

Нормативні і розрахункові значення показників характеризують властивості однорідного 

шару, якій має назву інженерно-геологічний елемент (ІГЕ) і становить собою основну структурну 

одиницю масиву ґрунту. Методика визначення ІГЕ та методика отримання нормативних і 

розрахункових значень показників викладена в ДСТУ Б В.2.1-4-96. Згідно із цим нормативним 

документом за інженерно-геологічний елемент (ІГЕ) приймають деякий об’єм ґрунту одного й 

того ж походження та виду за умовами, що значення характеристик ґрунту змінюється в межах 

елементу випадково (незакономірно), або закономірність, яка спостерігається, така, що нею можна 

знехтувати. 

Попереднє розділення ґрунтів масиву на ІГЕ виконують з урахуванням віку, походження, 

текстурно-структурних особливостей та номенклатурного виду ґрунту. На цьому етапі виділення 

інженерно-геологічних елементів використовують, головним чином, якісні критерії, до яких 

можна віднести: 

- рівень ґрунтових вод; 

- збагаченість ґрунтів рослинними залишками; 

- присутність у геологічному розрізі зон набухаючих, просідаючих та засолених ґрунтів; 

- присутність у скельних ґрунтах зон різного ступеню вивітрілості; 

- збагаченість морених ґрунтів гравійно-гальковими включеннями тощо. 

Правильність виділення ІГЕ перевіряють на основі аналізу просторової мінливості 

характеристик із використанням таких показників складу та властивостей ґрунтів: 

- для крупноуламкових ґрунтів - загальну вологість і додатково вологість заповнювача 

гранулометричний склад для крупноуламкових порід із глинистим заповнювачем; 

- для піщаних ґрунтів - гранулометричний склад, коефіцієнт пористості й додатково 

вологість для пісків пилуватих; 

- для глинистих ґрунтів - характеристики пластичності (межи й число пластичності), 

коефіцієнт пористості й вологість. 

У доповнення до цих показників у певних інженерно-геологічних умовах можна 

використати й інші - відносне просідання, відносне набухання, засоленість і тощо. 
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Аналіз просторової мінливості починається з якісної оцінки розподілу індивідуальних 

значень характеристик у плані і по глибині ІГЕ, для чого використовуються інженерно-геологічні 

розрізи, плани з нанесеними точками випробування й значеннями в них відповідних показників. 

Поряд із цим будують точкові графіки зміни характеристик ґрунтів по глибині і в плані, графіки 

розсіювання тощо 

Процес виділення ІГЕ вважається закінченим, якщо в результаті аналізу просторової 

мінливості було виявлено, що зміна характеристик має незакономірний характер у плані і по 

глибині. У тих випадках, коли має місце закономірність у мінливості характеристик, подальше 

розчленування можна не виконувати, якщо коефіцієнт варіації (V) характеристики не перевищує 

наступних величин: 

- для коефіцієнта пористості й вологості - 0,15; 

- для модуля деформації, опору зрізу та межі міцності при одноосьовому стисканні - 0,30. 

Коли коефіцієнт варіації перебільшує наведені величини, подальше розділення ІГЕ 

виконують, таким чином, щоб для кожного з виділених ІГЕ значення цього коефіцієнта не 

перевищувало вказаних вище величин. 

Стосовно до виділених у розрізі ІГЕ виконується визначення нормативних і розрахункових 

показників властивостей ґрунтів, яке здійснюється, непрямим або прямим шляхом, із 

використанням методів математичної статистики. 

Визначення нормативних характеристик непрямим шляхом виконується за допомогою 

спеціальних таблиць, які вміщені в будівельних нормах і правилах на основі відомих 

найпростіших показників складу і властивостей ґрунтів. Такі таблиці розроблені в результаті 

виявлення взаємозв'язків між показниками фізико-механічних властивостей ґрунтів - з одного 

боку, і показниками їх складу, стану і фізичних властивостей – з іншого, з використанням метода 

парної кореляції (для піщаних ґрунтів) і багатомірного кореляціоно-регресійного аналізу (для 

глинистих ґрунтів).  

Даними таблиць можна скористатися для попередніх розрахунків величин деформацій і 

стійкості основ споруд усіх класів, а також остаточних розрахунків основ ІІІ-ІV класів. 

Пряме визначення розрахункових показників пов’язане з виконанням таких послідовних 

операцій: 

- перевірка закону розподілення випадкових величин показника; 

- визначення середнього значення (
_

Х ), середнього квадратичного відхилення (σ) і 

коефіцієнта варіації (V) значень показника; 

- виключення тих значень показника, які не характерні для даної вибірки; 

- повторне визначення середніх значень після виключення нехарактерних значень; 

- визначення коефіцієнта надійності по ґрунту (Кг) і величин розрахункових показників. 

Виключення нехарактерних величин показників виконується шляхом статистичної 

перевірки на виключення грубих помилок. При цьому виключенню підлягають такі значення 

(мінімальні та максимальні), стосовно яких виконується наступна умова: 

/ Xi - 
_

Х / > v σ, 

де v - статистичний критерій (квантіль), якій приймається в залежності від числа визначень 

n за спеціальною таблицею; σ –середнє квадратичне відхилення характеристики, яке визначається 

за формулою: 

nXX
n

i

i /)(

2_

1

. 

Розрахункові значення характеристик (Ар) визначають  за формулою: 

г

n

p
K

A
A , 

де Ан - нормативне значення показника; Кг - - коефіцієнт безпеки по ґрунту, значення якого 

встановлюють залежно від неоднорідності ґрунту, що характеризується коефіцієнтом його 

мінливості, кількістю визначень та надійною ймовірністю α: 

1

1
гK , 
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де ρ - показник точності оцінки середнього значення характеристики. Величина ρ 

приймається з таким знаком, щоб забезпечувалась більша надійність розрахунку основи або 

фундаменту. 

Показник точності оцінки середнього значення характеристики ρ розраховують на основі 

метода надійних границь за такими формулами: 

а) для кута внутрішнього тертя φ і питомого зчеплення с 

ρ = τа V, 

б) для інших ґрунтових характеристик 

n

Va
, 

де τа -коефіцієнт, що одержують за допомогою статистичної таблиці в залежності від 

заданої довірчої ймовірності α і кількості ступенів волі К (); n – кількість визначень; V – коефіцієнт 

мінливості, якій розраховують за формулою: 

100
_

X

V , 

де σ –середнє квадратичне відхилення показника; 
_

X - середнє арифметичне значення 

показника. 

Значення довірчої ймовірності α приймають в залежності від групи граничного стану:  

- при розрахунках основ за несучою здатністю α = 0,95;  

-  при розрахунках основ за деформаціями α = 0,85. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про інженерно-геологічний елемент (ІГЕ). 

Література основна [2]. 

Література додаткова [4]. 

 

Лекція 30. Значення кореляції між складом і властивостями ґрунтів. – 1 година. 

Між властивостями ґрунтів одного генетичного типу, його складом, структурою й 

текстурою існують певні взаємозв’язки. Узагалі такі зв’язки можуть бути функціональними й 

кореляційними.  

Функціональні зв’язки дозволяють, використовуючи значення одних величин, отримувати 

точні значення інших. 

Кореляційні зв’язки існують між незалежними величинами, вони носять імовірностний 

характер і здійснюються лише в середньому. Інженерно-геологічне значення кореляційних 

зв’язків зводиться до того, що використовуючи значення показників, що достатньо просто 

визначаються, можна отримати можливість розраховувати значення показників, що складно 

визначаються, на основі аналітичних або графоаналітичних залежностей, які встановлені між цими 

показниками. 

Для вивчення кореляційних зв’язків використовуються кореляційний і регресійний 

аналізи. Кореляційний аналіз має за мету виявлення взаємозв’язків двох випадкових величин, у той 

час як предметом вивчення регресійного аналізу є характер залежності однієї ознаки, яка 

кваліфікується як функція, від другої, що приймається за аргумент. 

Для ґрунтів України було виконано багато досліджень із метою пошуків залежностей між 

показниками складу й показниками властивостей ґрунту, а також між показниками різних 

властивостей.  

Серед показників складу для глинистих ґрунтів найбільш часто використовують вміст 

глинистої фракції, а також тісно пов’язані з ним показники верхньої межі пластичності та числа 

пластичності. Серед інших характеристик, що використовують для аналізу, треба назвати 

вологість, пористість і коефіцієнт пористості, щільність і щільність сухого ґрунту, які суттєво 

впливають на деформаційні та міцностні характеристики ґрунтів.  

В піщаних ґрунтах деформаційні і міцностні властивості частіше залежать від розміру 

часток і пористості. Для скельних ґрунтів установлені зв’язки між щільністю (пористістю), 

тріщинуватістю та показниками фізико-механічних властивостей, а також швидкістю 

розповсюдження пружних хвиль і міцністю. 
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Суттєвим недоліком усіх вищенаведених аналітичних залежностей є те, що вони мають 

локальний характер і можуть використовуватись лише для тих генетичних і літологічних видів 

ґрунтів, що розвинуті на певній території, для якої встановлені ці залежності. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Приклади кореляції між властивостями ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 15. Визначення тарувальних погрішностей компресійних 

приладів. – 2 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення тарувальних погрішностей компресійних приладів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про тарувальні погрішності компресійних приладів. 

2. Практичне значення визначення тарувальних погрішностей компресійних приладів. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [4,5]. 

Література додаткова [3,8]. 

 

ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ 

 

Лекція 31. Класифікація ґрунтів. Скельні ґрунти. – 1 година. 

У сучасному ґрунтознавстві існують декілька видів класифікації ґрунтів, серед яких у 

залежності від цілей, покладених у їх основу, виділяють загальні, спеціальні і регіональні. Раніше 

також існували галузеві класифікації (для цілей гідротехнічного, шляхового будівництва тощо), 

але вони значною мірою повторювали спеціальні класифікації.  

Загальні класифікації охоплюють все розмаїття гірських порід, більшість із них базується 

на генетичній основі. 

Спеціальні класифікації поділяють окремі групи ґрунтів по одній або декільком ознакам  - 

гранулометричному складу, пластичності, пористості тощо. Прикладами таких класифікацій може 

бути класифікація В.В.Охотіна за гранулометричним складом для глинистих ґрунтів, класифікація 

за числом пластичності, коефіцієнтом пористості тощо загальновідомі класифікації. 

Регіональні класифікації мають за мету надати уявлення про інженерно-геологічні 

особливості ґрунтів окремих територій (регіонів) і базуються вони на геолого-генетичній 

(формаційній) основі. 

Більшість загальних класифікацій ураховують умови походження ґрунтів, а також 

характер постдіагенетичних процесів, які обумовлюють їх склад. 

Серед загальних класифікацій найбільш відомі класифікації Ф.П. Саваренського (із 

доповненнями В.Д. Ломтадзе), М.М. Маслова, Є.М. Сергєєва, а також класифікація ДСТУ Б В.2.1-

2-96. 

Найбільш обґрунтованою є класифікація ДСТУ Б В.2.1-2-96. Вона враховує сучасні 

уявлення про особливості складу, стану і властивостей різноманітних порід, що знаходяться в 

сфері впливу будівель та споруд. У цій класифікації виділено 6 таксономічних одиниць на 

підґрунті таких ознак: 

- клас - за загальним характером структурних зв’язків; 

- група - за характером структурних зв’язків (з урахуванням їх міцності); 

- підгрупа - за походженням та умовами утворення; 

- тип – за речовинним складом; 

- вид – за найменуванням ґрунтів (з урахуванням розмірів часток і показників 

властивостей); 

- різновид - за кількісними показниками речовинного складу, властивостей та структури 

ґрунтів. 

Таким чином, за допомогою найбільших таксономічних одиниць - класів усе розмаїття 

гірських порід поділяється на ґрунти з жорсткими структурними зв’язками (клас скельних ґрунтів) 

та ґрунт без жорстких структурних зв’язків (клас нескельних ґрунтів). Подальше послідовне 
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ділення ґрунтів на основі ознак, які враховують генезис, склад, стан та властивості дає можливість 

найбільш повно врахувати інженерно-геологічні особливості виділених таксономічних одиниць 

ґрунтів, включаючи різновиди.  

Спроби розробки інженерно-геологічних класифікацій на формаційній основі в Україні 

почали здійснюватись в 60-х - 70-х роках при складанні дрібномасштабних інженерно-геологічних 

карт території СРСР, а також у процесі підготовки монографічних видань «Гідрогеологія СРСР» 

та «Інженерна геологія СРСР». Однак, крім цих пропозицій загальноприйняті регіональні 

класифікації, як у цілому по Україні, так і по окремих регіонах до теперішнього часу відсутні. 

Скельні ґрунти є найбільш надійною основою будинків і споруд, тому ділянки їх 

розповсюдження, звичайно, обирають при розміщенні найвідповідальніших споруд (високо 

напірних гребель, висотних будинків тощо). Це обумовлено насамперед високою міцністю, 

незначним деформуванням і водопроникністю, високою стійкістю й опірністю скельних ґрунтів до 

впливу атмосферних факторів. 

Поруч із цим скельні ґрунти нерозчинні у воді, мало пористі (до 1%) та водопроникні 

тільки по тріщинах. 

Поділ ґрунтів із жорсткими структурними зв'язками на скельні й напівскельні має досить 

умовний характер - до напівскельних (згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96) віднесені ґрунти, границя 

міцності яких у водонасиченому стані не перевищує 5 МПа. У зв'язку із цим, а також відсутністю 

даних випробувань окремих петрографічних різновидів ґрунтів у водонасиченому стані ми будемо 

відносити всі ґрунти з жорсткими зв'язками до скельних (наприклад, роговики тощо).  

Серед скельних ґрунтів на території України в інженерно-геологічному відношенні 

вивчались магматичні й метаморфічної породи Українського щита, окремі комплекси порід 

складчастих регіонів Донбасу, Карпат і Криму (головним чином, у зв'язку з розробкою корисних 

копалин). 

Магматичні й метаморфічні утворення Українського щита використовуються з метою 

наземного будівництва на окремих ділянках, де вони виходять на поверхню. На площі щита 

переважають метаморфічні породи, які представлені гнейсами, мігматитами, кварцитами та 

джеспілітами. 

Магматичні породи найбільш широко представлені інтрузивними утвореннями - 

гранітами, габро, а також діоритами, сієнітами, амфіболітами, які мають також високі механічні 

властивості. 

Суттєво зменшують фізико-механічні характеристики магматичних і метаморфічних порід 

процеси вивітрювання, які розвинуті більш ніж на 80% території Українського щита (максимальна 

потужність кори вивітрювання досягає 150-200 м, але в більшості не перевищує 10-20 м). 

Осадові зцементовані ґрунти представлені уламковими утвореннями, ґрунтами 

біохімічного й хімічного походження (карбонатними, сульфатними та галоїдними). 

До уламкових зцементованих ґрунтів у залежності від розміру часток можуть бути 

віднесені конгломерати й брекчії (частки > 2 мм), пісковики (частки від 2 до 0,05 мм) та 

алевроліти й аргіліти, які складаються з пилуватих і глинистих часток. 

Інженерно-геологічні властивості зцементованих ґрунтів, які складаються з піщаних, 

пилуватих та глинистих часток, розглянемо на прикладі пісковиків, аргілітів та алевролітів 

кам'яновугільної товщі Донбасу та флішових відкладів Карпат. 

Кам'яновугільні відклади Донбасу мають потужність більше 15 км і представляють собою 

чергування пісковиків, аргілітів, алевролітів, вапняків і вугільних верств. З інженерно-геологічної 

точки зору найбільш важливим чинником, який визначає різницю в складі і властивостях цих 

порід, є ступінь метаморфізму. У мінеральному складі з підвищенням метаморфізації в породах 

з'являються вторинні утворення - слюди, кварц, з'являється сланцюватість. У зв'язку із цим із 

переходом до більш метаморфізованих порід зменшується вологість і пористість, підвищується 

міцність. Поряд зі ступенем метаморфізму на міцність порід кам'яновугільної товщі суттєвий 

вплив має склад цементуючої речовини. Найбільш чітко такий вплив простежується в пісковиках, 

менш чітко - в алевролітах і аргілітах. Невисокою міцністю характеризуються пісковики на 

глинистому цементі (середнє значення межи міцності при одноосьовому стисканні 32 МПа), 

висока міцність у пісковиків на серицито-кремністому (60 МПа) і серицито-кремністо-кар-

бонатному цементі (94 МПа). 

Верхні горизонти кам'яновугільних порід мають зону вивітрювання глибиною понад 100 м, 

що обумовлює зниження міцностних характеристик. Як показують дослідження, вивітрені 
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різновиди пісковиків, алевролітів і аргілітів мають міцність менш в 2-3 рази в порівнянні з 

аналогічними не вивітреними різновидами. 

Флішові відклади Карпат відносяться до палеогенового та верхньокрейдяного віку й 

представлені перешаруванням переважно пісковиків і аргілітів з алевролітами, мергелями та 

дрібно галечниковими конгломератами, які мають підпорядковане значення. Для флішової товщі 

характерна тріщинуватість. 

Також із поверхні широко розвинута зона вивітрювання, верхня частина якої збереглася 

лише на окремих ділянках завдяки сильному розчленуванню рельєфу й інтенсивним процесам 

змиву та ерозії. На таких ділянках аргіліти перетворені в глини, пісковики - у щебінь, жорству, а 

місцями - у піски. Потужність уламкової зони змінюється в залежності від літологічного складу 

порід у пісковиках - до 4 -5 м, на ділянках тонкого перешарування пісковиків та аргілітів - до 7-10 

м, в аргілітах - до 14-16 м. Тріщинна зона в долині Черемошу розвинена від 16-32 м (у пісковиках) 

до 42 м (при перешаруванні пісковиків, аргілітів та алевролітів). 

Осадові карбонатні породи мають морське, іноді озерне походження. Їм притаманні значні 

площі розповсюдження, шаруватий характер залягання, закономірна зміна шарів у вертикальному 

розрізі, відносна витриманість складу та властивостей у межах шару. 

Серед карбонатних порід на Україні найбільш поширені мергельно-вапнякові відклади 

верхньої крейди та неогенові вапняки. 

Верхньокрейдяна мергельно-вапнякова товща порід широко розвинена на лівобережжі 

Сіверського Донця й у Волино-Подолії. Представлена вона біохімічними утвореннями - 

основними породоутворюючими залишками є коколітофориди (10-70%) і форамініфери (5-10%). 

За речовинним складом у розрізах переважають крейда й мергелі, місцями мергелі кремнеземисті, 

а на території Волино-Подолії значні ділянки займають крейдоподібні вапняки. Крейда 

складається з 70-98% CaCO3, вміст якого знижується в крейдоподібних вапняках до 50-70%. Уміст 

глинистої компоненти складає від 2 до 50%. 

Неогенові вапняки широко розвинуті в Причорномор'ї, а також у Криму та Нижньому 

Побужжі, де вони представлені неоднорідними за складом вапняками понтичного, меотичного, 

сарматського й верхньотортонського ярусів. Потужність їх змінюється в межах 5-20 м. 

В інженерно-геологічному відношенні вони вивчені недостатньо. 

Сульфатні та галоїдні породи – це хімічні утворення, які формуються в товщах 

континентальних відкладів у вигляді лінз і прошарків або в передових прогинах складчастих 

структур у вигляді досить потужних товщ.  

В Україні широко відомі потужні відклади кам'яної солі в Донбасі (Артемівськ, 

Слов'янськ) і Закарпатті (Солитвино), калійних солей у Передкарпатті. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Класифікація ґрунтів згідно ДСТУ Б В.2.1-2-96. 

Література додаткова [1]. 

 

Лекція 32. Дисперсні (нескельні) ґрунти. – 1 година. 

Серед піщаних утворень на Україні найбільш розвинені алювіальні й флювіогляціальні, у 

меншій мірі морські та еолові піски.  

Алювіальні піски складають більшою частиною руслову фацію потужність якої досягає 25-

30 м у долинах р. Дніпра, Сіверського Донця тощо. У літологічному складі руслової фації 

переважають дрібно - та середньозернисті піски, іноді (у нижніх горизонтах) із дрібним гравієм 

кварцу та кристалічних порід. 

Для руслового алювію характерна коса верствуватість, яка може чергуватись із 

горизонтальною, лінзовидною тощо. Слід відмітити значну природну щільність алювіальних 

пісків, що пов'язано з формуванням цих відкладів у водному середовищі. 

Флювіогляціальні піски широко представлені в північних районах України, де вони 

займають значні території і приймають участь в рельєфоутворенні, створюючи таки форми 

рельєфу як зандри та ози. 

У льодовиковій області, де поширена морена, флювіогляціальні піски розділяються на 

підморенні й надморенні. Підморенні піски частіше зустрічаються на Поліссі, менш поширені в 

південних районах льодовикової області. 

За гранулометричним складом флювіогляціальні піски неоднорідні - від тонкозернистих до 

крупнозернистих з уламками кристалічних порід, місцями вони переходять у супіски та суглинки. 

Потужність їх не перевищує 2-4 м. 
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Еолові піски розвинуті, головним чином, на заплавах долин Дніпра, Самари, Сули тощо, де 

вони утворюють кучугури - піщані горби, у будові яких приймають участь дрібнозернисті піски. 

Піски однорідні за гранулометричним складом, добре відсортовані. Для районів Чернігівського 

Полісся еолові піски характеризуються такими показниками: щільність часток – 2,65 г/см
3
, 

щільність 1,59 г/см
3
, кут природного укосу сухого піску – 31

0
, під водою –26

0
, коефіцієнт 

фільтрації - 3,3 м/добу. 

Морські піски широко розвинуті в прибережній зоні шельфу Чорного моря. Генезис їх 

різний - дельтовий, прибережно-лиманно-морський і морський. Потужності складають 1,5-2 м 

(іноді до 6 м). За розміром переважають дрібні різновиди, рідше - середньо - та крупнозернисті з 

умістом гальки. 

Серед пилуватих та глинистих ґрунтів найбільш поширені лесові ґрунти. 

Лесові ґрунти займають понад 65 % площі України і складають верхню частину розрізу 

вододілів і давніх терас у долинах річок. 

Потужність лесових ґрунтів змінюється від перших метрів (у північній частині України на 

вододілах Донбасу) до 23 (іноді 35 м) на півдні України. 

Товща лесових ґрунтів поділена горизонтами викопних ґрунтів, які мають стратиграфічне 

значення і за їх допомогою виділяють нижній, середній та верхній відділи плейстоцену і 

голоценові відклади. 

Поряд із наявністю викопних ґрунтів лесові товщі мають специфічні риси, загальні з 

аналогічними утвореннями, розвинутими в інших країнах Європи, Азії, Америки тощо До них 

відноситься:  

1) відсутність шаруватості, або прихована шаруватість; 

2) наявність макропор розміром до 1-2 мм, а також порожнин органічного походження 

(кротовин, коренеходів тощо);  

3) наявність стовбчастих окремостей у верхній частині відслонень лесових порід, що 

обумовлює вертикальний або близький до нього характер схилів;  

4) наявність прошарків вулканічного попелу потужністю до 1 м; 

5) наявність горизонтів акумуляції солей (гіпсу й карбонатів), а також конкрецій різного 

складу (марганцю, карбонатів тощо). 

Лесові ґрунти України на більшій частині території можуть бути віднесені до просідаючих 

при замочуванні або в природному стані, або під дією додаткових навантажень від споруд. 

Численні дослідження показали, що при природних навантаженнях величина відносного 

просідання змінюється від 0,01 до 0,08, при додаткових навантаженнях у діапазоні до 0,3 МПа 

максимальні значення цієї величини досягають 0,14-0,20 (при найбільш часто поширених 

значеннях 0,04-0,07). 

У регіональному плані найбільшою здатністю до просідання під впливом природного 

навантаження характеризуються лесові породи Придніпров’я й Півдня Причорноморської 

западини, де лесові товщі відносяться до П типу ґрунтових умов за просіданням. На цих 

територіях сумарне просідання під дією природного тиску складає 30-60 см (при максимальних 

значеннях 140-220 см). На більшій частині території України розвинені лесові породи, які 

характеризуються І типом ґрунтових умов за просіданням (сумарне просідання не перевищує 5 

см). 

Льодовикові утворення займають ¼ частину території України. Представлені вони 

середньоплейстоценовими моренними й флювіогляціальними відкладами й тільки в Передкарпатті 

виявлені нижньоплейстоценові моренні утворення. 

Серед моренних відкладів дніпровського віку переважають суглинки, рідко зустрічаються 

супіски і глинисті піски з включеннями гальки й гравію кристалічних порід. Потужність морени 3-

4 м, місяцями в заглибленнях дольодикового рельєфу - до 15 м. 

Строкаті та червоно-бурі глини. Ці глини залягають у підошві четвертинної товщі й 

широко розвинуті на вододілах у середній і південній частині України. Потужність їх змінюється в 

широкому діапазоні - від 1 до 20 м (у районі Києва в середньому 9-14 м). На стратиграфічне 

положення й генезис глин існують різні точки зору. Згідно з однією з них - досить поширеною 

(В.І. Крокос, П.К. Заморій тощо), строкаті та червоно-бурі глини є елювіальними утвореннями 

пліоценового віку. За гранулометричним складом це переважно суглинки й глини. 

В Україні найбільш поширені алювіальні глинисті різновиди серед заплавного алювію і 

рідко зустрічаються у вигляді окремих шарів та прошарків у руслових відкладах. Заплавні супіски, 

суглинки, рідше глини - це в більшості пухкі, м'яко пластичні водонасичені ґрунти, погано 
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відсортовані, часто збагачені рослинними залишками. Також глинисті різновиди, поширені в 

ґрунтах старичної фації. Суглинки та супіски цієї фації характеризуються чередуванням 

прошарків різного складу, збагачених оксидами заліза, карбонатів, залишків рослин різного 

ступеню розкладення. 

Серед корінних морських глинистих утворень найбільш поширені неогенові глини, які 

розвинені у верхні частині розрізу і мають значний вплив на умови будівництва та експлуатації 

інженерних споруд. 

Морські неогенові глини зустрічаються в розрізах південної (Північне Причорномор’я, 

Степовий Крим, Керченський півострів) та західної частинах територій України. 

Мергелясті глини київської свити характеризуються однорідним складом без ознак 

шаруватості зі значним умістом пилуватих фракцій. У складі глинистих фракцій переважають 

монтморилоніт і гідрослюди, у складі піщаних і пилуватих - кварц, польові шпати, глауконіт та 

мусковіт. 

У природному стані глини знаходяться під гравітаційним навантаженням вищезалягаючих 

порід, яке в середньому складає 1 МПа. У четвертинний період глини на ділянках ерозійних врізів 

(долина р. Либідь у Києві тощо) зазнали разущільнення, що відбилось на властивостях - 

пористість на таких ділянках складає 47 % у зрівнянні з пористістю 43 % на ділянках, які не 

зазнали разущільнення. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Інженерно-геологічна характеристика дисперсних ґрунтів України. 

Література додаткова [11,12]. 

 

Лабораторна робота 16. Визначення деформаційних властивостей ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення деформаційних властивостей ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [3,6,8]. 

 

Лекція 33. Біогенні ґрунти. – 1 година. 

Торфи дуже розвинені на півночі України, де вони займають значні території (у Поліській 

низовині заторфованість досягає 4,3%), а також на заплавних терасах великих і малих річок. Це 

озерно-болотні або алювіально-болотні утворення. 

До торфів відносять органо-мінеральні ґрунти, які утворились внаслідок природного 

відмирання і неповного розкладу болотних рослин в умовах підвищеної вологості при недостачі 

кисню з умістом 60% і більше органічних речовин. При вмісті органічних речовин у піщаних 

пилуватих і глинистих ґрунтах від 60 до 10% їх відносять до заторфованих. 

Склад торфу визначається, головним чином, на основі таких показників - ботанічного 

складу, ступеню розкладу й зольності. Визначення ботанічного складу рослинних залишків, яке 

виконується мікроскопічним методом, дозволяє встановити тип водного живлення болота на 

різних стадіях його розвитку, а також особливості формування та накопичення торфу. Торфи 

низинного типу мають таки види рослин - осоковий, очеретовий, гипновий, шейцериєвий, 

вільховий склад; для торфів верхового типу характерні такі види - фускум, медіум, сосновий, 

гуміно-сфагновий тощо. Перехідний тип представлений різною комбінацією наведених видів. 

Для торфів характерний процес усідання, пов’язаний зі зменшенням умісту  води 

внаслідок осушення. Слабо розкладені торфи в структурі яких переважають мало змінені сплетені 

рослинні залишки, мають незначне усідання. З підвищенням ступеню розкладу зростає здатність 

торфів до усідання. 

Мули - це водонасичені сучасні осадки водоймищ, які сформувалися в умовах дії 

мікробіологічних процесів. Мули мають вологість, що перевищує вологість на межі текучості, і 

коефіцієнт пористості е > 0,9. 
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На Україні мули розвинуті на окремих ділянках річкових долин та озерах, а також у складі 

лиманних і донних відкладів Чорного та Азовського морів. Формування їх відбувається на 

спокійних у гідродинамічному відношенні ділянках дна, як правило, дисперсність мулів 

зменшується з переходом до більшої глибини морського дна. Так, у південній частині Чорного та 

Азовського морів склад мулів стає більш глинистим, але ця  закономірність часто порушується. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Інженерно-геологічна характеристика біогенних ґрунтів України. 

Література додаткова [11,12]. 

 

ТЕМА 5. МАСИВИ ҐРУНТІВ. 

Лекція 34. Поняття про масиви ґрунтів та їх особливості. – 1 година. 

Завершальним етапом в інженерно-геологічному дослідженні ґрунтів є перехід від 

точкової оцінки їх складу і властивостей у місцях випробування до оцінки всієї товщі (масиву) 

ґрунтів у сфері впливу навантажень від споруди. Характер масиву обумовлює особливості 

поведінки порід в основі і визначає, зокрема, розрахункову схему основи споруди. 

Найбільш повне визначення масиву порід було сформульовано П.М. Панюковим: «Масив 

гірських порід - це частина земної кори, що знаходиться у сфері інженерного впливу, яка 

вивчається з метою визначення умов проведення інженерних робіт і експлуатації споруд і має 

інженерно-геологічну структуру, відмінну від структури сусідніх з ним ділянок земної кори». 

У залежності від розміру розрізнюють масиви: 

І порядку - (1000 м - 100 м) - це найбільш крупні геологічні тіла, які відповідають за 

об’ємом геологічній структурі типу складки, монокліналі або структурно-тектонічного блока. Такі 

масиви складені однією геологічною формацією, а межами їх можуть бути межи розповсюдження 

формації або межи регіональних розломів. 

П порядку - (100 м - 10 м) - за об’ємом частіше відповідають фаціям, мікрофаціям та їх 

сполученням. Це складні неоднорідні за складом, будовою й властивостями геологічні тіла.  

ІІІ порядку - (10 м - 1 м) - літологічне (петрографічне) однорідні тіла. 

ІV порядку - це окремі ділянки масивів III порядку, що однорідні як за складом, так і за 

станом (ґрунти однакової консистенції, тріщинуватості тощо). За об’ємом такі масиви 

відповідають інженерно-геологічним елементам. У практиці інженерно-геологічних вишукувань 

найбільш часто використовують масиви високих порядків (III - IV). 

Головними факторами, які обумовлюють інженерно-геологічні особливості масивів, є їх 

речовинний склад та будова. За речовинним складом виділяють масиви, які складені скельними й 

дисперсними ґрунтами. Поряд із цим широко розвинуті масиви змішаного складу. 

Масиви скельних ґрунтів характеризуються найбільш високими показниками фізико-

механічних властивостей і низькою водопроникністю. Але негативною рисою скельних порід є 

тріщинуватість, яка обумовлена ендо - та екзогенними процесами. 

Масиви дисперсних ґрунтів мають різний літологічний склад, і в залежності від цього 

можуть бути глинистими, піщаними та крупноуламковими. Для таких масивів важливою 

особливістю є значна зміна поведінки в залежності від ступеня водонасиченості. Зволоження 

призводить до розвитку процесів набухання, просідання, суфозії тощо. 

Будова масивів визначається впливом двох груп чинників - петрогенетичного й 

тектонічного, взаємодія яких визначає закономірності будови того чи іншого масиву. У залежності 

від цих груп чинників виділяють три типи структур: 

 нашарування;  

 ін’єктивні; 

 диз’юнктивні. 

Структура нашарування характерна для масивів, у будові яких приймають участь, 

головним чином, осадові, метаморфічні і вулканогенно-осадові породи. 

До ін’єктивних структур належать магматичні тіла типу даек, штоків, батолітів тощо. 

Диз’юнктивні структури формуються як наслідок тектонічних процесів - це скиди, 

надвиги, глибинні розломи різних розмірів. 

Найбільш несприятливі інженерно-геологічні умови мають диз’юнктивні структури, що 

обумовлене руйнуванням порід і високою тріщинуватістю. 

Склад і будову масиву обумовлюють такі найважливіші інженерно-геологічні 

характеристики: 

 неоднорідність; 
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 анізотропія; 

 тріщинуватість; 

 вивітрілість; 

 обводненість; 

 напружений стан. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Класифікація масивів ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

Лабораторна робота 17. Визначення просідання лесових ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення просідання лесових ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [3,6,8]. 

 

Лекція 35. Інженерно-геологічна характеристика масивів ґрунтів. – 1 година. 

Неоднорідність масиву або мінливість його властивостей залежить від характеру 

утворюючих його порід, послідовності їх нашарування (первинна або сингенетична 

неоднорідність), а також від характеру й інтенсивності тектонічних процесів, ступеню вивітрілості 

та тріщинуватості, які розвиваються після формування порід (вторинна або епігенетична 

неоднорідність). Як масиви, що мають первинну неоднорідність, можна розглядати шаруваті 

товщі алювіальних терасових утворень Дніпра, окремі блоки гранітоїдних масивів УЩ (нижче 

зони вивітрювання) тощо. До масивів, для яких характерна вторинна неоднорідність, можна 

віднести кам’яновугільну товщу порід Донбасу, а також масиви, що утворені флішовими 

породами Карпат, таврійською серією Кримських гір тощо. Однак, окремі ділянки 

кам’яновугільної товщі Донбасу, що розбиті системою круто падаючих тріщин (район Горлівки), 

можна розглядати як однорідний масив, що складається з окремих елементів, які розділені 

поверхнями послаблення. 

Інженерно-геологічні умови будівництва вважаються досить сприятливими для 

розташування споруд, коли розміри призначених під будівництво територій зіставляються з 

розмірами однорідних геологічних тіл, що використовуються як основи. Однак такі умови 

створюються далеко не завжди й однією з першорядних задач інженерно-геологічного 

обґрунтування проектів є пошук меж неоднорідностей масивів. 

М.В. Рацем запропонована класифікація з 5 рівнів (порядків) неоднорідностей структури 

геологічних об’єктів: 

ІV рівня - неоднорідність реальних кристалів за рахунок дефектів кристалічної решітки; 

ІІІ рівня - неоднорідність складу, структури й текстури гірської породи в межах одного 

петрографічного типу;  

ІІ рівня неоднорідність складу і будови гірських порід у межах пачки, ритму, шару; 

неоднорідність за рахунок тріщинуватості та дрібних геологічних дислокацій; 

І рівня - неоднорідність масиву гірських порід, обумовлена присутністю різних за складом 

і будовою горизонтів і шарів, різним ступенем літифікації, тектонічними порушеннями, зонами 

геотермальної переробки, вивітрювання, розвантаження тощо 

О рівня - неоднорідність розглядається як регіональна мінливість, обумовлена 

фаціальними й формаційними відмінностями геологічних тіл. 

Найбільш поширене використання при інженерно-геологічних обґрунтуваннях проектів 

мають неоднорідності ІІІ та II рівнів. Серед них більш детально вивчена просторова мінливість на 

рівні гірської породи. 

Анізотропія - це залежність властивостей ґрунтового середовища від заданого напрямку. 

Абсолютна більшість масивів характеризується наявністю анізотропії. 
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Важливе значення для оцінки анізотропії має масштаб ґрунтового середовища. За 

аналогією з рівнями неоднорідності розрізнюють: 

- анізотропію кристала; 

- анізотропію, обумовлену структурою порід; 

- анізотропію, обумовлену макрошаруватістю (макротріщинуватістю). 

Поряд із цим виділяють первинну й вторинну анізотропію. 

Первинна анізотропія формується за рахунок шаруватості осадових порід, сланцюватості 

метаморфічних порід або орієнтованого розміщення кристалів при формуванні магматичних 

порід.  

Вторинна анізотропія утворюється під впливом тріщинуватості та напруженого стану 

масиву. 

Кількісною характеристикою анізотропії є коефіцієнт анізотропії (Ка), який дорівнює 

відношенню максимальних величин (Rmax) до мінімальних величин (Rmin) показників, що одержані 

при вимірюванні показника в різних напрямках: 

min

max

R

R
K a . 

Тріщинуватість має дуже важливе значення для інженерно-геологічної оцінки масиву. 

Наявність тріщин обумовлює зниження міцності й підвищення водопроникності порід. 

У залежності від генезису розрізнюють літогенетичні тріщини осадових порід та 

регіональні тріщини масивів порід (первинна тріщинуватість), а також тектонічні, екзогенні 

(вивітрювання та розвантаження) і техногенні тріщини (вторинна тріщинуватість).  

Літогенетичні тріщини формуються як у процесі утворення магматичних (контракційні 

тріщини при остиганні розплавів) і метаморфічних порід, а також при діагенетичних 

перетвореннях в осадових породах.  

Регіональна тріщинуватість, яка відноситься до первинної, є початковою 

характеристикою масиву, пов’язаною з його формуванням. 

Тектонічні тріщини (вторинна тріщинуватість) характеризуються витриманістю за 

простяганням і значною глибиною розвитку, причому значне розповсюдження вони набувають у 

породах із жорсткими кристалізаційними зв’язками. 

Особливим різновидом тектонічної тріщинуватості є кліваж - мережа тонких закритих 

тріщин розміром від 10 до 50 мм, площини яких у більшості направлені під прямим кутом до 

шаруватості порід. 

Екзогенна тріщинуватість пов’язана з процесами вивітрювання й розвантаження порід на 

гірських схилах. За рахунок вивітрювання формуються тріщини кори вивітрювання скельних 

масивів, тріщини карстових провалів і зсувних зміщень. 

Тріщини розвантаження зустрічаються в бортових частинах кар’єрів і вздовж схилів та дна 

річкових долин (так звані «тріщини донного та бортового опорів»). Останні характерні для схилів, 

які складені карбонатними породами. 

Техногенні тріщини мають штучне походження й обумовлені процесами, які пов’язані з 

господарською діяльністю людини. Передусім до них треба віднести успадковані тріщини різного 

генезису (у тому числі тріщини підземних гірських виробок і тріщини зрушення порід над 

гірськими виробками), а також тріщини, що формуються при проведенні вибухів. 

Інженерно-геологічні умови масивів у значній мірі залежать від геометрії тріщин - 

густоти, ширини, довжини, кута падіння, площини тріщини та азимуту падіння.  

Великі тріщини обумовлюють поведінку масивів, знижуючи їх механічні властивості, 

дрібні тріщини мають важливе значення для властивостей зразка. Геометричні розміри тріщин 

використовують у кількісному показнику - коефіцієнті тріщинної пустотності, який є критерієм 

оцінки тріщинуватості масивів. 

Коефіцієнт тріщинної пустотності (Ктр, %) – це відношення площі вільного простору s, 

якій займають тріщини, до площі поверхні порід S у межах яких вимірялися тріщини: 

100
S

s
Ктр . 

Тріщинуватість має велике значення як чинник впливу на фізико-механічні властивості 

масивів, зокрема, стискання масивів у значній мірі залежить від інтенсивності тріщинуватості, 

ступеню заповнення тріщин, а також характеру стискання окремих блоків і деформаційних 

властивостей порід, що їх складають. Так, порода, що заповнює тріщину, як правило, більш 
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стискається, ніж порода в окремих блоках масиву. Пустотність відкритих тріщин суттєво 

зменшується при передачі навантажень на масив, чим більше таких тріщин, тим більше 

стискається масив. 

Процес вивітрювання обумовлює формування кори вивітрювання магматичних, 

метаморфічних та осадових зцементованих ґрунтів, яка характеризується неоднорідністю будови, 

має невитриману потужність і відрізняється специфічними фізико-механічними властивостями 

порід. 

Ступінь вивітрілості може бути визначена за показником вивітрілості (Іwr): 

s

wrI , 

де ρs та ρ – відповідно щільність часток і щільність скельного ґрунту. 

Збільшення значення Іwr є ознакою підвищення вивітрілості ґрунту. 

Установлення потужності вивітрілих порід у масиві має дуже важливе значення у зв’язку з 

тим, що це обумовлює величину зняття зруйнованих вивітрюванням ґрунтів в основі споруд або 

визначає потужності ґрунтів, які потребують поліпшення їх властивостей методами технічної 

меліорації. 

У залежності від особливостей геологічної будови та складу порід розрізнюють лінійні та 

площинні кори вивітрювання.  

Лінійні кори вивітрювання зустрічаються в зонах тектонічних розломів, у складчастих 

зонах, де переважає чередування стійких і слабостійких до вивітрювання порід. Ширина таких зон 

досягає іноді до кількох десятків метрів,  глибина до 100-200 м.   

Площинні кори вивітрювання розвинуті на територіях виходів скельних ґрунтів на 

поверхню, або при невеликих потужностях осадового чохла (наприклад, територія Українського 

щита) і мають потужність, яка складає перші метри, місцями досягає 10-20 м. Але в окремих 

регіонах, наприклад, таких як Донецький басейн, для кам’яновугільної товщі характерні значно 

більші потужності зони вивітрювання, які досягають 40-80 м, а в Західному Донбасі - більше 80 м. 

Обводненість (як і в окремих зразках) значно зменшує міцність і стійкість масивів ґрунтів. 

Води масивів ґрунтів при їх інженерно-геологічній оцінці можуть розглядатися як: 

- компонента ґрунту, що впливає на його властивості; 

- розчини, які вступають у хімічні реакції з породами масиву, що призводить до 

розчинення або відкладання солей; 

- силовий фактор, що впливає на напружений стан масиву та знижує його міцність. 

Вода як компонентна ґрунту має більш важливе значення в масивах, складених піщано-

глинистими утвореннями. У скельних масивах цей фактор впливає на властивості ґрунтів дещо 

менше. 

Вода як розчин суттєво впливає на породи масивів, у будові яких приймають участь 

розчинні утворення. Взаємодія підземних вод із розчинними породами, які розвинені у верхніх 

частинах розрізу, обумовлює утворення карсту.  

Процеси карстоутворення значно поширені в карбонатних породах Лівобережної 

низовини, Волино-Подільської височини, окремих районах Донбасу, Криму, Карпат та в інших 

регіонах. У меншій мірі розвинутий карст у масивах галогенних порід - Верхнетисненська 

котловина, Закарпаття, Бахмутська котловина на Донбасі, окремі девонські штоки Лівобережної 

низовини. 

Карстоутворення суттєво ускладнює будівництво й експлуатацію будівель і споруд, у ряді 

випадків, обумовлюючи неможливість розміщення таких об’єктів в ураженій карстом місцевості. 

Значення води як силового фактора найбільш проявляється в порушенні стійкості схилів і 

укосів, у тому числі і зсувних схилів. Вплив гідродинамічних і гідростатичних сил, що 

обумовлений обводненістю порід, у цілому знижує стійкість схилів, підвищуючи дію зсувних сил. 

Породи масивів знаходяться в напруженому стані, який визначається дією двох силових 

полів - гравітаційного й тектонічного.  

Гравітаційне поле існує завдяки дії всесвітнього тяжіння й навантаження від 

вищезалягаючих порід на нижче залягаючи, і завжди збільшується з підвищенням глибини. 

Тектонічні силові поля пов’язані з тектонічними напруженнями в складчастих зонах або 

зонах тектонічних порушень і мають переважно горизонтальний напрямок дії. 

Поряд із впливом силових полів напружений стан масивів залежить від характеру і фізико-

механічних властивостей ґрунтів масиву, їх вивітрілості, тріщинуватості і таких чинників як 
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розвантаження гірських порід на схилах унаслідок дії процесів денудації та ерозії, а також при 

проведенні гірських робіт. 

Таким чином, напружений стан масивів має складну природу і залежить від багатьох 

чинників, що потребує урахування при інженерно-геологічному вивченні маси 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Фактори, що визначають інженерно-геологічні властивості масивів ґрунтів. 

Література основна [2]. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ. 

Лекція 36. Основи технічної меліорації ґрунтів. – 1 година. 

Основним завданням технічної меліорації ґрунтів є розробка теоретичних основ і методів 

штучного поліпшення складу, стану та властивостей ґрунтів із метою використання їх для 

виробничих потреб людини. У зв’язку із цим предметом технічної меліорації є вивчення змін 

складу, стану і властивостей ґрунтів при використанні методів їх штучного поліпшення з 

інженерно-геологічною метою.  

Згідно сучасним уявленням виділяють 3 групи методів штучного поліпшення властивостей 

ґрунтів: 

- фізико - механічні; 

- хімічні; 

- фізико - хімічні. 

Серед методів першої групи за характером впливу на ґрунти розрізняють механічні та 

фізичні методи. 

Механічні методи використовують для посилення основ будівель і споруд, зменшення або 

усунення деформацій просідання в лесових ґрунтах, при створені земляних споруд типа гребель, 

дамб, насипів і тощо. 

Механічне ущільнення, один із найбільш поширених методів, використовують для 

поліпшення властивостей дисперсних ґрунтів (лесових, торф'яних і піщаних) за допомогою 

статичних і динамічних навантажень. Механічне ущільнення може виконуватись трамбуванням із 

використанням енергії вибуху, віброущільненням, за допомогою паль, а також попереднього 

замочування просідаючих лісових ґрунтів. 

Трамбування - це ущільнення ґрунту послідовними ударами або уторовуванням. 

Ущільнення послідовними ударами складається з вільного скидання трамбівки масою 3-7 т із 

висоти 4-8 м. У залежності від маси трамбівки, її площі й висоти падіння, числа ударів, но-

менклатурного виду ґрунту, його щільності й вологості цим способом можна ущільнити шар 

ґрунту потужністю 1,5-3,5 м. Добрі результати трамбування дає в лесових просідаючих ґрунтах. 

З метою ущільнення ґрунтів уторовуванням використовують котки масою від 5 до 100 т і 

більше. У залежності від маси котка й кількості його проходів ґрунт можна ущільнити на глибину 

від 20 до 100 см. Більш раціонально використовувати цей спосіб для ущільнення зв’язних ґрунтів. 

Ущільнення енергією вибуху відбувається за рахунок вибуху зарядів вибухової речовини, 

яка закладається у свердловину (або систему свердловин при площинному закріпленні ґрунтів). 

Внаслідок вибуху ґрунт стінок свердловин ущільняється. Ефект підвищення міцності ґрунту 

посилюється подальшим заповненням свердловин ґрунтом із пошаровим ущільненням його до 

оптимальної щільності. Найбільшого поширення цей метод набув для піщаних і лесових ґрунтів. 

Віброущільнення (головним чином, піщаних ґрунтів) відбувається за допомогою 

вібраторів, які передають кінетичну енергію на поверхню ґрунту (поверхнева вібрація) або на 

глибинні шари (глибинна вібрація). За рахунок цієї енергії частки ґрунту переміщуються в інше 

положення з ущільненням його структури. При проведенні поверхневої вібрації ущільнення 

піщаного ґрунту відбувається на глибину до 3 м, а використання глибинних вібраторів зі штучним 

зволожуванням ґрунту (гідровібраційний метод) дозволяє досягти потужності закріплення ґрунтів 

до 20 і більше метрів. 

Використання паль має ефект тільки при їх спорудженні без усунення ґрунту з масиву. 

Особливого значення цей метод набуває при ущільненні ґрунтів, які сильно стискаються 

(наприклад, торфи). У цьому випадку в ґрунті споруджують вертикальні свердловини глибиною 

до 30 м та заповнюють їх піском. Такі піщані дрени-палі відводять воду з ґрунтового масиву, що 

забезпечує його прискорену консолідацію. Поряд із піском для заповнення вертикальних 

свердловин використовують більш щільний і стійкий матеріал - бетон, залізобетон, ущільнений 

ґрунт тощо. 
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Попереднє замочування просідаючих лесових ґрунтів призводить до ущільнення 

просідаючої товщі під дією власної ваги. Замочування виконується за допомогою котлованів 

глибиною до 1 м, розміри яких у плані повинні співставлятись із потужністю просідаючої товщі, 

але не менше 15 × 15 м. Для прискорення промочування ґрунтів використовується система 

дренажних свердловин, заповнених грубоуламковим матеріалом.  

Замочування лесових ґрунтів викликає ущільнення нижнього шару товщі, починаючи з 5-9 

м. У зв’язку із цим, попереднє замочування ефективне в сполученні з методами, які дозволяють 

ущільнити верхній шар лесового ґрунту – трамбування, гідровіброущільнення тощо. 

Фізичні методи базуються на використанні впливу фізичних полів - поля позитивних або 

негативних температур, що дозволяє виконувати термічне ущільнення та заморожування 

водонасичених ґрунтів. У результаті підвищується їх міцність (постійно або тимчасово - на період 

проходки водонасичених ґрунтів). 

Термічне ущільнення використовується для поліпшення властивостей лесових ґрунтів і 

дозволяє знизити або повністю ліквідувати просідання на глибину до 10-15 м. В основу метода 

покладена обробка ґрунту в стінках свердловини газами, які утворюються при згоранні різних 

видів палива (рідкого чи газоподібного), що подається у свердловину під тиском. Високотемпе-

ратурні гази проходять у пори й тріщини та нагрівають зону ґрунту, що примикає до стінок 

свердловини аж до її обпікання (у залежності від температури нагрівання). Максимальний ефект 

закріплення можна досягти при поступовому переміщенні фронту горіння палива по всій глибині 

свердловини й підтриманні температури горіння в межах 900-1100 
0
С. 

Заморожування базується на використанні негативних температур при перетинанні  

гірничими виробками обводнених порід. Навколо такої виробки (головним чином, це стволи шахт 

або тунелі метро) по контуру розміщують свердловини, у які занурюють колони труб та подають 

заморожуючу рідину (розчин СаСl2 або MgCl2). При циркуляції заморожуючої рідини у 

свердловинах навколо виробки поступово формується льодово-ґрунтова стіна, яка дозволяє 

проходити обводнені товщі під її захистом. 

Хімічні методи використовують для підвищення міцності ґрунтів і зниження їх 

водопроникності. До цієї групи методів відносять силікатизацію, цементацію та бітумізацію. 

Основу методу силікатизації складає використання розчину технічного силікату натрію 

(рідкого скла), який під впливом розчинів двох - та трьохвалентних металів (наприклад, СаСl2, 

Al2Cl36H2O тощо) або коагулянтів створює в ґрунтах гель кремнієвої кислоти, що виконує роль 

штучного цементу. Розрізняють одне - і дворозчинний способи силікатизації.  

Цементація полягає в нагнітанні в тріщинуваті або крупноуламкові ґрунти цементних 

розчинів, які заповнюють тріщини й порожнини та твердіють, підвищуючи міцність і знижуючи 

водопроникність ґрунтів. Цементні розчини подають у ґрунт через систему свердловин під тиском 

від 0,3 до 7 МПа. У залежності від цільового призначення (наприклад, використання цементних 

розчинів для створення протифільтраційних завіс або для підвищення міцності ґрунтів) системи 

свердловин розміщують або в ряд (чи кілька рядів), або по площі масиву, що потребує 

закріплення. Вибір типу цементних розчинів залежить від характеру й ступеня тріщинуватості, 

розмірів тріщин, характеру й складу заповнювача, швидкості підземних вод, їх хімічного складу 

тощо. 

Бітумізація використовується для тампонажу піщаних ґрунтів (методом холодної 

бітумізації) і скельних тріщинуватих ґрунтів (методом гарячої бітумізації). 

При холодній бітумізації бітум або змішується з ґрунтом (у дорожньому будівництві) або 

бітумну емульсію з коагулятором нагнітаються в ґрунт із коефіцієнтами фільтрації 50-100 м/добу 

через спеціальні свердловини для створення водонепроникних завіс чи стінок у гідротехнічних 

спорудах.  

При закріпленні тріщинуватих ґрунтів (із розкриттям тріщин більше 0,2 м) гарячий бітум 

під тиском подають у систему свердловин. Бітум у розплавленому стані заповнює тріщини, 

твердіє й здатен витримувати великі напори води при створенні водонепроникних завіс у 

підземних спорудах. У зв'язку з тим, що в процесі твердіння бітуму в тріщинах його об’єм 

зменшується на 8-11 %, нагнітання виконують у декілька прийомів. При цьому виникає потреба 

підігрівати бітум у свердловинах перед черговим нагнітанням, для чого створюють свердловини 

спеціальної конструкції. 

Фізико-хімічні методи, серед яких найбільш поширені глинизація, гідрофобізація тощо, 

використовуються значно рідше.  
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Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Фізико-хімічні методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів. 

Література основна [1,2]. 

 

Лабораторна робота 18. Визначення міцностних властивостей ґрунтів. – 4 години. 

План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 

2. Визначення міцностних властивостей ґрунтів. 

Література основна [3]. 

Завдання для самостійної роботи – 1 година: 

1. Поняття про характеристику ґрунту, що визначається. 

2. Практичне значення характеристики. 

3. Список обладнання, що буде використовуватись, при необхідності доповнений схемами. 

4. Методика виконання роботи. 

Література основна [3,4,5]. 

Література додаткова [3,6,8]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3: 

1. Що таке класифікаційні показники ґрунтів ? 

2. Які показники використовують в якості класифікаційних для скельних ґрунтів  ? 

3. Що таке інженерно-геологічний елемент ? 

4. Що виділяють в класифікації ґрунтів (ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) за загальним 

характером структурних зв’язків ? 

5. Якими є скельні ґрунти за межею міцності при одноосьовому стисканні, якщо Rc  

знаходиться в межах 50 – 120 МПа ? 

6. Які розміри мають частки пісковиків ? 

7. Що є основним завданням технічної меліорації ґрунтів ? 

8. Для чого використовують механічні методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів? 

9. Для чого використовують уторовування ґрунтів ? 

10. До масивів ґрунтів якого порядку відносять монокліналі ? 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ № 3: 

1. Що виділяють в класифікації ґрунтів (ДСТУ Б В.2.1-2-96) за загальним характером 

структурних зв’язків ? 

2. Якими є скельні ґрунти за межею міцності при одноосьовому стисканні, якщо Rc  

знаходиться в межах 50 – 120 МПа ? 

3. Які розміри мають частки пісковиків ? 

4. Що виділяють в класифікації ґрунтів (ДСТУ Б В.2.1-2-96) за речовинним складом ? 

5. Якими є скельні ґрунти за межею міцності при одноосьовому стисканні, якщо Rc  

знаходиться в межах 5 – 15 МПа ? 

6. Які розміри мають частки конгломератів ? 

7. До масивів ґрунтів якого порядку відносять монокліналі ? 

8. Які методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів використовують для 

тимчасового зниження водопроникності ґрунтів ? 

9. До масивів ґрунтів якого порядку відносять фації ? 

10. Які методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів використовують для постійного 

зниження водопроникності ґрунтів ? 
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ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ: 

1. Від чого залежить об'єм і відносна роль польових і лабораторних досліджень у 

ґрунтознавстві ? 

а) складності інженерно-геологічних умов ; 

б) наявності коштів ; 

в) типу ґрунтів ; 

г) кваліфікації дослідників ; 

д) характеру споруд, що проектуються; 
 

2. В якому році з'явилась книга П. Усова «Строительное искусство » ? 

а) 1798 ; 

б) 1816 ; 

в) 1856 ; 

г) 1859 ; 

д) 1861 ; 
 

3. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в магматичних гірських породах ? 

а) кварц; 

б) польові шпати; 

в) слюди; 

г) тальк; 

д) хлорит; 
 

4. Характерні властивості яких ґрунтів або мінералів обумовлюють ковалентні зв'язки ? 

а) галоїдів; 

б) силікатів; 

в) глинистих мінералів; 

г) карбонатів; 

д) сульфатів; 
 

5. Якій розмір (у мм) мають піщані фракції ? 

а) > 800-200; 

б) 200 - 2; 

в) 2 - 0,05; 

г) 0,05 - 0,002; 

д) < 0,001; 
 

6. Які різновиди води відносяться до міцнозв'язаної води ? 

а) острівної адсорбції; 

б) капілярно-розєднана; 

в) полішарової адсорбції; 

г) підвішена; 

д) власне капілярна; 

е) ґрунтових потоків; 

ж) вода, що просочується; 
 

7. Які породоутворюючі мінерали (за характером електропровідності) найбільш поширені 

в ґрунтах ? 

а) провідники; 

б) напівпровідники; 

в) діелектрики; 

8. Яка поглинальна здатність ґрунтів обумовлена зміною перерізу пор ? 

а) механічна; 

б) фізична; 

в) фізико-хімічна; 

г) хімічна; 

д) біологічна; 
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9. Якім ґрунтам притаманна пластичність ? 

а) магматичним; 

б) крейдяним; 

в) глинистим; 

г) торф'яним; 

д) піщаним; 

10. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які не перевищують критичних ? 

а) деформаційні; 

б) міцностні; 

в) реологічні; 

11. Значення якого модуля деформації використовують при розрахунках величин 

деформації пов'язаних із дією статичних навантажень ? 

а) статичної пружності; 

б) динамічної пружності; 

в) загальної деформації; 

12. Якім є тип руйнування ґрунтів при дії дотичних навантажень ? 

а) роздавлювання; 

б) зріз; 

в) розрив; 

13. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів залежить, 

головним чином, від розміру часток і щільності їх будови ? 

а) тертя по поверхні часток; 

б) зачеплення; 

в) відкол часток; 

14. Які показники властивостей є класифікаційними для скельних ґрунтів ? 

а) коефіцієнт розм'якшення; 

б) щільність; 

в) гранулометричний склад; 

г) вологість; 

д) пластичність; 

15. Які показники складу і властивостей використовують при перевірці правильності 

виділення інженерно-геологічних елементів для піщаних ґрунтів ? 

а) вологість; 

б) гранулометричний склад; 

в) коефіцієнт пористості; 

г) характеристики пластичності; 

16. Яка таксономічна одиниця класифікації ґрунтів виділяється за їх умовами утворення ? 

а) клас; 

б) група; 

в) підгрупа; 

г) тип; 

д) вид; 

е) різновид; 

17. До масивів ґрунтів якого порядку відносять літологічне однорідні тіла ? 

а) І порядку; 

б) ІІ порядку; 

в) ІІІ порядку; 

г) ІV порядку; 

18. Які механічні методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів отримали найбільше 

поширення для зв'язних ґрунтів ? 

а) трамбування; 

б) укочування; 

в) ущільнення вибухом; 

г) віброущільнення; 

19. Які ґрунти (за величиною коефіцієнта морозостійкості КМ) відносять до 

морозонестійких ? 
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а) КМ < 75 %; 

б) КМ > 75 %; 

в) КМ = 75 %; 

20. Яка максимальна висота капілярного підняття в супісках ? 

а) 0,5 м; 

б) 1,0 м; 

в) 1,5 м; 

г) 2,0 м; 

д) 2,5 м; 
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