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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14688-2:202_  

(ISO 14688-2:2017, MOD) «Геотехнічне дослідження та випробування. 

Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 2. Класифікація» прийнятий 

методом перекладу  модифікований щодо (версія en) ISO 14688-2:2017 

«Geotechnical investigation and testing  Identification and classification of 

soil. Part 2: Principles for a classification».  

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні,  

 ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять»  оформлено згідно з вимогами національної 

стандартизації України; 

— вилучено «Передмову» до ISO 14688-2:2017 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено Додаток А (довідковий) «Визначення втрат органічних 

речовин при прожарюванні», для доповнення положень стандарту; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, гармонізованих з європейськими стандартами, 

посилання на які є в цьому стандарті). 

 Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

 Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

ГЕОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ 

Частина 2. Класифікація 

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING 

IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF SOIL 

Part 2: Principles for a classification 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює основні принципи класифікації 

характеристик матеріалу, найчастіше використовується для ґрунтів в 

інженерних цілях. Він застосовується у поєднанні з ISO 14688-1, який 

встановлює правила для ідентифікації та опису ґрунтів. Відповідні 

характеристики можуть відрізнятися, тому для конкретних проектів і 

матеріалів може знадобитися високий ступінь деталізації класифікаційних і 

описових термінів. Через відмінності в місцевих геологічних умовах 

використовуються методи для поліпшення  критеріїв для класифікації. 

Принципи класифікації, встановлені в цьому стандарті, дозволяють 

класифікувати ґрунти по групам за аналогічним складом і геотехнічними 

властивостями, які базуються на результатах польових і лабораторних 

випробувань щодо їх придатності для інженерно-геологічних цілей. 

Цей стандарт застосований для природного ґрунту безпосередньо на 

місці, природного ґрунту обробленого повторно, з синтетичними 

матеріалами. Детальна класифікація, характерна виключно для 

використання під час земляних робіт, приведена в EN 16907-2.  
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Примітка 1. Ідентифікація і опис гірських порід описуються в ISO 14689. 

Ідентифікація та опис матеріалів, що є проміжними між ґрунтом і гірськими породами, 

виконуються з використанням процедур, відповідних ISO 14688-1, цим документом і  

ISO 14689, в залежності від ситуації. 

Примітка 2. Ідентифікація та класифікація ґрунту для ґрунтознавчих цілей, а 

також у межах вимірювання для захисту ґрунту та відновлення забруднених територій 

надана у ISO 25177. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи згадуються в тексті таким 

чином, що деякі або повний їх зміст є вимогами до цього документа. Для 

датованих посилань застосовується лише цитоване видання. Для 

недатованих посилань застосовується остання редакція згаданого 

документа (включаючи будь-які поправки). 

ISO 14688-1:2017, Geotechnical investigation and testing — Identification 

and classification of soil — Part 1: Identification and description 

ISO 14689, Geotechnical investigation and testing — Identification, 

description and classification of rock 

ISO 17892-1, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of 

soil — Part 1: Determination of water content 

ISO 17892-2, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of 

soil — Part 2: Determination of bulk density 

ISO 17892-3, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of 

soil — Part 3: Determination of particle density 

ISO 17892-4, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of 

soil — Part 4: Determination of particle size distribution 

ISO 17892-5, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing 

of soil — Part 5: Incremental loading oedometer test 

ISO 17892-6, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of 

soil — Part 6: Fall cone test 
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ISO/TS 17892-7, Geotechnical investigation and testing — Laboratory 

testing of soil — Part 7: Unconfined compression test on fine-grained soils 

ISO/TS 17892-8, Geotechnical investigation and testing — Laboratory 

testing of soil — Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test 

ISO/TS 17892-9, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing 

of soil — Part 9: Consolidated triaxial compression test 

ISO/TS 17892-10, Geotechnical investigation and testing —Laboratory 

testing of soil — Part 10: Direct shear tests 

ISO/TS 17892-11, Geotechnical  investigation and testing — Laboratory 

testing of soil — Part 11: Permeability tests 

ISO/TS 17892-12, Geotechnical investigation and testing — Laboratory 

testing of soil — Determination of Atterberg limits 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ISO 14688-12017 Дослідження і випробування геотехнічні. 

Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 1. Ідентифікація та опис 

ISO 14689 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація, 

опис та класифікація породи 

ISO 17892-1 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води 

ISO 17892-2 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

випробування ґрунту. Частина 2. Визначення об'ємної щільності 

ISO 17892-3 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

випробування ґрунту. Частина 3. Визначення густини часток 

ISO 17892-4 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

випробування ґрунту. Частина 4. Визначення гранулометричного складу 

ISO 17892-5 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

випробування ґрунту 
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ISO 17892-6 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

випробування ґрунту. Частина 6. Випробування на падіння конуса. 

ISO 17892-7 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

дослідження ґрунту. Частина 7. Дослідження необмежуваного опору 

стисканню дрібнозернистих ґрунтів  

ISO 17892-8 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

дослідження ґрунту. Частина 8. Необ`єднане неосушене просторове 

дослідження 

ISO 17892-9 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 9. 

Лабораторні консолідовані тривісні випробування ґрунту, насиченого 

водою, на стискуваність  

ISO 17892-10 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 10. 

Лабораторні випробування ґрунту на поперечний зсув  

ISO 17892-11 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні 

дослідження ґрунту. Частина 11. Визначення проникності за постійного 

напору та напору, який зменшується  

ISO 17892-12 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 12. 

Лабораторні випробування ґрунту для визначення меж Аттерберга. 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито такі терміни і визначення. 

3.1 коефіцієнт кривизни CC (coefficient of curvature) 

Співвідношення (D30)² / (D10  D60), де D60, D30 і D10 — діаметри часток, 

що відповідають 60, 30 і 10 % менше на кумулятивній кривій розподілу 

часток відповідно за розміром.  

3.2 показник стиснення, CC (compression index) 

Визначається відповідно до формули: 

     









lg/lg

ee
Сс                                                                   (1) 

Примітка 1. Δe - зміна коефіцієнта пористості (від'ємне значення при зменшенні 

e ) пластичної деформації і є зміною відношення пор Δe для відносного збільшення 

ефективного напруги від lgσ′ до lg (σ′ + Δσ′) 

3.3 показник консистенції, IC (consistency index) 

Різниця між вологістю на межі текучості і природним вмістом води 

виражена у відсотковому відношенні показником пластичності  

IC = (wL − w)/IP                                                                                                                (2) 

3.4 показник щільності, ID (density index) 

Показник для крупнозернистих ґрунтів (піску і гравію), що залежить 

від коефіцієнта пористості і коефіцієнтів пористості відповідно 

мінімальної щільності (emin) та максимальної щільності (emax), виміряної 

в лабораторії 

ID = (emax − e)/(emax − emin)                                                                   (3) 

3.5 об’ємна щільність, ρd (dry density) 

Маса висушеного в сушильній шафі ґрунту на одиницю об'єму 

матеріалу 

3.6 вологість на межі текучості, wL (liquid limit) 

Вміст води, при якому дрібнозернистий ґрунт переходить з текучого в 

пластичний стан, що визначається випробуванням на межі текучості  
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3.7 показник текучості, IL (liquidity index) 

Різниця між природним вмістом води і границею розкочування, 

виражена у відсотках від показника пластичності  

IL = (w − wP)/IP……………………………………………………………………………………………………(4) 

3.8 щільність частинок, ρS (particle density) 

Щільність частинок ґрунту 

3.9 границя розкочування, wP (plastic limit) 

Вміст води, при якому дрібнозернистий ґрунт переходить від 

пластичного до напівтвердого стану, що визначається випробуванням на 

межі пластичності 

3.10 показник пластичності IP (plasticity index) 

Різниця межі текучості і границі розкочування дрібнозернистого 

ґрунту  

IP = wL – wP……………………………………………………………………………………………………………(5) 

3.11 класифікація ґрунтів (soil classification) 

Розподілення ґрунтів за групами на основі певних характеристик, 

критеріїв і генезису 

3.12 ґрунтові групи (soil groups) 

Ґрунти подібного складу та геотехнічних властивостей 

3.13 опір міцності зсуву, Cu (undrained shear strength) 

Опір зсуву ґрунту в ненасиченому стані 

3.14 коефіцієнт однорідності, CU (uniformity coefficient) 

Відношення D60 / D10, де D60 і D10 є розміри часток, так що 60 % і  

10 % часток були меншими за ці розміри. 

3.15 коефіцієнт пористості, e (void ratio) 

Відношення обсягу пор до обсягу твердих часток ґрунту 

3.16 вміст води w (water content) 

Маса води, яка може бути вилучена з ґрунту, зазвичай шляхом 

сушіння, виражена у відсотках від сухої маси 
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4 ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ 

4.1 Загальні положення 

Ґрунти класифікуються відповідно до цього стандарту. Ідентифікація 

та опис ґрунтів, опис та класифікація гірських порід здійснюються 

відповідно до ISO 14688-1 та ISO 14689. 

Класифікацію визначають за результатами лабораторних 

досліджень. Класифікація ґрунтів повинна ґрунтуватися на 

випробуваннях, відповідно до ISO 17892-1 та ISO 17892-12. 

Класифікація розподіляє ґрунти на групи за їх природними 

ознаками, незалежно від їх вологості або щільності, з урахуванням 

наступних характеристик: 

— розподіл часток за розмірами (гранулометричний склад); 

— пластичність;  

— вміст органічних часток; 

— хімічні складові, такі як карбонат або сульфат;  

— походження (див. 5.9 ISO 14688-1: 2017). 

Цей стандарт описує загальні принципи єдиної системи 

класифікації ґрунтів. При геотехнічному дослідженні ґрунти 

класифікуються з використанням прийнятих національних вимог або 

вимог конкретного проекту. Така система класифікації ґрунту повинна 

відповідати наступним принципам: 

а) відповідати цьому стандарту та ISO 14688-1 щодо термінів, 

визначень та ідентифікації груп ґрунтів; 

b) містити достатню кількість груп ґрунтів, які будуть відповідати 

геотехнічним та охоплювати умови проекту; 

c) містити конкретні критерії для класифікації ґрунтів за окремими 

групами. 

Принципи класифікації ґрунту, які відповідають принципам 

ідентифікації, наведеним у ISO 14688-1, дані в таблиці 1.
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Таблиця 1 — Основи класифікації ґрунтів 

Групи ґрунтів 
Кількісна 

оцінка 

Класи в групах ґрунтів 
Додатковий 

підрозділ при 
необхідності 

Основна 
фракція 

(позначення) 
Змішані фракції  

Крупноуламковий 

> 50 % часток 
по масі ≥ 200 

мм 

Валуни 
(Bo) 

ВАЛУНИ 
ВАЛУНИ з 
кругляками 

ВАЛУНИ з 
дрібнозернистими 

ґрунтами Потребує 
додаткового 

розгляду 
> 50 % часток 
по масі < 200 

мм та  
≥ 63 мм 

Кругляки 
(Co) 

КРУГЛЯКИ 
КРУГЛЯКИ з 

валунами 

КРУГЛЯКИ з 
дрібнозернистими 

ґрунтами 

Крупнозернистий 

 

> 50 % часток 
по масі < 63 

мм та 
 ≥ 2 мм 

 

Гравій 
(Gr) 

ГРАВІЙ з 
кругляками 

ГРАВІЙ 
піщаний 

ГРАВІЙ з 
валунами 

Піщаний ГРАВІЙ 

ГРАВІЙ з глиною та 
мулом 

 

Розподіл часток по 
крупності 

Форма кривої 
гранулометричного 

складу 
Відносна щільність/ 
показник щільності 
Пропускна здатність 

> 50 % часток 
по масі < 2 мм 

та  
≥ 0,063 мм 

Пісок 
(Sa) 

Гравійний 
ПІСОК 
ПІСОК 

ПІСОК з глиною чи 
мулом 

Мінералогічний склад  
Форма часток 
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Продовження таблиці 1 

Дрібнозернистий  

 
 

низька 
пластичність 

або не 
пластичний 

 
 

Мул 
(Si) 

 

 
 

Піщаний МУЛ 

 
 

МУЛ змішаний з 
крупним піском 

або гравієм 
Піщано-глинистий 

МУЛ 

Пластичність, 
Вміст води 
Міцність, 

структурна 
щільність 

Здатність до 
стиснення 
Жорсткість 

Мінералогічний 
склад глин 

  

глиняний 
МУЛ, 

пилувата 
глина 

 

 

пластичний Глина (Cl) 

Глина 
змішана з 
крупним 

піском або 
гравієм 

Органічний 
МУЛ Органічна 

ГЛИНА 

 

Органічний  

Торф (Pt) 
Сапропель (Gy) 

Мулові 
відкладення (Dy) 

Гумус (Hu) 

Піщаний торф 
Піщано-

глинистий  
сапропель 

 

Потребує 
додаткового 

розгляду 
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Антропогенний 

 
Насипний шар 

ґрунту 
Розміщується 
самовільно 

Синтетичні 
матеріали чи 

перероблений 
природний 
матеріал 

(наприклад, 
подрібнені, 

градуйовані чи 
промиті матеріали) 

Потребує 
додаткового 

розгляду. Так само 
як для природних 

ґрунтів 

 
Гравійна суміш, 
що використову-
ється для насипу 

Розміщується 
контрольовано   

 

Випадки, які потребують особливого розгляду, повинні бути класифіковані відповідно до національних 

або проектних вимог (див., стандарти EN 16907). 
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4.2 Фракції 

Ґрунт являє собою суміш складових часток різних розмірів, які 

об’єднані у фракції за розмірами відповідно до ISO 14688-1. 

Класифікація крупнозернистих та крупноуламкових ґрунтів базується 

на розподілі розміру часток (див 4.3), де маса проб ґрунту для 

випробувань, є постійною (див. EN 1997-2: 2007, Додаток L). 

Класифікація крупнозернистих, дрібнозернистих ґрунтів і 

композиційних сумішей повинна ґрунтуватися як на розмірі часток, так і на 

пластичності (див. 4.4), якщо пластичність не визначено або її визначити 

неможливо. 

Класифікація дрібнозернистого ґрунту базується на 

гранулометричному складі (див. 4.3) і/або на пластичності (див. 4.4). 

Необхідно відмітити за яким з підходів виконувалось випробування. 

4.3 Розподіл за розміром частинок (гранулометричний склад) 

Розміри частинок та їх розподіл у ґрунті повинні бути визначені за 

допомогою аналізу, проведеного відповідно до ISO 17892-4, наступним 

чином: 

— відокремлення крупніших фракцій шляхом просіювання; 

— визначення дрібніших фракцій шляхом седиментації. 

Результати процесу просіювання і седиментації наносять на графік як 

криву градуювання, яка дає відсоток за масою фракції кожного розміру. 

Інші методи, такі як візуальні, можуть бути використані для визначення 

розміру часток. 

При позначенні крупних фракцій можна провести розподіл розмірів 

часток між однорідним, неоднорідним, середнім, добре відсортованим і 

переривчатим гранулометричним складом.  

У зв'язку з цим коефіцієнт форми кривої гранулометричного складу 

ґрунту (CC) і коефіцієнт однорідності (CU) є показниками для визначення 

форми кривої. Якщо певні розміри зерна відсутні, то використовується 
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термін «переривчатий гранулометричний склад» (див. Таблицю 2). 

Медіана D50 кривої розподілу земляних мас разом з CU і CC також може 

бути використана для позначення розміру часток за градуюванням. 

Таблиця 2 — Форма кривої градуювання 

Термін CU CC 

Однорідний гранулометричний склад < 3 < 1 

Неоднорідний гранулометричний склад 3 до 6 < 1 

Середній гранулометричний склад 6 до 15 < 1 

Добре відсортований > 15 1 до 3 

Переривчатий гранулометричний склад > 15 < 0,5 

4.4. Пластичність 

Класифікація дрібнозернистих ґрунтів або дрібних фракцій на 

крупнозернистих ґрунтах повинна проводитися відповідно до їх 

пластичності (вологість на межі текучості, wL та границя розкочування, wP), 

яка визначається лабораторними випробуваннями відповідно до  

ISO 17892-12. 

Ступінь пластичності дрібнозернистих ґрунтів треба класифікувати за 

наступними показниками, наведеними на Рисунку 1. 
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Рисунок 1 — Графік пластичності 

Пояснення 

X вологість на межі текучості, wL Y показник пластичності, IP 
Тип ґрунту Пластичність 

  вологість на межі текучості 
Cl Глина L Низький <35 
Si Мул M Середній 35 до 50 
  H Високий 50 до 70 
  V Дуже високий >70 

  O Органічний 
додати до класифікації для 

органічних матеріалів (наприклад, 
ClHO – глина високо-органічна) 

Пряма 

U 

IP = 0,9 (wL − 8) Пряма А IP = 0,73 (wL − 20) 

Будь-які результати випробувань, які наведені вище або ліворуч від 

лінії U, повинні бути ретельно перевірені. 



прДСТУ ХХХХ:202_ 

14 

Примітка 1. Лінія U, показана на рисунку 1, емпірично визначена як орієнтовна верхня 

межа для природних ґрунтів. 

Примітка 2. Вміст органічних речовин у ґрунті може впливати на результати 

випробувань пластичності з більшим впливом на показник вологості на межі текучості, ніж на 

показник пластичності, і тому збільшення вмісту органічних речовин переміщує ґрунти вправо 

на рис.1. 

Інші методи випробувань, такі як метиленовий синій, можуть бути 

використані для оцінки пластичності ґрунту. Альтернативні класифікації 

матеріалів можуть використовуватися в певних геологічних умовах. 

4.5 Вміст органічних речовин 

Якщо ґрунти з органічними компонентами класифікуються відповідно 

до їх органічного вмісту, необхідно проводити відмінність між органічними 

ґрунтами (торф / гумус /сапропель/ мул; (див. ISO 14688-1)) і мінеральні  

ґрунти з органічним вмістом (див. таблицю 3). Зазначається метод, який 

використовується для визначення вмісту органіки. 

Таблиця 3 — Класифікація ґрунтів з розмірами частинок ≤ 2 мм з 

органічними компонентами 

Класифікація ґрунтів за розмірами частинок більше ніж 2 мм 

заснована на типі органічної речовини, генетичному походженні та 

ступені розкладання органічних компонентів. 

Для визначення вмісту органічних речовин методом вижарювання 

див. Додаток А. 

Ґрунти Органічний вміст, % сухої маси 

Низько органічні 2 до 6 

Середньо-органічні 6 до 20 

Високо-органічні > 20 

Торф / сапропель / мул / гумус — 
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4.6 Вміст карбонату 

Класифікація вмісту карбонатів у ґрунтах здійснюється з 

використанням термінів, наведених у таблиці 4. Зазначається метод, 

який використовується. 

Таблиця 4 — Класифікація вмісту карбонатів 

Ґрунти Вміст карбонату (CaCO3) % 

Не вапнякові < 1 

Слабо вапнякові 1 до 5 

Вапнякові 5 до25 

Сильно вапнякові 25 до 50 

Дуже сильно вапнякові або карбонатні > 50 

5 ІНШІ ПРИНЦИПИ, ПРИЙНЯТНІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ 

5.1 Загальні положення 

Існує безліч кількісних показників, які можуть бути використані для 

опису ґрунтів, що включають в себе відносну щільність, опір міцності зсуву 

і показник пластичності. 

5.2 Кореляція умов відносної щільності для крупнозернистих 

ґрунтів  

Відносну щільність можна класифікувати на основі показника 

щільності, ID, застосовуючи умови, наведені у таблиці 5. Показник 

щільності визначається в лабораторії (див. 3.4). 

Таблиця 5 — Кореляції для класифікації відносної щільності з 

використанням показника щільності 

Показник відносної щільності Показник щільності, ID % 

Розущільнений 0 до 15 

Не щільний 15 до 35 

Середньої щільності 35 до 65 

Щільний 65 до 85 

Дуже щільний 85 до 100 
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Польові випробування також можуть бути використані для оцінки 

відносної щільності (див. EN 1997-2). 

5.3 Опір зсуву дрібнозернистих ґрунтів 

Показники, що використовуються для позначення опору зсуву згідно з 

результатами прямого (але не отриманого) вимірювання лабораторними та 

польовими випробуваннями, наведені у таблиці 6. Лабораторне визначення 

опору зсуву повинно проводитися відповідно до ISO 17892-7 або 

ISO 17892-8, або як випробування показника відповідно до ISO 17892-6. 

Таблиця 6 — Опір міцності зсуву дрібнозернистих ґрунтів 

Показник Опір міцності зсуву cu, кПа 

Надзвичайно низький < 10 

Дуже низький 10 до 20 

Низький 20 до 40 

Середній 40 до 75 

Високий 75 до 150 

Дуже високий 150 до 300 

Надзвичайно високий > 300 

Примітка. При проведенні оперативного (польового) обстеження, міцність може 

бути виміряна простим польовим випробуванням, наприклад переносним приладом. 

Матеріали з міцністю понад 300 кПа повинні бути охарактеризовані як кам’яні 

матеріали (див. ISO 14689). 

5.4 Структурна щільність 

Дрібнозернисті ґрунти також можуть бути класифіковані відповідно до 

їх структурної щільності, співвідношення між непорушеним і 

переформованим опором міцності зсуву, наведеної у таблиці 7. 
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Таблиця 7 — Структурна щільність 

Показник Структурна щільність 

Низький < 8 
Середній 8 до 30 
Високий > 30 

Примітка. Матеріали з високою структурною щільністю можна додатково 

класифікувати як пластична глина. 

5.5 Показник консистенції 

Показники, що використовуються для позначення показника 

консистенції (ІС) мулу та глин наведені у таблиці 8. Визначення меж 

Аттерберга здійснюється відповідно до ISO 17892-12. 

Таблиця 8 — Показник пластичності IC мулу і глин  

Показник Показник консистенції IC 

Дуже м'який < 0,25 

М'який 0,25 до 0,50 

Щільний 0,50 до 0,75 

Густий 0,75 до 1,00 

Дуже густий > 1,00 

Ця класифікація може бути відносною, особливо в матеріалах з 

низькою пластичністю. Також міцність глини може не бути постійною при 

заданому показнику консистенції. Показник текучості може 

використовуватися як альтернатива. 

5.6 Інші параметри  

Деякі інші параметри можуть бути використані для класифікації ґрунту 

для конкретних цілей, таких як: 

— природний вміст води; 

— суха щільність; 

— активність глини; 

— мінералогічний склад; 
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— показник насичення; 

— водопроникність; 

— показник стиснення, Cc; 

— показник набухання, і; 

— можливість просідання. 
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Додаток А 

(довідковий) 

ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ПРИ 

ПРОЖАРЮВАННІ 

А.1 Загальні положення 

У цьому додатку описана процедура визначення вмісту органічних 

речовин у ґрунті на основі втрат при прожарюванні, необхідна для оцінки 

та класифікації ґрунтів у цивільному будівництві. 

Втрати при прожарюванні ґрунту Vgl визначають у відсотках від маси 

ґрунту, які являють собою відношення маси, що втрачена при 

прожарюванні △mgl у грамах, до його вихідної сухої маси md у грамах і 

розраховують за формулою: 

 

Vgl =
△���

��
 =

��   � ���

��
………………………………………….(А.1) 

де md  вихідна суха маса зразка, г; 

mgl  маса зразка після прожарювання, г. 

 

Примітка. В основу цього методу покладено припущення, що на відміну від 

мінеральних складових, органічні речовини, наявні у ґрунті, можна вижарити. 

Визначення втрати маси зв'язного ґрунту при прожарюванні залежить не тільки від 

утворення вуглецю, але й від складної системи фізичних та хімічних процесів, 

наприклад, при прожарюванні вивільняється не тільки зв'язана вода, а й 

кристалізаційна вода з мінеральних часток. Більше того, гідроксид кальцію може 

поглинати двоокис вуглецю утворюючи карбонат кальцію, наявні в ґрунтах сполуки 

заліза можуть окислюватися збільшуючи, при цьому, масу. 
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А.2 Обладнання 

Для визначення втрат при прожарюванні застосовують наступне 

обладнання: 

 шпатель; 

 чашки Петрі; 

 ступку та товкачик, або кульковий млин; 

 порцеляновий тигель  

 ваги з ціною поділки до 0,01 г; 

 піч; 

 електричну муфельну піч, що забезпечує температуру 550 °С із 

допустимим граничним значенням похибки 30 К; 

 вакуумний ексикатор, що вміщує осушувач (наприклад, хлорид 

кальцію або безводний силікагель). 

А.3 Підготовка зразка 

А.3.1 Маса зразка 

Із проби ґрунту відбирають репрезентативний зразок, щоб дослідити 

та висушити до отримання необхідної мінімальної маси (таблиця А.1). 

Таблиця А.1  Мінімальна маса зразка 

Вид ґрунту Мінімальна маса зразка,г 

Органічний або дрібнозернистий 
ґрунт 

15 

Пісок 30 

Гравійний пісок 200 

Гравій 1000 
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А.3 2 Сушіння 

Зразок висушують до постійної маси за температури 105 °С у печі та 

охолоджують до кімнатної температури у контейнері, в який не проникає 

повітря, або в ексикаторі. 

А.3.3 Подрібнення зразка 

Після охолодження до кімнатної температури зразок 

дрібнозернистого ґрунту подрібнюють за допомогою товкачика та ступки 

або кулькового млина. Шматочки, що позлипалися, під час сушіння часток 

піщаного чи гравійного ґрунту подрібнюють так, щоб уникнути порушення 

окремих часток. 

А.4 Метод випробування 

Порцеляновий тигель, що використовується вперше, нагрівають у 

муфельній печі за температури 550 °С протягом 20 хв, дають охолонути до 

кімнатної температури в ексикаторі та потім зважують із точністю до 0,01 г 

(маса mB). 

Кількість висушеного та подрібненого матеріалу зразка не повинна 

перевищувати більше ніж 2/3 об'єму тигля, матеріал зважують із точністю 

до 0,01 г (суха маса зразка md) та переносять у тигель. 

Примітка 1. Випробування показує, що ґрунт у тиглі може згоряти миттєво. 

Тигель із матеріалом нагрівають у муфельній печі за температури  

550 °С до постійної маси, дають охолонути до кімнатної температури в 

ексикаторі та знову зважують (маса mgl + mB). 

Примітка 2. Для зразків невеликого розміру час прожарювання дорівнює 2 год, 

що зазвичай вважається достатнім. 
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А.5 Оцінювання 

Втрати при прожарюванні ґрунту Vgl розраховують як відсоток від 

маси ґрунту, втраченої при прожарюванні △mgl виміряної у грамах, за 

наступними формулами: 

△mgl = (md + mB)  (mgl + mB) = md  mgl………………………..(А.2) 

Vgl = 
△mgl

md
………………………………………………………….(А.3) 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, 

ІДЕНТИЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ, 

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. 

Ідентифікація i класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис 

(ISO 14688-1:2002, IDT); 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Лабораторні дослідження ґрунту. Частина 1. Визначення 

вмісту води (CEN ISO/TS 17892-1:2004, IDT); 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-2:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 2. Визначення 

щільності дрібнозернистого ґрунту (CEN ISO/TS 17892-2:2004, IDT); 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-3:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 3. Визначення 

щільності частинок пікнометричним методом (CEN ISO/TS 17892-3:2004, 

IDT); 

ДСТУ ISO/TS 17892-4:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. 

Частина 4. Лабораторні випробування ґрунту для визначення 

гранулометричного складу (ISO/TS 17892-4:2004, IDT); 

ДСТУ ISO/TS 17892-5:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. 

Частина 5. Лабораторні одометричні випробування ґрунту з 

прирощуванням навантаження (ISO/TS 17892-5:2004, IDT) 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-6:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 6. 

Випробування конусом, що падає (CEN ISO/TS 17892-6:2004, IDT) 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-7:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 7. 



прДСТУ ХХХХ:202_ 

25 

Випробування необмежуваного опору стисканню дрібнозернистих ґрунтів 

(CEN ISO/TS 17892-7:2004, IDT) 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-8:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 8. 

Необ`єднане неосушене просторове випробування (CEN ISO/TS 17892-

8:2004, IDT) 

ДСТУ ISO/TS 17892-9:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. 

Частина 9. Лабораторні консолідовані тривісні випробування ґрунту, 

насиченого водою, на стискуваність (ISO/TS 17892-9:2004, IDT) 

ДСТУ ISO/TS 17892-10:2008 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Частина 10. Лабораторні випробування ґрунту на 

поперечний зсув (ISO/TS 17892-10:2004, IDT) 

ДСТУ CEN ISO/TS 17892-11:2007 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Лабораторні дослідження ґрунту. Частина 11. Визначення 

проникності за постійного напору та напору, який зменшується (CEN 

ISO/TS 17892-11:2004, IDT) 

ДСТУ ISO/TS 17892-12:2008 Геотехнічні дослідження та 

випробування. Частина 12. Лабораторні випробування ґрунту для 

визначення меж Аттерберга (ISO/TS 17892-12:2004, IDT). 
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