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Лабораторна робота № 5 

 

Тема: Розрахунки результатів та використання даних гранулометричного 

аналізу ґрунту 

 

Мета роботи: ознайомитись з методами інтерпретації даних аналізу 

гранулометричного складу грунтів, визначити особливості дво- і тричленної 

класифікації механічних елементів, назвати ґрунт за гранулометричним складом за 

дво- і тричленною класифікацією. 

 

Обладнання: 

1. Бланк оформлення зразка ґрунту 

2. Картограми грунтів за даними гранулометричного складу 

3. Набір для креслення 

 

Визначення назви грунту за даними аналізу його гранулометричного 

складу  

 

Як Вам уже відомо, у результаті гранулометричного аналізу встановлюється 

відносний вміст у ґрунті різних за розміром фракцій механічних елементів. 

Гранулометричний склад ґрунтів -  відносний вміст у ґрунті фракцій 

механічних елементів, виражений у %. В основу класифікації ґрунтів за 

гранулометричним складом покладено співвідношення фізичного піску і фізичної 

глини. Є двочленна і тричленна класифікація ґрунтів за гранулометричним складом. 

 

Таблиця 1  

Узагальнена класифікація механічних елементів ґрунтотворних порід і ґрунтів 

(за Н.А. Качинським, 1965) 
 

Діаметр 

часток, мм 

Назва механічних 

фракцій  
Групи механічних елементів 

> 3 Камінці 
Кам’яниста частина грунту 

3-1 Гравій 

1-0,5 Пісок крупний 

Фізичний пісок 

0,50-0,25 Пісок середній 

0,25-0,05 Пісок дрібний 

0,05-0,01 Пил крупний 

(грубий) 

0,01-0,005 Пил середній 

Фізична глина 

0,005-0,001 Пил  дрібний 

0,001-0,0005 Мул грубий 

0,0005-0,0001 Мул тонкий 

< 0,0001 Колоїди 
 

 

На підставі даних аналізу визначають гранулометричний склад досліджуваного 

ґрунту згідно з класифікацією H.A. Качинського (табл. 2). За вмістом часток фізичної 

глини (0,01 мм) ґрунт відносять до однієї з 9-ти груп гранулометричного складу, а 

потім дають більш повну назву з урахуванням двох переважаючих з п'яти 

фракцій: гравійної, піщаної, грубопилуватої, пилуватої, мулистої. 
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Таблиця 2 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом (Качинський, 1965) 
 

Назва ґрунту за 

гранулометричним складом  

Вміст фізичної глини, %  

Тип ґрунтоутворення  

Підзолистий  Степовий  Солонцевий  

Пухкопіщаний  0-5 0-5 0-5 

Зв’язанопіщаний  5-10 5-10 5-10 

Супіщаний 10-20 10-20 10-15 

Легкосуглинковий  20-30 20-30 15-20 

Середньосуглинковий  30-40 30-45 20-30 

Важкосуглинковий  40-50 45-60 30-40 

Легкоглинистий  50-65 60-75 40-50 

Середньоглинистий  65-80 75-85 50-65 

Важкоглинистий  80-100 85-100 65-100 

Вона побудована на співвідношенні фракцій фізичної глини (сума часток 

<0,01 мм) і фізичного піску (сума часток від 1 до 0,01 мм), тому отримала назву 

двохчленної. В даній класифікації група ґрунту за гранулометричним складом 

встановлюється за вмістом фізичної глини. 

Додатково поділ ґрунтів на підгрупи проводиться за співвідношенням 

фракцій: гравію (3–1 мм), піску (1–0,05 мм), грубого пилу (0,05–0,01 мм), пилу 

(0,01–0,001 мм) і мулу (< 0,00І мм). 

Таблиця 3  

Приклад оформлення даних визначення гранулометричного складу грунтів 
 

Гранулометричний 

склад грунту 

Розміри частинок фракцій, мм 

І ІІ ІІІ ІV V VI 

> 3 3-1 1-0,05 
0,05-

0,01 

0,01–

0,001 
<0,001 

Сумарний вміст 

фракції, %  
0,5 1,5 7,8 29,1 28,4 32,7 

Назва фракція, до 

якої відносяться 

частки камінці гравій 

Пісок,. 

 у т.ч. крупний, 

середній, 

дрібний 

Пил 

грубий 

Пил, 

 у т.ч. 

середній 

та 

дрібний 

Мул  

 

Визначення назви грунту. У назві ґрунту за гранулометричним складом 

підкреслено його основну групу (пісок, супісок, суглинок і т.д.) і підгрупу за 

вмістом двох вищеназваних фракцій, при цьому на останнє місце ставиться назва 

переважаючої фракції. 

Так, наприклад (табл. 3), темно-каштановий ґрунт містить фізичної глини – 

62,1%; піску – 7,8; грубого пилу – 29,1; пилу – 28,4; мулу – 32,7 %. За вмістом 

фізичної глини (62,1%) даний ґрунт належить до легких глин. Серед фракцій 

переважають частки грубого пилу (29,1%) і мулу (32,7%). Отже, повна назва 

ґрунту за гранулометричним складом буде така: легкоглинистий грубопилувато-

мулуватий.  

 

Способи графічного зображення гранулометричного складу грунтів  
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Дані таблиці щодо визначення вмісту різних фракцій у грунті визначеного 

лабораторними методами наносяться на графік.  

Для графічного зображення існує декілька способів, з яких найбільш 

розповсюджені циклограми, криві гранулометричного складу та діаграми-

трикутники (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Графічне зображення даних гранулометричного складу: інтегральна 

крива (ліворуч), трикутник (праворуч) 

 

Найбільше розповсюдження має диференціальна та інтегральна криві 

гранулометричного складу у звичайному (або напівлогарифмічному) зображенні.  

Диференціальна крива. Дані з таблиці гранулометричного складу наносять 

на графік. На абсцисі графіка відкладають величини часток в міліметрах, а по 

ординаті - їх вміст у процентах від маси всього грунту, взятого для аналізу.  

Інтегральна крива. Зважаючи на те, що кожна фракція  містить у   собі 

дрібніші фракції, тому, щоб обчислити відсоток фракції в межах зазначених 

розмірів, потрібно на осі абсцис відкласти інтегральні номера фракцій (І, І + ІІ, І + 

ІІ + ІІІ, і так далі), а на осі ординат – значення відсоткового вмісту спочатку самої 

крупної фракції, а потім суму її вмісту з кожною наступною й попередніми, щоб у 

сумі отримати 100 %. Отримані на графіку точки з’єднують у криву, конфігурація 

якої чітко характеризує гранулометричний склад, у першу чергу, переважаючі 

фракції. Для нашого прикладу (табл. 3) графічне зображення даних 

гранулометричного складу каштанового грунту наведено на рис. 2.  

                                                                                             

       
Рис. 2. Графічне зображення даних табл. 3: диференціальна крива – ліворуч, 

інтегральна - праворуч 
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Оцінка кам’янистості ґрунтів: 

 

Кам’янистість ґрунтів визначається відсотковим вмістом у ньому механічних 

елементів, діаметр яких перевищує 1 мм. Характерна висока залежність між 

врожайністю зернових культур і кам’янистістю ґрунтів. Рівень родючості змінюється: 

некам’янисті ґрунти — 1,0; слабкокам’янисті — 0,8; середньокам’янисті — 0,6; 

сильнокам’янисті — 0,5. 

Оцінка кам’янистості ґрунтів: 

1.  Ґрунт некам'янистий  −  кам'янистого матеріалу < 0,5%; ґрунт відносно його 

обробітку вважається нормальним; 

2.  Ґрунт слабкокам’янистий − кам'янистого матеріалу 0,5–5,0%; за умови що 

цей матеріал представлений дрібним щебенем або галькою, ґрунт обробляється 

нормально, однак при цьому спостерігатиметься прискорений знос робочих поверхонь 

знарядь обробітку, особливо лемешів; 

3.  Ґрунт середньокам’янистий − кам'янистого матеріалу 5,0–0,0%; для 

нормального обробітку ґрунту необхідно вичісування грубого кам'янистого матеріалу; 

4.  Ґрунт сильнокам’янистий − кам'янистого матеріалу > 10%; для обробітку 

однорічних культур потрібна важка меліорація по вибору і видаленню кам'янистого 

матеріалу з поля. 

У всіх випадках окатаний кам'янистий матеріал при обробці ґрунту менш 

шкідливий, ніж щебнюватий. У назвах ґрунтів кам’янистість існує як фон 

гранулометричного складу (ґрунти суглинисті слабкокам’янисті або глинисті 

середньокам’янисті і т. д.).  

Для нашого прикладу (табл. 3) грунт характеризується як слабкокам’янистий 

 

Значення гранулометричного складу 

 

В основу поділу ґрунтів за гранулометричним складом на легкі, середні та 

важкі покладено міру легкості чи важкості їх обробітку сільськогосподарськими 

знаряддями. До легких відносять піщані і  супіщані ґрунти, до середніх – легкі та 

середні суглинки, а до важких – важкі суглинки й глини. 

Легкі ґрунти (піщані й супіщані) – легко піддаються обробітку; 

безструктурні; мають високу водопроникність; сприятливий повітряний і тепловий 

режими, але бідні на гумус, азот і зольні елементи; мають невелику місткість ка-

тіонного обміну; низьку вологоємність і часто характеризуються підвищеною 

кислотністю. 

Важкі ґрунти (важкі суглинки та глини) – при обробітку чинять значний 

опір і потребують великих енерговитрат; мають високу вологоємність і низьку 

водовіддачу; характеризуються несприятливими тепловими властивостями (холодні 

ґрунти); у безструктурному стані запливають і утворюють кірку. В агрономічному 

відношенні найкращими за гранулометричним складом є середні ґрунти (легко- і 

середньосуглинкові, особливо пилувато-суглинкові). 
 

Застосування даних гранулометричного аналізу 
 

Знання гранулометричного складу з урахуванням інших властивостей (вмісту 

гумусу, складу обмінних катіонів, реакції ґрунту та інших) дозволяє вирішувати ряд 
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важливих питань генезису і раціонального використання ґрунтів. Від 

гранулометричного складу значною мірою залежить інтенсивність ґрунтотворних 

процесів, які пов'язані з перетворенням, переміщенням і нагромадженням 

органічних та мінеральних сполук у ґрунті. 

Важливою діагностичною ознакою ґрунтів є ступінь диференціації їх профілю 

за гранулометричним складом. Цей показник визначається типом ґрунту, 

ґрунтоутворення, де в межах одного типу суттєво залежить від віку ґрунтоутворення 

характеру ґрунтотворної породи. Молоді ґрунти менше диференційовані, зрілі. 

Більш проникні для розчинів породи утворюють більш диференційований профіль. 

Отже, максимальна для даного типу ґрунтоутворення диференціація профілю 

відбувається на породах середніх за гранулометричним складом і багатих на 

мінерали, що легко вивітрюються. 

Ступінь диференціації ґрунтового профілю визначають за формулою: 

 

                                                                                       (1) 

        
 

де а – вміст мулу в горизонті НЕ або Н, %; в – вміст мулу в горизонті Е або НР 

чи Р, %; dА– щільність у горизонті НЕ або Н, г/см
3
;  

dВ- щільність у горизонті Е, НР або Р, г/см
3
.  

За ступенем диференціації ґрунти поділяються на: 

 Недиференційовані – горизонт Е в профілі відсутній. 

 Слабодиференційовані – К дорівнює 0,7–1,3. 

 Середньодиференційовані – К дорівнює 1,3–1,6. 

 Снльнодиференційовані – К дорівнює 1,6–2,0. 

 Різкодиференційовані – К понад 2,0. 

За даними гранулометричного аналізу дають оцінку потенціальної здатності 

ґрунтів до агрегації. 3 цією метою О.Ф. Вадюніна пропонує розраховувати 

гранулометричний показник структурності. При цьому механічні елементи 

поділяють на активні та пасивні, активні (частки мулу і дрібного пилу) – мають 

здатність до цементації і беруть участь у процесах коагуляції. Пасивні (частки 

середнього і грубого пилу) – беруть участь у структуроутворенні як пасивний 

матеріал. 

У гумусних ґрунтах активну участь у коагуляції беруть частки мулу і більша 

частина дрібного пилу. В малогумусних ґрунтах до активних часток відноситься 

лише мул. Розрахунки виконують за такими формулами: 

 

для гумусних ґрунтів (> 4% гумусу)                       (2) 

 

для малогумусних ґрунтів (< 4% гумусу)                (3) 

 

де Кс – гранулометричний показник структурності, %; М – вміст мулу, %; Пм, 

Пс Пг – вміст дрібного, середнього і грубого пилу, %;  

100 – для перерахунку в проценти. 
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 Завдання:  
1. Використовуючи дані табл. 4, дати назву грунту за дво- та трьохчленною 

класифікацією.  

 2. Побудувати диференціальну і інтегральну графічну криву залежності 

вмісту фракцій від розмірів механічних елементів, що входять до складу ґрунту. 

4. Дати оцінку степеню кам’янистості грунту. 

3. Зробити письмовий порівняльний аналіз отриманих графічних 

залежностей для досліджуваного грунту. 

 

Таблиця 4 

Дані гранулометричного аналізу ґрунтів  

(номер варіанту – номер студента за порядковим номером згідно до журналу) 

  

Варіант 

Розміри частинок фракцій, мм Тип грунто-

утворення І ІІ ІІІ ІV V VI 

> 3 3-1 1-0,05 0,05-0,01 
0,01–

0,001 
<0,001 

1 0 4,4 10,2 15,6 26,9 42,9 Степовий 

2 3,6 12,1 39,3 26,3 6,3 12,4 Степовий  

3 1,1 2,0 15,6 39,6 29,3 12,4 Солонцевий  

4 0,2 0,2 9,5 25,6 31,3 33,2 Солонцевий 

5 0,5 0,2 36,9 29,4 18,5 14,5 Підзолистий  

6 6,9 5,2 55,3 10,9 13,9 26,3 Степовий 

7 0 0 12,3 24,5 45,2 18,0 Степовий  

8 3,3 2,5 32,3 25,6 35,3 1,0 Солонцевий 

9 0 0,4 22,1 45,3 12,3 19,9 Степовий 

10 0 0,6 51,5 24,4 13,6 11,1 Підзолистий 

11 0 0 7,2 44,2 29,6 19,0 Солонцевий 

12 2,3 5,9 14,1 10,0 23,4 44,3 Степовий 

13 5,5 10,6 24,1 32,4 18,3 9,1 Степовий  

14 0 1,0 40,3 35,3 15,6 7,8 Степовий 

15 1,1 2,2 22,6 55,4 12,7 6,0 Степовий 

16 1,8 5,2 63,2 22,5 4,3 3,0 Підзолистий 

17 0 0 55,3 36,9 7,3 0,6 Підзолистий 

18 12,1 5,6 50,2 29,6 2,5 0 Степовий 

19 2,2 3,6 7,2 41,3 12,9 32,8 Степовий 

20 0,3 1,0 12,3 59,3 6,1 21,0 Степовий  

21 0,1 0,9 7,3 17,6 12,9 61,2 Солонцевий 

22 0,7 0,9 19,3 40,3 23,6 15,2 Степовий 

23 2,3 3,9 25,6 49,6 2,7 15,9 Підзолистий 

24 0,3 0 7,1 9,6 27,9 55,1 Степовий 

25 5,5 6,3 27,3 41,0 18,7 1,2 Солонцевий 

26 6,1 0,2 62,1 24,3 6,9 0,4 Підзолистий 

27 0,1 0,1 45,5 31,9 15,0 7,4 Степовий 

28 0 0,9 12,0 4,5 49,6 33,0 Степовий  

29 0 2,2 23,1 34,9 36,6 3,2 Підзолистий 

30 3,6 1,2 12,3 25,6 29,3 28 Солонцевий 

 


