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ВСТУП 

Ґрунтознавство – наука про ґрунти, їхню будову, склад, 

властивості і закономірності географічного поширення, генезис, 

еволюцію, функціонування і роль у природі, шляхи і методи  

меліорації, охорони і раціонального використання у господарській 
діяльності людини. 

Ґрунт – це складна поліфункціональна і полікомпонентна 

відкрита багатофазна структурна система у поверхневій товщі кори 
вивітрювання гірських порід, яка має здатність до родючості. 

Ґрунт, як природно-історичне тіло, утворюється в результаті 

складної взаємодії у часі комплексу природних чинників: гірських 

порід, рельєфу, клімату, рослинного і тваринного світу та виробни-
чої діяльності людини. Це динамічна система, що активно функціо-

нує і розвивається протягом усього періоду існування. 

Функції ґрунтів у біосфері надзвичайно широкі і різновек-
торні, без них неможливе життя на Землі. Ґрунт є основним 

засобом виробництва в сільському, лісовому господарствах та 

інших галузях суспільного виробництва, тому знання і розуміння 
властивостей ґрунту, процесів, що відбуваються в ньому, законо-

мірностей географічного поширення є актуальними не тільки для 

майбутніх географів, ґрунтознавців, екологів, а й для фахівців 

різних сфер науки і виробництва, які мають справу з природою. 
Родючість – основна і специфічна властивість ґрунту, що 

відрізняє його від гірської породи. Вивчити ґрунт – значить 

виявити закономірності його розвитку і навчитися раціональніше 
використовувати ґрунтову родючість; для цього слід розуміти 

тенденції зміни родючості, вміти впливати на ці зміни для її 

збереження і підвищення. На превеликий жаль, в останні десяти-
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ліття ґрунтовий покрив зазнав деградаційних процесів: вітрова і 

водна ерозії, дегуміфікація, виснаження, переущільнення, забруд-

нення токсичними речовинами суттєво зменшують родючість 
ґрунтів та знижують якість вирощеної на них продукції. З огляду 

на це питання захисту ґрунту від шкідливих антропогенних 

впливів, підвищення його родючості і раціонального використання 
за умов, коли змінюються не тільки технології, а й форми власності 

на землю, набувають особливого значення. 

Теоретичні знання закономірностей формування ґрунтів, 

властивостей їхньої мінеральної та органічної речовини, специфіка 
міжфазових взаємодій, особливостей вбирного комплексу, типів 

режимів, класифікації та номенклатури ґрунтів, розуміння суті 

ґрунтотворного процесу, основ раціонального використання та 
шляхів стабілізації і підвищення родючості мають бути підсилені 

навиками, набутими під час аналітичних досліджень. 

Призначення лабораторного практикуму – ознайомлення з 

методикою і технікою виконання аналітичних досліджень; вико-
ристання результатів аналізу для об’єктивної генетичної і виробни-

чої діагностики ґрунтів, розроблення заходів для підвищення 

потенціалу їхньої родючості; засвоєння навиків морфологічного 
аналізу ґрунтів; аналіз ґрунтових карт різних масштабів. 

На час виконання лабораторного практикуму з ґрунтознавства 

студенти зобов’язані: 
1. Знати методику підготовки ґрунту до аналітичних робіт, 

послідовність виконання найпростіших аналізів, вміти використо-

вувати необхідні реактиви, принципи роботи лабораторного облад-

нання та приладів. 
2. Мати теоретичні знання, щоб застосовувати результати 

аналітичних досліджень для якісної оцінки ґрунтів, вміти читати та 

пояснювати аналітичні дані, визначати потребу ґрунту у меліоран-
тах (вапні, гіпсі), вміти описувати ґрунтові розрізи і ґрунтовий пок-

рив конкретної території, читати ґрунтові карти різних масштабів. 

Навики, набуті на лабораторних заняттях, використовуються 
студентами при проходженні навчальних і виробничих практик, 

написанні курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Лабораторний практикум складений відповідно до програми 

курсів “Ґрунтознавство” та “Географія ґрунтів з основами ґрунто-
знавства”, який передбачений навчальним планом для студентів, 
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які навчаються за такими спеціальностями: 106 “Географія”, 103 

“Науки про Землю”, 101 “Екологія”, 014.07 “Середня освіта 

(Географія)”. 
Лабораторний практикум ознайомлює з найдоступнішими і 

одночасно простими методами фізичного і хімічного аналізів. 

Методика досліджень конкретних властивостей ґрунтів супровод-
жується короткою характеристикою цих властивостей щодо впливу 

на продуктивність та екологічні функції ґрунтів. Описано також 

нормативні рівні оцінки якості ґрунтів за відповідними показни-

ками їхнього фізичного чи хімічного стану. 
Лабораторні роботи виконуються студентами індивідуально. 

Однак, за умови значної часоємності окремих методів аналізу та 

для продуктивнішого використання аудиторного часу, в окремих 
випадках допускається робота попарно.  



 6 

 

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ У 
ХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ 

Лабораторні заняття студентів відбуваються у спеціально об-

ладнаних агрохімічних аудиторіях – навчальних лабораторіях аналі-
зу ґрунтів і природних вод кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. 

На першому занятті студенти вивчають правила і техніку 

безпеки роботи в агрохімічних лабораторіях, ознайомлюються з 
методичною літературою для виконання лабораторних робіт. 

На час виконання лабораторних робіт за кожним студентом 

закріплюється постійне місце за робочим столом, видаються зразки 

ґрунту, які зберігаються у спеціально виділених шафах чи столах. 
Обладнання та прилади (сушильні шафи, ексикатори, ваги, рН-

метри, набори сит, ступки для розтирання зразків ґрунту, коробкові 

зразки ґрунтової структури, кольорова шкала ґрунтів, новоутворен-
ня, включення та ін.) знаходяться в межах навчальних агрохімічних 

аудиторій або у спеціально виділених приміщеннях. Необхідний 

хімічний посуд та реактиви видаються студентам безпосередньо 
перед початком лабораторних занять. Заходити в приміщення 

навчальної агрохімічної лабораторії та перебувати в ній студенти 

мають право лише з дозволу викладача або лаборантів. 

Студенти, які починають виконувати лабораторні роботи, 
мусять ознайомитися з інструкцією з техніки безпеки і поставити 

підпис про проходження інструктажу у відповідному журналі. 

Інструктаж з техніки безпеки проводять викладачі кафедри. 
У разі роботи з хімічними реактивами слід виконувати такі 

вимоги: 

а) хімічні реактиви мають бути закриті; 

б) посуд з хімічними реактивами переносять, тримаючи одно 
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часно за шийку та підтримуючи знизу; 

в) під час переливання рідини із посуду в посуд обов’язково 

користуються лійками, а при роботі з сухими реактивами – шпате-
лями, лопаточками, фарфоровими чи пластмасовими ложечками; 

г) роботу із шкідливими, отруйними, вибухонебезпечними 

речовинами проводять тільки у витяжній шафі, дотримуючись 
таких застережень: 

 нагріваючи рідину в пробірці або колбі, не можна тримати 

їх отвором до себе або сусіда, нахилятися над посудом, в 

якому відбувається реакція; 

 при розведенні концентрованих кислот (особливо сірчаної) 

завжди потрібно доливати кислоту в воду; 

 концентровані розчини кислот та лугів, а також отруйні 

рідини можна відбирати, використовуючи тільки мірні 

циліндри або піпетку з гумовою грушею; 

 не можна перемішувати кислоти з іншими речовинами, 

збовтувати або закривати пробірку пальцем. Перемішувати 
кислоти у пробірці можна тільки легким постукуванням 

пальцем по її нижній частині; 

 всі реактиви необхідно берегти від забруднення та користу-

ватися чистими піпетками; 

 не слід плутати корки від посуду, якими він закривається, 

щоб запобігти його забрудненню; 

 на всьому посуді з реактивами мають бути етикетки з 

назвою реактиву, його концентрацією і т.д.; 

 реактиви, які змінюють свої властивості під впливом світла, 

слід зберігати лише у посуді з темного скла; 

ґ) кип’ятіння, випаровування кислот та летких сполук необ-
хідно проводити тільки у витяжній шафі; 

д) при роботі з вогненебезпечними та вибуховими речовина-

ми поблизу не має бути відкритого вогню або сильно нагрітих 
приладів; 

е) нерідко під час роботи може виникнути небезпека пожежі, 

тому для запобігання такої ситуації слід дотримуватися правил 
протипожежної безпеки. 

Користуватися приладами, електричними нагрівачами, газо-

вими горілками можна  тільки  після  ознайомлення  з  принципами 
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їхньої роботи та з дозволу і під контролем викладача. 

Під час виконання лабораторних робіт у результаті недотри-

мання правил техніки безпеки можуть траплятися випадки, які 
потребують невідкладної медичної допомоги: порізи, опіки кисло-

тами та лугами, ураження електричним струмом. У таких випадках 

надається відповідна перша допомога і в разі необхідності потерпі-
лого направляють у медичний пункт. 

Ознайомившись з правилами техніки безпеки роботи в хіміч-

них лабораторіях, роблять записи у спеціальних журналах з обов’-

язковим підписом кожного студента.  
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2. МЕТОД КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ 

Метод кількісного аналізу полягає у визначенні кількісного 

вмісту елементів, йонів або хімічних сполук, що входять до складу 

досліджуваних речовин та матеріалів. За допомогою кількісного 

аналізу можна визначати: відношення маси між елементами, які 
входять до складу складних речовин; кількість речовин у розчині, 

вміст елементів, що містять суміші речовин, або вміст того чи 

іншого компонента в неоднорідних речовинах. 
Методи кількісного аналізу в своїй основі мають деяку 

подібність з методами якісного аналізу, оскільки вони побудовані 

на вивченні властивостей елементів, сполук, розчинів тощо. Але 
між ними є принципова різниця. В якісному аналізі для того, щоб 

встановити наявність того чи іншого йона, достатньо тільки вияви-

ти характерну для нього властивість. Щоб визначити кількість того 

ж йона, необхідно цю властивість виміряти. На практиці якісний 
склад більшості досліджуваних матеріалів відомий. Тому в 

багатьох випадках відпадає необхідність у попередньому якісному 

дослідженні речовин, що полегшує вибір найбільш відповідного 
методу кількісного аналізу. 

Залежно від природи вимірюваних властивостей, методи кіль-

кісного аналізу ділять на групи: хімічні (ваговий, титрометричний, 
або об’ємний, та газовий); фізико-хімічні (оптичний, електрохіміч-

ний, кінетичний); фізичні (радіометричний, спектрометриний). 

2.1. Ваговий аналіз 

Ваговим аналізом називають метод кількісного хімічного 
аналізу, який оснований на вимірюванні маси компонента, виділе-
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ного з аналізованої проби чи у вільному стані, або ж у вигляді 

сполук відомого складу. 

Це один із найбільш досліджених, порівняно давно відомих 
методів. Його прийнято називати основним методом аналізу, бо 

найважливіші кількісні характеристики речовин – атомні та 

молекулярні маси – визначені в результаті зважування. 
В основі вагового аналізу лежать закони сталості складу і 

еквівалентності. Закон сталості складу формулюється так: кожна 

хімічна сполука має один і той самий склад. За законом еквівален-

тності речовини взаємодіють між собою у кількостях, пропорцій-
них їхнім еквівалентам. Перевага вагового аналізу полягає в надій-

ності результатів. 

У кількісному аналізі вага є основним вимірювальним прила-
дом. У ваговому аналізі точне зважування необхідне як у початко-

вій, так і кінцевій стадіях аналізу. Точність зважування – це одна з 

основних умов вагового визначення. 

Зважування – це порівняння маси досліджуваного тіла з ма-
сою важків, маса яких відома і виражена в певних одиницях (мг, г, 

кг). Вага є найважливішим приладом у хімічній лабораторії, 

оскільки кожна виконана в ній робота не обходиться без визначен-
ня маси тої чи іншої речовини або тари, в яку поміщають речовини, 

що зважують. 

Залежно від точності, з якою проводять зважування, ваги 
ділять на такі групи: 

1. Для “грубого” зважування (з точністю до 1 г); 

2. Для точного зважування (технохімічні, квадрантні ваги) 

(з точністю до 0,01 г); 
3. Аналітичні (з точністю до 0,0002-0,0001 г); 

4. Спеціальні (торзійні, пробірні, ультрамікрохімічні та ін.). 

Найбільш зручними при масових аналізах є ваги марки ВЛТК-
500. Технічні квадрантні п’ятсотграмові електричні ваги працюють 

від змінного струму напругою 220 вольт. Принцип дії – противага. 

На одному плечі ваги знаходиться чашка, яка виводиться на верх 
металевого корпусу ваги. На іншому плечі чашка ваги зрівнова-

жується вантажем. Коли зважуваний об’єкт поміщають на чашку, 

відбувається розбалансування плеча ваги, яке фіксується системою 

дзеркал з підсвічуванням у вигляді напливаючої тіньової шкали, 
що передається на матове скло, яке розміщене на передній частині 
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корпуса ваги. Без додаткового навантажування на вазі можна 

зважувати до 100 г. Ціна поділки шкали – 0,01 г. Точність зважу-

вання до 0,01 г. Якщо необхідно взяти наважку понад 100 г, то 
противагу збільшують додатковою масою на 100 г. Додаткове 

навантаження противаги виконується повертанням за годиннико-

вою стрілкою ручки, розміщеної на правому боці корпуса ваги. 
Одне повернення ручки відповідає додатковій масі в 100 г. 

Кількість додаткового навантаження противаги фіксується цифра-

ми (1, 2, 3, 4) у прорізі, який знаходиться у лівій частині шкали 

ваги. Додаткове навантаження в 100 г дає змогу зважувати з точ-
ністю до 0,01 г у межах від 100 до 500 г. 

Вагу ВЛТК-500 встановлюють за допомогою рівня та нуля на 

шкалі. 
Встановлення ваги за рівнем є обов’язковим, тому що в 

іншому разі противага спричиняє тертя, унаслідок чого виникає 

додаткове навантаження і з’являється неточність у зважуванні. 

Підведення до рівня проводять, обертаючи підйомні гвинти на 
ніжках ваги. 

На правій боковій стороні корпуса ваги (в нижній частині) 

знаходиться ручка, за допомогою якої регулюють встановлення 
нуля на шкалі. Таке регулювання дуже зручне при масових 

аналізах. 

Приклад роботи з вагою ВЛТК – 500. Потрібно зважити 25,5 г 
ґрунту. Вагу вмикають у мережу змінного струму (220 вольт). Руч-

кою вмикають освітлення шкали. На чашку ваги поміщають лоток 

із кальки і після цього встановлюють шкалу на нуль, повертаючи 

регулювальну ручку шкали до збігу нуля шкали зі стрілкою. Ґрунт 
(або іншу речовину) поступово насипають на лоток, слідкуючи за 

переміщенням цифр шкали, і закінчують насипати, коли поділка 

25,5 г збіжиться зі стрілкою. Якщо шкала ваги після зупинення не 
дійшла до цифри 25,5 г, то на лоток досипають ще невелику 

порцію ґрунту.  

Коли необхідно зважити 147,8 г, перевіряють встановлення 
нуля, вагу навантажують додатковою важкою в 100 г, для чого 

повертають ручку за годинниковою стрілкою, водночас у прорізі 

з’являється цифра “1”. Після цього ґрунт чи іншу речовину насипа-

ють на чашку ваги, як у попередньому випадку. 
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2.2. Об’ємний аналіз 

Об’ємним аналізом називають метод кількісного аналізу, під 

час якого вимірюють масу, визначаючи об’єми двох взаємодіючих 

розчинів, один із яких містить аналізуючу речовину, а концентра-

ція іншого – встановлена. 
Принцип об’ємного аналізу полягає в тому, що до розчину 

приготованої аналізованої речовини поступово доливають титрова-

ний розчин до тих пір, поки речовини не прореагують повністю. 
Цей процес називається титруванням. Момент титрування, коли 

речовини прореагують повністю, називається точкою еквівалент-

ності. 
Точка еквівалентності встановлюється за допомогою індика-

торів – речовин, які мають здатність змінювати забарвлення титру-

ючого розчину. Момент, при якому відбувається зміна забарвлення 

розчину, називається точкою кінця титрування. 
В основі об’ємного аналізу є положення про те, що об’єми 

розчинів різних речовин, які повністю прореагували між собою, 

обернено пропорційні нормальностям цих розчинів. Отже, якщо 
об’єми двох розчинів, які прореагували повністю, – рівні, то і 

нормальності цих розчинів рівні між собою. 

1

2

2

1

N

N

V

V
 , 

де     V1, V2 – об’єми реагуючих речовин; N1, N 2 – концентрації. 
Основною одиницею об’єму є літр, або дм3. Часто користу-

ються мілілітром – тисячною частиною літра, см3. Літр дорівнює 

об’єму одного кілограма хімічно чистої води, зваженої при 

температурі 3,98 оС (найбільша щільність) і тиску в 1 атм. 
Вимірювати об’єми розчинів необхідно з точністю не нижче 

тої, яку очікують у кінцевому результаті аналізу. 

У практиці об’ємного аналізу для точного вимірювання 
об’ємів застосовують мірні колби, піпетки, бюретки. Приблизно 

вимірюють об’єми за допомогою мірних склянок. Мірні колби 

використовують для приготування титрованих розчинів, а також 

для розведення розчинів до  заданих  об’ємів. У більшості  випадків  
мірні колби виготовляють із вузьким горлом, на яке наносять круго 



 13 

 

ві мітки, що дає змогу точно вимірювати об’єм рідини. 

Піпетки використовують для точного вимірювання заданих 

об’ємів аналізованих розчинів. Піпетка – це довга вузька трубка. У 
верхній її частині нанесені кругові значки, які показують рівень 

рідини, що знаходиться в ній. 

Бюретки мають корисний об’єм 100, 50, 25 мл. На нижньому 
завуженому кінці бюретки є скляний кран або гумова трубка, 

з’єднана з капіляром, який відіграє роль затвору. 

Всі скляні вимірювальні прилади повинні завжди бути 

ідеально чистими. 

2.2.1. Розчини та способи вираження їхніх 
концентрацій 

Однорідна система, що складається з двох або кількох різних 
речовин, називається розчином. Речовина, яка переважає у розчині, 

називається розчинником. Розрізняють декілька видів розчинів: 

а) рідкі (наприклад, цукор розчинений у воді); 
б) газоподібні (суміш газів, наприклад, повітря – це розчин 

Оксигену в Нітрогені); 

в) тверді (застигання розплавлених металів). 

Найбільше практичне значення мають рідкі розчини. Залежно 
від розчинника розрізняють розчини водні та неводні. До неводних 

розчинів відносять ті, де розчинниками є спирт, бензол, ефір, 

рідкий аміак та ін. 
Процес розчинення є не тільки механічним розподілом частин 

розчиненої речовини між молекулами води, він також супровод-

жується хімічною взаємодією розчиненої речовини з розчинником. 
Такий процес називається в сольовому розчині – сольватацією, у 

водному – гідратацією. Утворені сполуки називають відповідно 

сольватами і гідратами. 

Розчин, в якому при певній температурі речовина більше не 
розчиняється, називають насиченим. Розчин, у якому за незмінених 

умовах взята речовина ще може розчинятися, називають ненасиче-

ним. 
Розчинністю, або коефіцієнтом розчинності, називають число 

грамів або см3 речовини, яка розчиняється при певній температурі 

в 100 г або 100 см3 розчинника, утворюючи насичений розчин 
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(наприклад, при температурі +20оС розчинність цукру 200 г; 

кухонної солі – 36 г; борної кислоти – 5 г; хлорного Аргентуму – 

0,000013 г). 
Концентрацією називається величина, яка показує кількість 

розчиненої речовини у визначеному об’ємі розчину. 

Найчастіше використовують такі способи вираження складу 
розчинів: 

– відсотковий – показує число одиниць маси розчиненої 

речовини в 100 одиницях маси розчину (С,%). Процентні розчини 

поділяються на об’ємно-вагові та вагові. Об’ємно-ваговими назива-
ють такі розчини, коли в 100 мл розчину міститься та чи інша 

кількість грамів розчиненої речовини. Ваговими розчинами назива-

ються такі, коли в 100 г розчину міститься та чи інша кількість 
грамів розчиненої речовини; 

– точні розчини – це розчини з точно встановленою концен-

трацією. Їх називають титрованими розчинами. Концентрація таких 

розчинів виражається через їхній титр – кількість розчиненої речо-
вини в грамах, що міститься в мілілітрі розчину (г/мл); 

– мольна (моляльна) концентрація (моляльність) – показує 

число молів розчиненої речовини в кілограмі розчинника (моль/кг); 
– молярна концентрація (молярність) – показує число молів 

розчиненої речовини в літрі розчину (моль/см3, моль/л). Маса моля 

речовини виражається в грамах і чисельно дорівнює молекулярній 
масі цієї речовини; 

– еквівалентна концентрація (молярна концентрація еквіва-

лента, або нормальність) – показує кількість грамів-еквівалентів 

розчиненої речовини, що міститься в літрі розчину (г-екв/л). Грам-
еквівалентом речовини називають кількість її грамів, хімічно 

еквівалентних г-атому або г-йону Гідрогену в цій хімічній реакції. 

Розчини, які містять г-еквівалент розчину в одному літрі, 
називаються нормальними (або однонормальними). Однонормальні 

розчини мало придатні для титрометричного аналізу, оскільки 

дуже концентровані. Тому частіше користуються розведеними: в 10 
разів (децинормальними, 0,1 н), або в 50 разів – двосантинормаль-

ними (0,02 н). 

Титровані розчини – основні робочі розчини при аналітичних 

визначеннях речовин об’ємним методом. Для приготування  титро 
ваних розчинів зважують реактив на аналітичній  вазі і  розчиняють 
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в однолітрових мірних колбах. 

Для приготування точних розчинів зручно користуватися 

фіксаналами. Фіксанали – це ампули, які містять точно встановлену 
кількість речовини, необхідної для приготування літра титрованого 

розчину. Вміст ампули переносять на лійку, встановлену в мірну 

колбу за допомогою бійка. Внутрішні стінки ампули декілька разів 
промивають дистильованою водою. Після того, як ампула, лійка та 

бійок добре промиті, лійку знімають, а об’єм колби доводять 

дистильованою водою до риски. Колбу закривають корком і розчин 

ретельно збовтують, перевертаючи її тричі догори дном. Цей 
розчин досить точний і не потребує додаткової перевірки. 

Крім титрованих розчинів, для виконання хімічних аналізів 

використовують і розчини, склад яких виражений у відсотках. 

2.2.2. Індикатори 

В об’ємному аналізі як індикатори використовують речовини, 

здатні спричиняти добре помітні зміни в розчині при зміні концен-

трацій реагуючих речовин. Як правило, помітною ознакою є зміна 
забарвлення розчину, або випадання осаду. 

Відома велика кількість речовин, які мають такі властивості, 

але не всі вони можуть використовуватися як індикатори. Речови-
ни, які використовуються як індикатори, мають відповідати таким 

умовам:  

– забарвлення індикаторів має бути добре помітним; 

– колір їхній має різко змінюватися в невеликому інтервалі 
рН;  

– забарвлення має бути стійким. 

Дія індикаторів базується на йонній теорії, згідно з якою 
індикатори в методах кислотно-лужного титрування – це слабкі 

органічні кислоти або основи, в яких нейонізуючі молекули та 

йони мають різне забарвлення. 

2.2.3. Техніка титрування 

Реакція титрометричних визначень має відповідати таким 

вимогам: 

1.  Реакція практично незворотна. 
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2.  Момент зміни реакції (точка еквівалентності) має бути 

добре зафіксований чіткою зміною забарвлення речовини. 

3.  Зміна зовнішніх умов, в яких виконується реакція, не має 
впливати на її хід. 

4.  У разі титрування недопустимі побічні реакції. 

Для проведення аналізу в бюретку наливають розчин з точно 
визначеною концентрацією, а під бюретку підставляють колбу з 

розчином речовини, яку потрібно визначити, до якої додано 

відповідний індикатор. Із бюретки поступово доливають розчин 

титранту до тих пір, поки чергова крапля не спричинить характер-
ну зміну забарвлення у колбі. Відрахувавши кількість поділок, що 

відповідають об’єму витраченого розчину, проводять розрахунки. 

2.3. Інші методи кількісного аналізу 

Широке використання при проведенні хімічних аналізів 
ґрунтів мають комплексонометричні, фотоелектроколориметричні 

методи та методи полум’яної фотометрії. 

Комплексонометричні визначення побудовані на використан-
ні реагентів органічних реактивів-комплексонів, які утворюють з 

йонами металів малодисоційовані сполуки. Найбільш поширеним 

компонентом є двонатрієва сіль етилендиамінтетраоцтової кисло-
ти – трилон Б. 

Індикатор мурексид – це амонійна сіль пурпурної кислоти. 

Комплексні сполуки мурексиду з Кальцієм забарвлюють розчин у 

рожевий колір, а вільний індикатор у фіолетовий.  
Хромоген чорний використовують для титрування, визнача-

ючи суму Кальцію та Магнію. 

Основна умова комплексонометричного титрування – достат-
ня кількість буферного розчину, який забезпечує необхідну величи-

ну рН. 

Колориметричні методи полягають у порівнянні забарвлення 
досліджуваного розчину зі стандартним. Чим інтенсивніше забарв-

лення розчину, тим вища концентрація речовини або йона в 

розчині. Якщо забарвлення досліджуваного і стандартного розчину 

однакове, це означає, що кількість речовин у них однакова. Отже, 
якщо забарвлення досліджуваного розчину буде інтенсивнішим, 

його слід розвести і довести інтенсивність забарвлення до стан-
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дартного. Знаючи, у скільки разів розведено розчин, визначають 

кількість речовини в досліджуваному розчині. Колориметричний 

метод використовується для визначення незначних кількостей 
речовин. 

Фотоелектроколориметричний метод оснований на вимірю-

ванні оптичної щільності розчину. З підвищенням концентрації 
розчину збільшується кількість частинок, які вбирають світло, і 

оптична щільність зростає. Зі збільшенням товщини шару оптична 

щільність також збільшується. Оптичну щільність вимірюють на 

фотоелектроколориметрах, фотометрах та спектрофотометрах. 
Фотоелектроколориметричні та фотометричні методи використову-

ються для визначення вмісту мікроелементів, а також для визна-

чення Нітрогену, Фосфору, Титану та інших елементів. 
Метод полум’яної фотометрії полягає у вимірюванні інтен-

сивності випромінювання елементів, збуджених нагріванням речо-

вин у полум’ї. Якщо розчин солі металу розпилювати в полум’ї 

горілки, починається випаровування розчину та розпадання солі з 
утворенням атомів або простих молекул. Деякі з цих атомів і 

молекул збуджуються при температурі полум’я. Повернення до 

початкового стану супроводжується випромінюванням спектра, 
характерного для атомів цього елемента. Випромінювання фіксу-

ють фотоелементом. Фотопотік посилюють підсилювачем та 

вимірюють чутливим гальванометром. Цим методом можна визна-
чати до 50-ти елементів, але найчастіше цей метод використо-

вується для визначення вмісту Натрію, Калію та Кальцію в ґрунті, а 

також для аналізу гірських порід, води та рослин. 

Потенціометричним методом визначають величину рН, 
вимірюючи електрорушійну силу гальванічного елемента, який 

складається з електрода порівняння з визначеним потенціалом та 

індикаторного електрода, потенціал якого залежить від концентра-
ції активних йонів Гідрогену в досліджуваному розчині. Індикатор-

ними електродами найчастіше є скляні електроди приладів, які 

називаються потенціометрами або рН-метрами. 
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3. ПІДГОТУВАННЯ ЗРАЗКА ҐРУНТУ ДО АНАЛІЗУ ТА 
ВИЗНАЧЕННЯ ГІГРОСКОПІЧНОЇ ВОЛОГИ ҐРУНТУ 

(Лабораторна робота №1) 

3.1. Відбір зразків ґрунту для аналізу 

Для визначення кількісних параметрів фізичних, фізико-
хімічних та хімічних властивостей ґрунтів і ґрунтотворних порід, а 

також для уточнення польової діагностики ґрунтових відмін у полі 

відбирають проби (зразки) ґрунтів на аналіз. Залежно від постав-
леної мети, зразки ґрунту є індивідуальні або змішані. Змішані 

зразки – це середня проба з групи зразків, відібраних з орного або 

підорного шару. Відбираються для вивчення агрохімічних власти-
востей ґрунтів (поживний режим, кислотно-основні властивості 

тощо). Середня проба формується з 8–10-ти індивідуальних зразків 

із зони ризосфери культурних рослин (орний і підорний шари), які 

взяті на повну потужність шару. Індивідуальні зразки для 
формування середньої проби змішаних зразків беруть навколо 

основного розрізу на відстані 10–15 м один від одного. Якщо 

основний розріз не закладається, прикопки розміщують по колу, 
діагоналях уявного квадрата, або хаотично в межах контуру. 

Відібрані таким чином зразки ретельно перемішують на папері, 

картоні, в емальованому чи пластиковому посуді, а також видаля-

ють різного роду включення (каміння, грубі корінці, сторонні 
предмети), і з різних частин відбирають певну кількість ґрунту 

загальною масою 0,5–1,0 кг. Проби ґрунту для змішаних зразків 

відбирають лопатою або буром. Змішані зразки використовують 
переважно для вивчення режиму поживних речовин. 

В інших випадках користуються індивідуальними зразками. Їх 
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беруть із середини кожного генетичного горизонту чи додатково із 

верхньої або нижньої його частини (з потужних горизонтів), у 

найбільш типових розрізах, або із горизонтів, особливо цікавих для 
вивчення (товщина шару відбору має бути близько 10 см). Разом з 

тим потрібно слідкувати, щоб до зразка не потрапили не характерні 

для нього ґрунтові утворення (кротовини, одиничні виділення 
солей і т.д.). 

Зразок відбирають за допомогою лопати, ножа або шпателя. 

Зразки рекомендується брати знизу вверх, інакше нижня частина 

розрізу засипається, а стінки забруднюються матеріалом, який 
осипається зверху. Зразок поміщають або у полотняний, або у 

поліетиленовий мішечок, або у чистий пакет з обгорткового папе-

ру, пишуть дві етикетки: одну з них складають і залишають разом 
із зразком, а другу поміщають зверху, під шпагат. На етикетках 

вказують назву організації, яка проводить дослідження, область, 

район, землевласника чи землекористувача, місце, де взятий зразок, 

номер розрізу, назву ґрунту, горизонт і глибину відбору зразка. 
Обов’язково ставлять дату відбору зразка та чіткий підпис ґрунто-

знавця. Глибину відбору зразків ґрунту записують також у журналі 

польового опису ґрунту. 
У лабораторії зразки ґрунтів необхідно довести до повітряно-

сухого стану, інакше під впливом мікробіологічних процесів у 

вологих зразках змінюються їхні властивості. Для просушування 
зразок розсипають тонким шаром на великому листі щільного 

паперу. Пінцетом відділяють новоутворення і включення (ортштей-

ни, журавчики, каміння, коріння та ін. рослинні рештки), прикрив-

ши зверху листом паперу, залишають на 2–3 доби, при необхіднос-
ті періодично перемішують для швидшого висихання. Приміщення 

для сушіння зразків має бути сухим і захищеним від доступу пилу, 

лабораторних та виробничих газів. 
Після висушування зразки ґрунтів з етикеткою переносять у 

картонні коробки або скляні банки з кришкою. На поверхні короб-

ки або банки вказується місце взяття зразка, номер розрізу, глибина 
і дата відбору зразка та лабораторний номер, який фіксується у 

книзі реєстрації ґрунтових зразків. Зразки ґрунтів розміщують на 

полицях у керносховищі. 

Більшість аналізів проводять з повітряно-сухими зразками, 
розтертими та просіяними через сито, діаметр отворів якого – 1 мм. 
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Для визначення вмісту Нітрогену, гумусу та гранулометричного 

складу ґрунтів потрібна додаткова спеціальна підготовка. Струк-

турно-агрегатний аналіз виконують у нерозтертих зразках з непо-
рушеною структурою. Деякі види аналізів (визначення вмісту 

нітратів, рухомих форм поживних елементів) проводять у свіжих 

зразках безпосередньо у польових умовах. 
Частину ґрунту, який знаходиться у коробці або банці, вико-

ристовують для аналізу, а частину зберігають у незмінному стані 

для колекції та необхідних додаткових досліджень. Із зразка беруть 

середню пробу. При відборі середньої проби можливі два випадки: 
– якщо ґрунтовий зразок – незруйнований уламок ґрунту, що 

часто простежується у верхніх горизонтах, то, зваживши його, 

грубо у тій же коробці приміряють, як його можна розрізати 
ножем, щоб рівномірно відділити на всю товщину шару уламок 

вагою близько 100–150 г; 

– коли ми маємо справу зі зразком, що втратив свою будову, 

потрібно висипати весь ґрунт на лист паперу, перемішати його та 
розстелити невеликим шаром. Потім розділити на рівні квадрати і 

рівномірно відбирати лопаткою або шпателем ґрунт з кожного 

квадрата у фарфорову чашку до того часу, поки не набереться 
приблизно 100–150 г. 

3.2. Підготування зразка ґрунту до аналізу 

Студенти отримують коробки із зразками ґрунту, доведеного 

до повітряно-сухого стану. Записують у зошит відомості, які є на 
етикетці: місце відбору проби, номер розрізу, глибину відбору 

проби і назву ґрунту. Після цього починають готувати ґрунт до 

аналізу. Для цього розсипають увесь ґрунтовий зразок з картонної 
коробки на чистий білий папір і розминають злежані грудки. 

Пінцетом відбирають всі корінці та інші органічні залишки, уламки 

гірських порід і мінералів, а також новоутворення (ортштейни, 
карбонатні конкреції, стягнення тощо). Зразок ґрунту перемішують 

і рівномірно розподіляють тонким шаром на папері, та ділять 

лінійкою на 6–8 квадратних частин. Після цього лопаткою або 

шпателем з кожної частини відбирають у фарфорову ступку 
ґрунтову масу (близько 100–150 г) і зважують. Відібрану ґрунтову 

масу невеликими порціями розтирають у фарфоровій ступці 
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дерев’яним товкмачиком і просіюють через сито, діаметр отворів 

якого – 1 мм. Просіяна ґрунтова маса називається дрібноземом і 

використовується для аналітичних досліджень. 
Часточки розміром понад 1 мм називають ґрунтовим скеле-

том. Ґрунтовий скелет (якщо він є) промивають, щоб відокремити 

частини дрібнозему, що прилипли до нього. Потім, не виймаючи 
ґрунтовий скелет з сита, його просушують у сушильній шафі при 

температурі 105оС, збирають та зважують на технічній вазі. Скелет 

ґрунту (А) визначають у відсотках від ваги сухої наважки за 

формулою: 

b

а
А

100
 ,  

де     а – вага сухих гранулометричних елементів, розміром більше 
1 мм, г; 

b – вага всієї ґрунтової проби, г. 

Скелет ґрунту хімічному аналізу не підлягає. 

Дрібноземну частину ґрунту, просіяну через сито, використо-
вують для аналізів. Ґрунт поміщають у паперовий пакет або герме-

тичну скляну банку, прикріплюючи етикетку, на якій зазначається: 

адреса взяття зразка, номер розрізу, глибина відбору проби, дата. 
Зразок у паперовому пакеті або скляній банці зберігається в сухому 

місці для подальших аналізів. 

3.3. Визначення гігроскопічної вологи ґрунту 

Ґрунт, як полідисперсна система, характеризується гігроско-
пічністю – властивістю поглинати (адсорбувати) на поверхні своїх 

частин пароподібну вологу повітря, яке з ним стикається. 

Гігроскопічна волога ґрунту – це кількість пароподібної води, що 
утримується сорбційними силами на поверхні твердої фази ґрунту, 

що тривалий час витримується в умовах кімнатної температури і 

вологості повітря. Вміст її в ґрунті залежить насамперед від 

гранулометричного, мінералогічного і хімічного складу ґрунту, 
рівня дисперсності, кількості та якості колоїдів, вмісту гумусу, а 

також відносної вологості повітря. Чим більша дисперсність ґрун-

ту, чим більше у них органо-мінеральних колоїдів,  тим вища їх гігро 
скопічність. З іншого боку, чим вища вологість повітря, тим більше 
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у ґрунті гігроскопічної вологи. 

У буквальному розумінні гігроскопічна волога не є формою 

вологомісткості ґрунту, оскільки умови, в яких зберігаються 
повітряно-сухі зразки, не можуть бути стандартними. 

Гігроскопічна волога – дуже важливий показник, визначення 

якого передує будь-якому аналізу ґрунту. По-перше, величина 
гігроскопічної вологи необхідна для розрахунку кількості абсолют-

но сухого ґрунту у взятій для аналізу наважці. По-друге, сама по 

собі величина гігроскопічної вологи є достатньо інформативною, 

особливо для зразків ґрунтів, давно привезених з поля. Вона дає 
перше уявлення про гранулометричний склад ґрунту і опосеред-

ковано вказує на його хіміко-мінералогічний склад і вміст гумусу. 

У разі визначення тих чи інших складових частин ґрунту 
необхідно враховувати кількість гігроскопічної вологи та всі 

розрахунки проводити на сухий ґрунт. Тільки за цієї умови можна 

одержати порівнювальні результати. 

Найбільш простим та поширеним методом визначення 
гігроскопічної вологи ґрунту є термостатно-ваговий, при якому 

висушування повітряно-сухого ґрунту до сухого стану проводиться 

при температурі 105ºС в сушильній шафі або термостаті. 

Хід виконання роботи 

На вазі ВЛТК-500 зважують порожній алюмінієвий бюкс з 

кришкою. Поміщають в нього приблизно 5 г підготовленого 

дрібнозему, зважують бюкс з повітряно-сухим ґрунтом. Ставлять 
цей бюкс з ґрунтом у сушильну шафу. Кришку бюкса потрібно 

відкрити і покласти її боком або поряд з ним. Ґрунт висушують 

протягом трьох-чотирьох годин при температурі 105ºС. У випадку 

засолених ґрунтів, які містять мінерали-солі з наявністю кристало-
гідратної води у кристалічній ґратці (гіпс, мірабіліт), висушування 

проводять спочатку при температурі 60С, коли починає виділя-
тися кристалогідратна вода. Втрати кристалогідратної води після 

висушування ґрунту фіксують шляхом різниці між вагою повітря-

но-сухого ґрунту і ґрунту після висушування. Після цього ґрунт 

продовжують висушувати при температурі 105С. Після висушу-
вання бюкс з ґрунтом виймають щипцями з гумовими наконечни-

ками та переносять в ексикатор, закривши після цього кришку 
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ексикатора. Зразки охолоджують в ексикаторі протягом 20–30 

хвилин. Охолоджені бюкси з сухим ґрунтом зважують. При цьому 

кришка має бути закритою, бо сухий ґрунт інтенсивно вбирає 
вологу з повітря і знову стає повітряно-сухим. 

Після зважування бюкс з ґрунтом знову ставлять у сушильну 

шафу для контрольного висушування на 30–60 хвилин при темпе-

ратурі 105С, охолоджують в ексикаторі та знову зважують. Якщо 

результати першого та другого (контрольного) зважування збіга-
ються, то гігроскопічна волога виділена повністю. В іншому випад-

ку висушування виконують утретє ще протягом 30-ти хвилин. 

Допустимі розходження у вазі після контрольного сушіння – 0,03–
0,05 г. Після висушування та зважування розраховують вміст 

гігроскопічної вологи і коефіцієнт гігроскопічності. 

Гігроскопічну вологу (W) вираховують у відсотках від ваги 

сухої наважки за формулою: 

b

а
W

100
 , 

де а – кількість води, яка випарувалась із взятої на аналіз 
наважки, г; 

b – вага сухого ґрунту (без гігроскопічної вологи), г. 

Результати визначення гігроскопічної вологи заносять у 

таблицю за формою (див. табл. 3.1). 
Таблиця 3.1 

Визначення гігроскопічної вологи ґрунту 
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Визначаючи вміст різних складових речовин у ґрунті, необ-

хідно проводити розрахунки на сухий ґрунт. Для цього використо-
вують коефіцієнт гігроскопічності, на який множать кількісний 

(кінцевий) результат досліджень властивостей ґрунту. 
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Коефіцієнт гігроскопічності (К) розраховують за формулою: 

100

100 W
К


 , 

де W – вміст гігроскопічної вологи, %. 

 

Обладнання: ваги ВЛТК-500, картонна коробка або скляна 
банка з ґрунтом, сито, діаметр отворів якого – 1 мм, лист білого 

паперу, лопатка або шпатель, пінцет, фарфорова ступка з дерев’я-

ним товкмачиком, алюмінієвий бюкс з кришкою, сушильна шафа, 

ексикатор, щипці з гумовими наконечниками. 
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3. ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ ТА МЕТОДИ 
ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

(Лабораторна робота №2) 

Тверда фаза ґрунту – це гетерогенна полідисперсна система, 

що складається з мінеральних, органо-мінеральних та органічних 

часток різного розміру – від молекул до великих гранулометричних 

(механічних) елементів – мулу, пилу, піску, гравію і каміння. Такі 
частинки називають гранулометричними (механічними) елемента-

ми або елементарними ґрунтовими частками (ЕҐЧ). 

Елементарні ґрунтові частки – це уламки порід і мінералів, 
аморфні органічні і органо-мінеральні сполуки, всі молекули і 

атоми яких знаходяться в хімічному взаємозв’язку і які не можна 

розділити будь-якими загальноприйнятими методами дезагрегації, 
що застосовуються при готуванні ґрунту до гранулометричного 

аналізу. В мінеральних ґрунтах більше 90 % ЕҐЧ представлені 

компонентами неорганічної природи. Решта припадає на органічну 

речовину й органо-мінеральні сполуки. Відносний вміст ЕҐЧ різно-
го розміру у ґрунті називають гранулометричним складом. 

Гранулометричний склад є важливою генетичною і агроно-

мічною характеристикою ґрунту. В генетичній класифікації ґрунтів 
гранулометричний склад використовують для розподілу ґрунтів на 

різновиди. Родючість ґрунтів значно пов’язана з їхнім грануло-

метричним складом. Відомо, що піщані і супіщані ґрунти збіднені 
елементами живлення рослин, суглинкові і глинисті ґрунти містять 

їх в достатніх кількостях. 

Від гранулометричного складу ґрунтів залежать майже всі 

фізичні властивості: шпаруватість, вологомісткість, водопроник-
ність, водопідйомна здатність, повітряний і тепловий режими та ін. 
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властивості. Вони здебільшого й визначають ріст, розвиток і уро-

жайність сільськогосподарських культур. 

Від гранулометричного складу залежать також механічні та 
технологічні властивості ґрунтів: твердість, налипання до ґрунто-

оброблювальної техніки, подрібнення пласта при оранці, а отже, 

якість оранки і ріллі, питомий опір ґрунту під час оброблення. 
Наявність глинистих частинок у ґрунтах і породах надає їм 

пластичності, яка має велике значення при обробітку ґрунтів, вико-

ристанні порід у будівництві, гончарному виробництві, промисло-

вості тощо. 
Гранулометричні елементи, близькі за розміром, об’єднують-

ся в групи, або фракції. Кожна фракція характеризується сукуп-

ністю фізичних властивостей, що відрізняє її від інших фракцій. 
Всі гранулометричні елементи, діаметр яких менший від 0,01 мм, 

об’єднані у фракцію фізичної глини, а частки більше 0,01 мм – у 

фракцію фізичного піску (див. табл. 4.1). Термін “фізичний” харак-

теризує тільки фізичні властивості, без урахування хімічного 
складу фракцій. Всі частинки, менші міліметра, називаються 

дрібноземом ґрунту, а більші міліметра, – скелетом ґрунту. 
Таблиця 4.1 

Класифікація гранулометричних елементів ґрунту (за Качинським М.) 
 

Діаметр гранулометричних елементів 
ґрунту, мм 

Гранулометричні елементи 

більше 3-х Кам’яниста частина ґрунту 

3–1 Гравій 

1–0,5 Пісок грубий 

0,5–0,25 Пісок середній 

0,25–0,05 Пісок дрібний 

0,05–0,01 Пил грубий 

0,01–0,005 Пил середній 

0,005–0,001 Пил дрібний 

менше 0,001 Мул 

0,001–0,0005 Мул грубий 

0,0005–0,0001 Мул тонкий 

менше 0,0001 Мул колоїдний 

більше 0,01 “Фізичний” пісок 

менше 0,01 “Фізична” глина 

 

Назву ґрунту за гранулометричним складом подають відповід 
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но до вмісту у ньому “фізичної” глини або “фізичного” піску (нап-

риклад: супіщаний – вміст “фізичної” глини становить від 10 до 

20%; легкосуглинковий – вміст “фізичної” глини коливається в ме-
жах 15–30%). У назві ґрунту відображають також вміст переважа-

ючої фракції (наприклад: грубопилувато-супіщаний – переважає 

фракція грубого пилу; піщанисто-легкосуглинкові – фракція піску – 
частки розміром 0,05–1 мм – становить більше 20%). У таблиці 4.2 

подано класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом, прий 

няту в Україні і країнах СНД. 
Таблиця 4.2 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом (за Качинським М.) 
 

Вміст “фізичної” глини (частки < 0,01 мм)  
та “фізичного” піску (частки > 0,01 мм) 

Коротка назва 
ґрунту за 

гранулометричним 
складом 

Підзолистого 
типу ґрунто-

утворення 

Степового типу 
ґрунтоутворення, 

чорноземи і 
жовтоземи 

Солонці та 
сильносолонцю-

ваті ґрунти 

<0,01 
мм 

>0,01 
мм 

<0,01 
мм 

>0,01 
мм 

<0,01 
мм 

>0,01 
мм 

0–5 100–95 0–5 100–95 0–5 100–95 піщаний 

5–10 95–90 5–10 95–90 5–10 95–90 зв’язно-піщаний 

10–20 90–80 10–20 90–80 10–15 90–85 супіщаний 

20–30 80–70 20–30 80–70 15–20 85–80 легкосуглинковий 

30–40 70–60 30–45 70–55 20–30 80–70 середньосуглинковий 

40–50 60–50 45–60 55–40 30–40 70–60 важкосуглинковий 

50–65 50–35 60–75 40–25 40–50 60–50 легкоглинистий 

65–80 35–20 75–85 25–15 50–65 50–35 середньоглинистий 

>80 <20 >85 <15 >65 <35 важкоглинистий 

 

У більшості країн світу (США, Канада, Західна Європа та ін.) 

застосовується класифікація гранулометричних елементів ґрунту, 
схвалена у 1926 році Міжнародним товариством ґрунтознавців 

(Б.Г. Розанов, 1983) (див. табл. 4.3). 

Кількісне визначення в ґрунті вмісту елементарних грануло-
метричних елементів є головним завданням гранулометричного 

аналізу. Суть цього аналізу зводиться до поділу ґрунту на низку 

фракцій, що містять ту чи іншу групу ЕГЧ. Для його проведення є 
різні методи. В польових умовах та в лабораторії грануломет-

ричний склад ґрунту приблизно визначають за зовнішніми ознака-

ми (“мокрий” органолептичний метод). Але цей метод не дає 
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кількісних характеристик гранулометричного складу ґрунту. Для 

точного його визначення використовують лабораторні методи, що 

дають змогу знаходити кількість (вагу) всіх гранулометричних 
елементів, які складають ґрунт або породу. Найбільш поширеним є 

метод “піпетки”, оснований на залежності (закон Стокса), що існує 

між швидкістю падіння частинок у стоячій воді та їхнім діаметром: 
швидкість осідання сферичних  частинок  під впливом  гравітації  у  

рідині певної  щільності  і в’язкості  (густини)  пропорційна радіусу  

частинок. 
Таблиця 4.3 

Міжнародна класифікація гранулометричних елементів ґрунту 
 

Діаметр гранулометричних 
елементів, мм 

Клас ґрунтів за гранулометричним складом 

>20 Каміння, кругляк (stone, boulders) 

20–6 Гравій грубий (coarse gravel) 

6–2 Гравій тонкий (fine gravel) 

2–0,6 Пісок грубий (coarse sand) 

0,6–0,2 Пісок тонкий (fine sand) 

0,2–0,06 Пісок дуже тонкий (very fine sand) 

0,06–0,02 Пил піщаний (грубий) (sandy silt, coarse silt) 

0,02–0,006 Пил середній (medium silt) 

0,006–0,002 Пил тонкий (fine silt) 

<0,002 Глина тонка (clay) 

<0,0002 Колоїди (colloids) 

4.1. Визначення гранулометричного складу ґрунту 
“мокрим” органолептичним методом 

Невелику кількість ґрунту (3–5 г) змочують водою до стану 

густої пасти. Воду доливають невеликими порціями, щоб не пере-
зволожити ґрунт. У разі визначення гранулометричного складу 

карбонатних ґрунтів, з метою руйнування стійких агрегатів, замість 

води використовують 10% розчин НСl. 
Змочений ґрунт ретельно перемішують до повного руйну-

вання мікроагрегатів. Далі ґрунтову масу скручують у шнурок 

товщиною 2–3 мм. Якщо при цьому утворюється суцільний шну-

рок, то його пробують зігнути у кільце. Залежно від грануломет-
ричного складу ґрунту показники будуть різними (див. табл. 4.4). 

 
 



 29 

Таблиця 4.4 
“Мокрий” органолептичний метод визначення гранулометричного складу ґрунту 

 

Грануло-
метричний 

склад 
Діагностичні ознаки 

Морфологія зразка при 
випробуваннях 

1 2 3 

Пісок 
При зволоженні утворюється 
текуча маса “пісок-пливун”. 
Не скручується в шнурок 

........................................................................................................................ 

Супісок 
Непластична маса. Утворює 

зародки шнура 

 
   

Легкий 
суглинок 

Слабо пластична маса. Утво-
рює шнурок, який легко 
розпадається на частини 

 

Середній 
суглинок 

Пластична маса. При скручу-
ванні утворює суцільний шну-
рок, який при згинанні в 
кільце розпадається 

 

Важкий 
суглинок 

Добре виражена пластична ма-
са. При скручуванні легко 
утворює шнурок. У разі зги-
нання в кільце на його зов-
нішній стороні утворюються 
тріщини  

Глина 
Добре пластична липка маса. 
Шнурок легко згинається в 
кільце без тріщин 

 
 

Користуючись таблицею, визначають гранулометричний склад 
ґрунту. Результати заносять у таблицю 4.5. 

Таблиця 4.5 
Результати визначення гранулометричного складу ґрунту органолептичним 

методом 

№ 

зразка 

Стан вологого 

ґрунту 

Малюнок 

(морфологія зразка) 

Гранулометричний 

склад 

1    

2    
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Обладнання: зразки ґрунту, фарфорова чашка, промивалка з 

дистильованою водою, 10% розчин соляної кислоти. 

4.2. Визначення гранулометричного складу ґрунту 
методом піпетки 

В основі цього методу лежить закон падіння твердих части-

нок у воді і зводиться він до відстоювання твердих частинок у 

стоячій воді протягом визначеного часу. 
Швидкість падіння твердої частинки в рідкому середовищі 

залежить від її розмірів та форми, що зумовлюють величину тертя, 

від щільності будови частинки, яка зумовлює прискорення, і від 

щільності та в’язкості середовища, які залежать від температури. 
Для визначення розмірів частинок на основі швидкості їхнього 

падіння користуються формулою Стокса: 



gddr
V




)1(
2

222,0
,  

де     r – заданий радіус частинки, см; 

d – щільність твердої фази ґрунту, г/см3; 
d1 – щільність рідини, г/см3; 

η – в’язкість рідини; 

g – прискорення сили тяжіння, дорівнює 9,81 м/сек2. 
 

В’язкість води залежить від температури і коливається в та-

ких межах: при t 15оС – 0,01138, при t 20 оС – 0,01006, при t 25 оС – 
0,00895, при t 30оС – 0,008000. Користуючись цією формулою, 

визначають швидкість падіння частинок відповідного радіуса (див. 

табл. 4.6). 

Підготування зразка ґрунту до гранулометричного аналізу 
пірофосфатним методом. У фарфорову чашку (діаметром 10–12 

см) насипають 10 г ґрунту (просіяного через сито, діаметр отворів 

якого – 1 мм), додають 10 мл 4% розчину натрій пірофосфату 
(Na4P2O7). Суміш відстоюють 5-10 хв, після чого розтирають 

гумовим товкмачиком до стану однорідної маси. За допомогою 

промивалки змивають з товкмачика та стінок фарфорової чашки 
частинки, що прилипли, і доводять суміш до однорідного стану. 

Суспензію через лійку з ситом (діаметр отворів 0,25 мм) перено-
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сять у циліндр об’ємом 500 або 1000 см3. Встановлюють необхід-

ний об’єм рідини в циліндрі і визначають вміст гранулометричних 

фракцій методом піпетки. 
Таблиця 4.6 

Час відбору проб і глибина занурення піпетки залежно від  

щільності твердої фази ґрунту та температури води 
 

Діаметр 

частинок, 
мм 

Глибина 
відбору 
проб, см 

Щільність 

твердої 
фази, г/см3 

Час відбору проб з початку досліду 

при температурі С 

150С 200С 250С 

0,05 і 
менше 

25 

2,5 2/ 19// 2/ 03// 1/ 49// 

2,6 2/ 10// 1/ 55// 1/ 43// 

2,7 2/ 03// 1/ 49//  1/ 37// 

0,01 і 
менше 

10 

2,5 23/ 12// 20/ 31// 18/ 16// 

2,6 21/ 45// 19/ 14// 17/ 06// 

2,7 20/ 28// 18/ 06// 16/ 06// 

0,005 і 
менше 

10 

2,5 1г 32/ 48// 1г 22/ 01// 1г 12/ 58// 

2,6 1г 26/ 59// 1г 16/ 55// 1г 08/ 25// 

2,7 1г 21/ 54// 1г 12/ 24// 1г 04/ 24// 

0,001 і 
менше 

7 

2,5 27г 04/ 23г 56/ 21г 17/ 

2,6 25г 22/ 22г 26/ 19г 57/ 

2,7 23г 53/ 21г 07/ 18г 49/ 

 

Відокремлення гранулометричних фракцій, визначення 

їхньої маси. Частинки, розміри яких більші 0,25 мм, що залиши-
лися на ситі, збирають у просушений при температурі 105оС алюмі-

нієвий бюкс. Воду випаровують, а фракції висушують у сушильній 

шафі протягом 3-х годин при температурі 105оС і зважують. 
Знаючи початкову масу проби (10 г) і масу фракції більше 0,25 мм, 

визначають відсотковий вміст останніх. 

Далі визначають вміст частинок розмірами менше 0,05 мм. 
Для цього суспензію у циліндрі збовтують протягом хвилини 

мішалкою. Циліндр залишають у стані спокою приблизно на хви-

лину, залежно від температури суспензії, як вказано в таблиці 4.6. 

В окремий циліндр з водою ставлять термометр і вимірюють 
температуру суспензії. 

Після цього спеціальну піпетку занурюють на потрібну глиби-

ну і відбирають пробу, для чого піпетку опускають у суспензію на 
5–10 секунд до моменту відбору проби. Пробу переносять у раніше 

висушений та зважений бюкс. Піпетку після відбору промивають 

дистильованою водою. Воду із бюкса випаровують, а його вміст 
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висушують протягом трьох годин при температурі 105оС та зважу-

ють. Різниця між вагою бюкса з пробою і вагою самого бюкса дає 

вагу проби у відібраному об’ємі суспензії. Аналогічно відбирають 
проби дрібнішого розміру відповідно до даних таблиці 4.6 (глибина 

і час відбору). 

Відсоткове значення виділених фракцій визначають за 
формулою: 

cV

Vnm
Хn






2

1001
∙К, 

де      mп – маса фракції, г; 

V1 – об’єм циліндра; 

100 – коефіцієнт перерахунку на 100 г ґрунту; 
V2 – об’єм піпетки; 

с – наважка ґрунту, яка взята для аналізу, г. 

К – коефіцієнт гігроскопічності. 
 

Разом з тим масу фракції потрібного розміру знаходять, відні-
маючи від маси фракції більшого діаметра масу фракції меншого 

діаметра. Наприклад, щоб знайти масу фракції 0,05–0,01 мм, 

потрібно від маси фракції менше 0,05 мм (перший відбір) відняти 

масу фракцій менше 0,01 мм (другий відбір). Відбір фракцій 0,25–
0,05 мм знаходять за різницею між 100% та сумою відсоткового 

вмісту всіх інших фракцій. 

Результати аналізу записують у таблицю 4.7. 
Таблиця 4.7 

Гранулометричний склад ґрунту 

№
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Обладнання та реактиви: фарфорова чашка, гумовий товкма-

чик, сито (діаметр отворів 0,25 мм), лійка, промивалка, циліндр 
об’ємом 500 см3, алюмінієві бюкси, термометр, спеціальна піпетка, 

мішалка, зразок ґрунту, 4% розчин натрій пірофосфату, дистильо-

вана вода. 
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5. ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ 

Ґрунт, як і будь-яке природне тіло, характеризується низкою 

фізичних властивостей. До загальних фізичних властивостей відно-

сять: щільність твердої фази, щільність будови, загальну шпарува-

тість та шпаруватість аерації. Ці показники фізичного стану твердої 
речовини ґрунту мають велике значення для агровиробничої 

характеристики ґрунту, їх слід враховувати у процесі обробітку 

ґрунту, а також під час вивчення росту та розвитку рослин. 

5.1. Щільність твердої фази ґрунту 

(Лабораторна робота №3) 

Щільністю твердої фази ґрунту називається відношення ваги 
твердої частини ґрунту в сухому стані до ваги рівного об’єму води 

при температурі 4оС, тобто – це вага в грамах одного кубічного 

сантиметра сухого ґрунту без шпар. Щільність твердої фази ґрунту – 
це середня питома вага мінеральних і органічних частинок, які 

складають ґрунт, і залежить від хіміко-мінералогічного складу 

ґрунту і вмісту гумусу в ньому. 

Оскільки у мінеральних ґрунтах позатропічних областей 
найчастіше переважають силікати й алюмосилікати (кварц, польові 

шпати, каолініт тощо), щільність яких коливається у межах 2,54–

2,74 г/см3, то й щільність твердої фази малогумусних ґрунтів у 
верхніх горизонтах змінюється у межах від 2,50 до 2,65 г/см3. У 

глинистих ілювіальних горизонтах, як, наприклад, в ілювіальному 

горизонті підзолистих ґрунтів, а також у червоноземах, де зростає 

кількість залізистих сполук (лімоніт, бурий залізняк, гематит), 
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щільність твердої фази ґрунту, як правило, зростає, досягаючи 

величин 2,70–2,75–2,80 г/см3. Навпаки, у багатогумусних ґрунтах, 

наприклад, у звичайних і типових чорноземах, у перегнійно-акуму-
лятивних горизонтах гірсько-лучних ґрунтів щільність твердої фази 

знижується до величин 2,4–2,3 г/см3 за рахунок значного вмісту 

органічної речовини (щільність гумусових речовин становить 1,43–
1,62 г/см3).  

Порівняно з іншими фізичними характеристиками ґрунту, 

щільність твердої фази коливається у вузьких межах і найменше 

піддається динаміці в часі. Ця особливість дає змогу віднести 
показник щільності твердої фази до основних фізичних “констант” 

ґрунту, хоча, звичайно, і ця величина в процесі вивітрювання 

гірських порід і ґрунтоутворення поступово змінюється.  
Отже, показник щільності твердої фази опосередковано 

характеризує хімічний склад ґрунту. Він також необхідний для 

розрахунку швидкості падіння гранулометричних елементів різно-

го розміру у стоячій воді під час гранулометричного аналізу та для 
розрахунку загальної шпаруватості ґрунту. 

Щільність твердої фази мінералів і ґрунтів визначають за до-

помогою різних методів: об’ємного методу з використанням рідин, 
методу важких рідин, пікнометричного методу, методу гідроста-

тичного зважування в органічних рідинах, рентгенівського методу. 

Пікнометричний метод визначення щільності твердої фази 
ґрунту найпоширеніший серед мінералогів і ґрунтознавців, незва-

жаючи на клопітливість, пов’язану з його виконанням і не повністю 

задовільні результати. Визначають щільність твердої фази ґрунту 

за допомогою пікнометра, звідси і походить назва методу. Пікно-
метр – мірний посуд, який дає змогу визначити об’єм рідини з 

високою точністю. Прикладом “грубого” пікнометра може служити 

проста мірна колба об’ємом 100 см3. У роботі найчастіше викорис-
товують скляні, рідше – кварцові пікнометри різної форми та 

ємності. Для ґрунтових досліджень зазвичай використовують 

пікнометри об’ємом 100 і 50 см3; у геологічній практиці для 
звичайних мінералогічних цілей використовують пікнометри об’є-

мом 2–5 см3, при визначенні щільності рідкісних мінералів вико-

ристовують мікропікнометри об’ємом до 0,13 см3. Найзручнішими 

для ґрунтових досліджень є пікнометри об’ємом 100 см3, висота 
яких 8 см і діаметр – 4 см. Нешліфований масивний корок має 
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тонкий капілярний отвір, через який видаляється надлишок рідини 

при наповненні та закриванні пікнометра. Це і забезпечує точність 

у роботі. 
Принцип пікнометричного методу полягає в тому, що об’єм, 

який займає тверда фаза певної наважки ґрунту, визначається за 

кількістю рідини, витісненої цією наважкою з пікнометра. Для 
визначення щільності твердої фази незасолених ґрунтів викорис-

товують дистильовану воду без розчиненого в ній повітря, а 

засолених, які містять легкорозчинних солей понад 0,5%, – непо-

лярні рідини (бензол, бензин, толуол, ксилол, гас). 

Хід виконання роботи 

На аналітичних вагах зважують 10 г повітряно-сухого ґрунту, 

просіяного через сито (діаметр отворів має 1 мм). В окремій колбі 

кип’ятять майже півгодини дистильовану воду для виділення 
розчиненого у ній повітря та охолоджують до кімнатної темпе-

ратури. Можна використовувати бідистилят води. Потім пікнометр 

на 100 мл наповнюють цією водою точно до мітки і зважують на 

аналітичній вазі. Пікнометр під час роботи потрібно брати тільки за 
горло і не нагрівати його рукою, найменші коливання температури 

позначаються на точності визначення величини щільності твердої 

фази. Після зважування із пікнометра відливають приблизно 
половину води і, через лійку, обережно пересипають у нього взяту 

наважку ґрунту. Змивають з лійки та стінок пікнометра тверді 

частинки ґрунту дистильованою водою у пікнометр і кип’ятять 
його вміст на електричній плиті або газовій горілці з азбестовою 

сіткою протягом 20–30 хв, не допускаючи розбризкування. Після 

кип’ятіння пікнометр охолоджують до початкової температури, до-

ливають кип’яченої охолодженої води до мітки і зважують другий 
раз. Перед зважуванням пікнометр необхідно обтерти фільтру-

вальним папером. Розраховують величину щільності твердої фази 

за формулою: 

K
СВА

А
фЩт 




)(
.. ,  

де    Щт.ф. – щільність твердої фази ґрунту, г/см3; 

А – наважка повітряно-сухого ґрунту, г; 



 36 

В – вага пікнометра з водою, г; 

С – вага пікнометра з водою та ґрунтом після кип’ятіння, г; 

К – коефіцієнт гігроскопічності. 
 

Результати визначення щільності твердої фази ґрунту 

записують у таблицю: 
Таблиця 5.1 

Визначення щільності твердої фази ґрунту 
 

№ розрізу, 

глибина 

відбору 

зразка, см 

Коефіцієнт 

гігроско-

пічності 

Наважка 

повітряно-

сухого 

ґрунту, г 

Вага пікнометра з: 

Щільність 

твердої фази 

ґрунту, г/см3 
водою 

водою та 

ґрунтом 

після 

кип’ятіння 

 К А В С Щт.ф. 

 

Обладнання та реактиви: аналітична вага, пікнометр на     

100 см3, лійка, колба місткістю 250 см3, промивалка, електрична 
плита або газова горілка з азбестовою сіткою, щипці з гумовими 

наконечниками, дистильована кип’ячена вода, фільтрувальний 

папір. 

5.2. Щільність будови ґрунту 

(Лабораторна робота №4) 

Під щільністю будови (питома вага скелета ґрунту, об’ємна 
маса) ґрунту розуміють відношення ваги сухого ґрунту непоруше-

ного складення (зі шпарами) до одиниці його об’єму. Визначають у 

г/см³, кг/м³. Ця величина характеризує щільність складення ґрунту 
(щільність упакування ґрунтової маси). 

Щільність будови ґрунту залежить від гранулометричного 

складу, структури, водостійкості і механічної міцності, шпарува-

тості, вологи ґрунту, складу ввібраних основ, вмісту і якісного 
складу гумусу. Вона змінюється у просторі і часі, особливо, у вер-

хніх горизонтах ґрунту, які зазнають інтенсивної дії діагенетичних 

чинників середовища. 
Органогенні горизонти (торф) мають щільність будови меншу 

1,0 г/см3. Для гумусових горизонтів вона становить 1,0–1,3 г/см3, у 

безгумусових неілювіальних – 1,3–1,5 г/см3. Максимальні величини 
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цього показника (> 1,5 г/см3) простежують в ілювіальних горизон-

тах опідзолених ґрунтів або материнській породі. Опосередковано 

показник щільності будови характеризує генезис ґрунтів, деякі їхні 
властивості (структурний стан) та режими (водний, окисно-віднов-

ний і поживний). 

Результати щільності будови ґрунтів використовують для 
розрахунку шпаруватості, запасів речовин і елементів, норм поли-

ву. Крім того, щільність будови – важливий екологічний показник, 

характеристика родючості і окультуреності ґрунтів. Оптимальні 

значення щільності будови для більшості сільськогосподарських 
культур – 1,1–1,2 г/см3 на суглинкових і 1,2–1,3 г/см3 на піщаних 

ґрунтах.  

Для визначення щільності будови ґрунту, залежно від 
особливостей його генетичної природи (піщаний, щільний або 

сильнощебенистий), використовують той чи інший метод: буровий, 

фіксажний, метод витіснення рідин, вазеліновий, піщаний, гемаско-

пічний метод, розрахунковий тощо. 
Величину щільності будови ґрунту визначають у польових та 

лабораторних умовах. 

Найдавніший, найліпше розроблений і найчастіше вживаний 
у ґрунтовій практиці метод визначення щільності будови некам’я-

нистих ґрунтів – буровий. У його основі лежить спосіб відбирання 

зразка ґрунту непорушеного складення за допомогою спеціального 
циліндра-бура відповідного об’єму. 

Аналіз складається з двох етапів: відбору зразків ґрунту 

непорушеного складення у полі та визначення щільності будови 

ґрунту в лабораторії. 

5.2.1. Відбір зразків ґрунту непорушеного 
складення 

У полі закладають ґрунтовий розріз на глибину до 200 см. 
Виділяють генетичні горизонти і зазначають на стінках розрізу їхні 

границі. Ознайомившись з конструкцією і механізмом роботи 

циліндра-бура, починають відбирати зразки. Відбирають зразки за 
генетичними горизонтами, або пошарово кожні 10 см. Для гумусо-

вих і пухких горизонтів використовують циліндри об’ємом більше 

500 см³, для щільних – 100 см³ і менше (50 см³). Повторність від-
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бору зразків у гумусовому горизонті п’ятикратна, в негумусових – 

трикратна. 

У межах кожного генетичного горизонту, послідовно, зверху 
вниз, готують горизонтальну площадку. У польовому щоденнику 

записують глибину відбору проб і номер алюмінієвих бюксів, у які 

поміщатимуться проби ґрунту непорушеного складення. 
На підготовлену поверхню строго горизонтально встановлю-

ють напрямлювач приладу. Відбираючи проби з орного шару або 

дерну, на місці відбору зрізають рослинність, а поверхню ґрунту 

вирівнюють. В отвір напрямлювача закладають циліндр, який різ-
ким вертикальним рухом втулки вдавлюють у ґрунт на всю його 

висоту. Для ліпшого занурення циліндра в ґрунт (особливо щіль-

ний) стінки циліндра попередньо злегка змазують вазеліном. У тих 
випадках, коли зразки відбирають на сухих і дуже щільних ґрунтах, 

по головці втулки вдаряють (не різко) дерев’яним молотком. 

Циліндр після занурення має бути повністю заповнений ґрунтом 

без додаткового ущільнення. Якщо циліндр під час занурення в 
ґрунт перекосився, тоді зразок вибраковують і відбирають другий. 

Тому необхідно слідкувати, щоб циліндр занурювався строго 

вертикально. 
Після занурення циліндра напрямлювач знімають. Виступ 

ґрунту над тильним (неріжучим) боком циліндра зрізають гострим 

ножем і закривають кришкою. Навколо циліндра обережно обкопу-
ють ґрунт з усіх сторін ножем або лопаткою. Потім ґрунт під 

циліндром підрізають таким чином, щоб залишався виступ ґрунту. 

Циліндр з ґрунтом піднімають, перевертають кришкою до низу і 

гострим ножем зрізають надлишок ґрунту врівень з ріжучим краєм 
циліндра, не допускаючи сколу ґрунту. Циліндр із зовнішньої 

сторони відчищають від ґрунту, знімають кришку і ставлять 

верхнім неріжучим краєм над відкритим алюмінієвим бюксом. 
Ґрунт виштовхують за допомогою спеціального шомпола, а залиш-

ки на внутрішній стінці циліндра відколюють і зсипають у цей же 

бюкс. Виштовхують ґрунт з циліндра в бюкси над листом чистого 
паперу або над совком. Частки, що впали на папір при виштов-

хуванні ґрунту, переносять назад у бюкс, після чого бюкс закрива-

ють кришкою і упаковують. 

Визначення щільності будови ґрунту у лабораторії. Вико-
ристовуючи циліндри малого об’єму, зразки цілими доставляють у 
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лабораторію. Вони призначені для визначення польової вологості, 

для чого їх якнайшвидше зважують на ВЛТК-500 з точністю до 

0,01 г. Після цього бюкси з ґрунтом у відкритому положенні вису-
шують у термостаті при температурі 105ºС протягом 6–8 годин, 

залежно від вологості ґрунту. Після цього їх поміщають на 20–30 

хвилин у ексикатор для охолодження і знову зважують. Висушують 
зразки ґрунту до постійної ваги (розходження контрольних зважу-

вань не більше 0,05г).  

Знаючи вагу бюкса з сухим ґрунтом, вагу порожнього бюкса і 

об’єм циліндра, розраховують щільність будови ґрунту: 

V

m

vd  , 

де     dv – щільність будови ґрунту, г/см3; 

m – вага сухого ґрунту, г; 

V – об’єм циліндра, см³. 

 
Результати оформляють у вигляді таблиці (див. табл. 5.2). 

 
Таблиця 5.2  

Форма запису при визначенні щільності будови ґрунту 
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За наявності даних про щільність будови за генетичними 

горизонтами, будують графік профільного розподілу цього показ-

ника ґрунту. У відповідному масштабі на осі абсцис відкладають 

величини щільності будови, а на осі ординат – глибини в санти-
метрах. Згідно зі шкалою оцінки щільності будови ґрунту, поданою 

у таблиці 5.3, аналізують показники складення ґрунту і роблять 

висновки про ступінь його окультурення. 
 

Обладнання: лопата, мірна стрічка, ніж, циліндр з лабораторії 

Литвинова для визначення щільності будови ґрунту, дерев’яний мо 
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лоток, алюмінієві бюкси, сушильна шафа, вага ВЛТК-500,  ексикатор, 

широкий лист паперу або совок. 
Таблиця 5.3  

Оцінка щільності будови ґрунту (за Качинським М.) 
 

Щільність 

будови ґрунту, 

г/см³ 

Оцінка ґрунту суглинкового і глинистого гранулометричного 
складу 

<1,0 

Ґрунт розпушений або багатий на органічні речовини, 

наприклад, дерен у польових і лісових ґрунтах, мерзлий сирий 
ґрунт в орному шарі  

1,0–1,1 Типові величини для культурної свіжозораної ріллі 

1,2 Рілля ущільнена 

1,3–1,4 Рілля сильно ущільнена 

1,4–1,6 Типові величини для підорних горизонтів різних ґрунтів 

1,6–1,8 
Сильно ущільнені ілювіальні горизонти різних ґрунтів, 

переважно підзолистих і солодей; горизонт червонозему 

Для піщаних орних ґрунтів характерні величини щільності будови 1,3–1,5 г/см³; у 
дерновому горизонті садових і лісових піщаних ґрунтів може бути 1,0–1,3 г/см³. 

 

5.2.2. Визначення щільності будови ґрунтових 
агрегатів 

Визначають щільність будови ґрунтових агрегатів із розсип-

них зразків ґрунту, в яких збереглись повноцінні агрегати, у лабо-

раторії методом ліостатичного зважування в інертних рідинах або 
методом парафінування.  

Визначатимемо щільність будови ґрунту за допомогою мето-

ду парафінування. 

Хід виконання роботи 

Структурний агрегат повітряно-сухого ґрунту за допомогою 
скальпеля або ножа доводять до грудочки овальної або кулястої 

форми для того, щоб парафінова плівка рівномірно покрила повер-

хню грудки. Обв’язують грудку ниткою. Оброблену (препаровану) 
грудку ґрунту зважують на аналітичній вазі або ВЛТК-500. Після 

зважування грудку ґрунту на нитці декілька разів опускають у роз-

топлений парафін, температура якого – 60–80оС, для рівномірного 
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покриття його тонкою плівкою. Коли при парафінуванні з’явля-

ються пухирці повітря, то його необхідно вилучити шляхом надав 

лювання або проколювання і повторно покрити плівкою парафіну. 
Запарафіновану грудку ґрунту зважують. У мірний циліндр 

наливають 50–60 см3 дистильованої води, опускають запарафіно-

вану грудку ґрунту та визначають об’єм витісненої води. Щільність 
будови визначають за формулою: 

К
dа

а
Щб 




3

1
,  

де     Щб – щільність будови ґрунтового агрегату, г/см3; 

а1 – вага грудки ґрунту, г; 

а3 – об’єм води, витісненої запарафінованою грудкою ґрунту, см3; 
d – об’єм парафіну, см3, 

К – коефіцієнт гігроскопічності. 

Об’єм парафіну визначають за формулою: 

D

aa
d

12 
 ,  

де      d – об’єм парафіну, см3; 
а2 – вага грудки з парафіном, г; 

а1 – вага грудки ґрунту, г; 

D – питома вага парафіну (0,9 г/см3). 
 

Результати визначення щільності будови ґрунту записують у 

таблицю 5.4. 
Таблиця 5.4 

Визначення щільності будови ґрунту  
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Обладнання та реактиви: аналітична вага, або ВЛТК-500, 

скальпель, парафін, мірний циліндр об’ємом 100 см3, електрична 

плитка або газова горілка, дистильована вода, ґрунт. 

5.3. Обчислення загальної шпаруватості та 
шпаруватості аерації ґрунту 

Шпаруватість ґрунту є результатом нещільного прилягання 

частинок одна до одної, внаслідок чого між ними залишаються 
різної форми і величини проміжки, які називаються шпарами. 

Сумарний об’єм усіх шпар між частинками твердої фази ґрунту 

складає його шпаруватість. 

Шпаруватість ґрунту залежить від гранулометричного складу, 
структурно-агрегатного стану, діяльності ґрунтової фауни (черв’я-

ки, комахи, землериї тощо), вмісту органічних речовин. В окульту-

рених ґрунтах величина загальної шпаруватості залежить від спо-
собу оброблення ґрунту і ступеня окультуреності ґрунтів і характе-

ризується добовою та сезонною амплітудою зміни показників. 

Від загальної кількості шпар, їхніх розмірів і форм залежить 
як кількісне співвідношення твердої, рідкої і газової фаз ґрунту, так 

і умови переміщення ґрунтових розчинів, повітря, тепла, живих 

організмів та коріння рослин. Від загальної шпаруватості, а саме: 

від більшого або меншого доступу кисню і води у ґрунт, залежить 
інтенсивність процесів вивітрювання, розчинення, окиснення міне-

ральних та органічних речовин. 

Отже, шпаруватість визначає водні і теплові властивості, 
водно-повітряний, тепловий, окисно-відновний і поживний режими 

ґрунту. Шпаруватість впливає на родючість ґрунту, водний і тепло-

вий баланс території і колообіг хімічних елементів у ландшафті. 

Шпаруватість виражають у відсотках до загального об’єму ґрунту. 
Визначається вона як експериментально, так і розрахунково. 

Величина загальної шпаруватості знаходиться у функціональ-

ній залежності від щільності твердої фази і щільності будови 
ґрунту. Розраховують величину загальної шпаруватості за відно-

шенням щільності будови до щільності твердої фази. Це відношен-

ня відповідає об’єму, який займають тверді частинки в одиниці 
об’єму ґрунту. Різниця між одиницею та об’ємом твердих частинок 
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ґрунту становить величину загальної шпаруватості в одиниці 

об’єму ґрунту. Загальну шпаруватість розраховують за формулою: 

100)
..

1(. 
фЩт

Щб

загР , 

де     Рзаг.– загальна шпаруватість, %; 

Щб – щільність будови, г/см3; 
Щт.ф. – щільність твердої фази, г/см3. 

 

За результатами визначення загальної шпаруватості та 
даними таблиці 5.5 виконують якісний аналіз шпаруватості ґрунту. 

 
Таблиця 5.5 

Оцінка шпаруватості ґрунтів (за Качинським М.) 
 

Загальна шпаруватість у веге-
таційний період для суглинкових 

і глинистих ґрунтів, % 
Якісна оцінка шпаруватості 

>70 Ґрунт розпушений – надмірно шпаруватий 

65–55 Орний культурний шар – відмінна 

55–50 Задовільна для орного шару 

<50 Незадовільна для орного шару 

40–25 
Характерна для ущільнених ілювіальних 

горизонтів – надмірно низька 

 

Показники загальної шпаруватості використовують для агро-
екологічної оцінки ґрунтів і їхньої діагностики. 

В ґрунті частина шпар зайнята повітрям, а частина водою. 

Об’єм шпар, зайнятий повітрям, називається повітрозабезпеченіс-
тю, або шпаруватістю аерації. Для розрахунку шпаруватості 

аерації необхідно знати загальну шпаруватість, вологість і щіль-

ність будови ґрунту. Помноживши величину вологості ґрунту у 
відсотках на щільність будови, отримаємо об’єм шпар, зайнятих 

водою в об’ємних відсотках. Різниця між величиною загальної 

шпаруватості та вологою в об’ємних відсотках становить величину 

шпаруватості аерації (Раер.). 
Розраховується ця величина за формулою: 

Раер. = Рзаг. – (W · Щб), 
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де      Рзаг.. – загальна шпаруватість, %; 

W – польова вологість ґрунту, % 

Щб – щільність будови ґрунту, г/см3; 
Відповідність визначених величин шпаруватості ґрунту опти-

мальним їхнім показникам встановлюють за даними таблиці 5.6. 
 

Таблиця 5.6 
Орієнтовні значення шпаруватості, необхідної для забезпечення оптимальних 

фізичних умов ґрунту 
 

Об’єкт 
Загальна 
шпарува
тість, % 

Шпару-

ватість 
аерації, 

% 

Шпару-

ватість 
агрегатів 
> 1 мм 

Шпа-

ри 
<0,003 

мм 

Гумусові та орні горизонти 
суглинкових і глинистих ґрунтів 

55–65 ≥ 20 ≥ 35 ≤ 20 

Безгумусні (підорні) горизонти 
тих же ґрунтів 

40–50 ≥ 10 – ≤ 10 

Гумусові горизонти (орні шари) 
піщаних ґрунтів 

45–55 ≥ 30  – – 
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6. ҐРУНТОВІ КОЛОЇДИ 

(Лабораторна робота №5) 

Системи, в яких речовина роздрібнена до частинок від 1 до 

100 нм (нанометр) і знаходиться в якому-небудь середовищі (рід-
кому, газоподібному), називаються колоїдними, або дисперсними. 

У таких системах речовина – це дисперсна фаза, а середо-

вище, в якому його частинки перебувають у підвішеному стані, – 
дисперсне. 

Колоїдний розчин, який складається з дисперсної фази і 

дисперсного середовища, називається золем. 

Дисперсна фаза формується з колоїдних електрично нейтраль-
них частинок – міцел. Ці частинки можуть мати однакові позитивні 

чи негативні заряди. Наявність позитивного заряду всіх частинок 

золю перешкоджає злипанню та збільшенню їхнього розміру. 
Властивість колоїдної системи протидіяти збільшенню частинок 

називається агрегативною стійкістю. В такій системі частинки 

завжди знаходяться в підвішеному стані. Крім того, важливим 
чинником стійкості є наявність гідратних оболонок як навколо ядра 

колоїдних частинок, так і навколо йонів дифузного шару. 

Якщо колоїдні системи перебувають у нерозчинному, згорну-

тому стані, то вони утворюють так звані гелі. Під впливом низки 
чинників колоїди можуть переходити з одного агрегативного (фі-

зичного) стану в інший. Процес переходу золю у гель, тобто процес 

з’єднання (злипання) розсіяних частинок золю у пластівці чи осад, 
називають процесом коагуляції, зворотний процес – пептизацією. 

Розрізняють два шляхи утворення колоїдних систем: 

1. Дисперсійний – коли колоїди утворюються шляхом подріб-

нення більш великих частинок до розмірів колоїдних. 
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2. Конденсаційний – коли відбувається збільшення більш 

маленьких частинок. 

Ґрунтові колоїди – тонкодисперсні, нерозчинні у воді частин-
ки розміром від 1 до 100 нанометра (1 нм = 1 ∙ 10-9 м = 1 ∙ 10-6 мм). 

За своїм складом колоїди ґрунту поділяються на мінеральні, 

органічні та органо-мінеральні. 
З мінеральних колоїдів у ґрунтах трапляються золі і гелі 

кременевої кислоти, гідрооксиди Fe (Феруму), Al (Алюмінію), гли-

нисті мінерали. Утворюються такі колоїди у процесі вивітрювання 

гірських порід. 
Органічні колоїди – це дрібні частинки гумусових речовин і 

тіл бактерій, які можуть коагулювати та адсорбуватися. 

До органо-мінеральних колоїдів ґрунту відносяться комплек-
сні сполуки гумусових речовин та оксидів металів (хелати). 

Ґрунтові колоїди в основному представлені гелями і лише 

невелика їхня частина знаходиться у ґрунті у вигляді золів. Ґрунто-

ві гелі частково зв’язані з більш грубими частинками ґрунту, 
покриваючи їхню поверхню плівками. 

6.1. Виділення колоїдів з ґрунту, визначення порога 
коагуляції 

Для відокремлення ґрунтових колоїдів від грубших фракцій 

гранулометричних елементів необхідно їх пептизувати, тобто пере-

вести у стан золю. 
Пептизація колоїдів відповідно до методики, запропонованої 

академіком К. К. Гедройцем, полягає у тому, що ґрунт обробляють 

розчином калій хлориду (КСl) до повного витіснення з нього йонів 
Кальцію. 

Хід виконання роботи 

Наважку повітряно-сухого ґрунту 5–6 г поміщають на лійку зі 
складчастим фільтром, який був попередньо змочений дистильова-

ною водою, та вставляють у колбу місткістю 250 мл. До ґрунту 

невеликими порціями доливають 1,0 н розчин калій хлориду до 
повного витіснення йонів Кальцію. Повноту витіснення йонів 

Кальцію перевіряють, додаючи до фільтрату 2–3 краплі насиченого 

розчину щавелево-кислого амонію. За відсутності у фільтраті йонів 
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Кальцію розчин після додавання щавелево-кислого амонію залиша-

ється прозорим. За наявності йонів Кальцію з’являється білий осад або 

каламуть. Тоді промивання ґрунту розчином КСl слід продовжити. 
Після повного витіснення з ґрунту йонів Кальцію, ґрунт 

промивають дистильованою водою до появи інтенсивно забарвле-

ного у темно-бурий колір колоїдного розчину. 
Колоїдні розчини внаслідок великої питомої поверхні колоїд-

них частинок володіють надлишком поверхневої енергії і тому 

характеризуються відносно малою стійкістю. 

Дисперсні системи завжди намагаються перейти у стійкий 
стан шляхом зменшення запасу вільної енергії. 

Нестійкість золей виявляється у тому, що за певних умов їхні 

частинки можуть злипатися, збільшуватися та утворювати агрега-
ти. Однією з таких умов є взаємодія колоїдного розчину з електро-

літами, які містять протилежні за знаком йони до заряду колоїдної 

міцели. Ґрунтові колоїди, володіючи негативним зарядом, під час 

взаємодії з позитивно зарядженими йонами електроліту (катіонами) 
коагулюють, причому коагулююча дія йона електроліту тим 

сильніша, чим вища його валентність. У процесі коагуляції велике 

значення має концентрація електроліту. Мінімальна концентрація 
електроліту, при якій настає коагуляція, називається порогом коагу-

ляції. Для визначення порога коагуляції виділеного колоїдного 

розчину необхідно підготувати шкалу електролітів (див. рис. 6.1.). 
Для приготування шкали електролітів необхідно взяти чотири 

пробірки. У першу з них за допомогою піпетки наливають 10 мл 

1,0 н розчину електроліту (СаCl2), а у три інші – по 9 мл дистильо-

ваної води. Потім за допомогою піпетки з першої пробірки перено-
сять мілілітр 1,0 н розчину електроліту у другу пробірку. Вміст 

другої пробірки ретельно збовтують і з неї переносять мілілітр    

0,1 н розчину електроліту у третю пробірку. Змішують вміст у 
третій пробірці, переносять мілілітр 0,01 н розчину електроліту у 

четверту пробірку. З останньої пробірки відбирають мілілітр розчи-

ну і виливають, отже, маємо 4 пробірки зі спадаючою концентра-
цією електролітів. 

Потім у кожну з пробірок доливають по 2 мл золю ґрунтових 

колоїдів, вміст ретельно перемішують та залишають у спокої на 

10–20 хвилин. 
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Рис. 6.1. Шкала електролітів з СаСl2 

 

За помутнінням розчинів визначають найменшу концентрацію 

кальцій хлориду, яка здатна спричиняти коагуляцію. Результати 
спостереження заносять у таблицю 6.1. 

Таблиця 6.1 
Визначення порога коагуляції 

 

Електроліт та 
його початкова 
концентрація 

Йон, який 
спричиняє 
коагуляцію 

Концентрація електроліту Поріг 
коагу-
ляції 

1,0 н 0,1 н 0,01 н 0,001 н 

СаСl2, 1,0 н       

 

Наявність коагуляції ґрунтових колоїдів позначається знаком 

“+”, відсутність – знаком “-”. Ступінь коагуляції можна позначати 
різною кількістю знаків (“++”, “+++”). 

Якщо на момент спостереження у пробірці з’являється лише 

опалесценсія (явище, пов’язане з помутнінням), то такий стан 

позначається одним знаком “+”. Якщо в пробірці з’являються 
невеликі крупинки чи пластівці у підвішеному стані – двома 

знаками “+ +”, а при випаданні осаду – трьома знаками “+ + +”. 
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6.2. Визначення взаємної коагуляції колоїдів 

Під час взаємодії протилежно заряджених колоїдів простежу-

ється явище взаємної коагуляції. Для вивчення взаємної коагуляції 

ґрунтових колоїдів у пробірку, за допомогою піпетки, наливають 

по 5 мл Fe(OH)3 (позитивно заряджені мінеральні колоїди) і 
виділеного колоїдного розчину ґрунту (у більшості ґрунтів 

алюмосилікатного складу колоїди негативно заряджені). Вміст 

пробірки ретельно перемішують, залишають у спокої, і через 10–20 
хвилин починають спостерігати за процесом взаємної коагуляції. 

При цьому: 

1. Процес взаємної коагуляції чіткий, коли дисперсна фаза 
повністю відділяється від середовища і середовище безко-

лірне. 

2. Процес взаємної коагуляції слабкий, коли фаза відділяється 

від середовища і середовище має жовтий колір за рахунок 
незкоагульованих колоїдів Феруму. 

3. Процес взаємної коагуляції дуже слабкий, коли фаза від 

середовища не відділяється, а простежується помутніння. 
4. Процес взаємної коагуляції відсутній, коли позитивно 

заряджені ґрунтові колоїди не взаємодіють з колоїдами 

Fe(OH3), фаза від середовища не відділяється. 
 

Обладнання та реактиви: зразки ґрунтів, лійка, колби об’є-

мом 200–250 мл, промивалка з дистильованою водою, штатив з 

пробірками, градуйовані піпетки на 10 мл, 2 мл, 1 мл, склянки, 
фільтри, шпатель, 1 н розчин калій хлориду (КСl), 1 н розчин 

СаСl2, насичений розчин щавлевокислого амонію, ферум 

гідроксиду Fe(OH3). 
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7. ГУМУС ҐРУНТУ  

Органічна речовина і процеси її трансформації відіграють 

значну роль у формуванні ґрунту, його основних властивостей і 

ознак. Усі важливі ґрунтові процеси відбуваються при прямій чи 

опосередкованій участі органічних речовин. 
Органічні речовини ґрунту – це сукупність органічних сполук 

ґрунту, решток рослин, тварин, мікроорганізмів, продуктів їхнього 

метаболізму і специфічних новоутворених органічних речовин 
ґрунту – гумусу (див. рис. 7.1). Гумусові речовини становлять 85–

90% від маси органічних речовин ґрунту.  
 

  Ґрунт   

        

Мінеральна частина  Органічна частина  Живі організми 

       

Органо-мінеральні 

з’єднання 
 Гумус  

Рештки, що не втрати-

ли анатомічної будови 

      

Проміжні продукти 

розпаду і гуміфікації 
 

Специфічні сполуки 

(гумінові речовини) 
 

Неспецифічні 

сполуки 

      

  Гумусові кислоти  Гумін 

      

Гумінові кислоти 

(ГК) 
 Фульвокислоти (ФК)  

Гіматомеланові 

кислоти (ГМК) 

        

Сірі (чорні)  Бурі     

 
Рис. 7.1 Номенклатурна схема органічних речовин ґрунту (за Д.С. Орловим, 1992) 
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Гумус, або перегній, – це суміш специфічних, різних за скла-

дом і властивостями високомолекулярних азотовмісних органічних 

сполук, об’єднаних спільністю походження, деяких властивостей і 
рис будови (І.С. Кауричев 1989). 

Потенціальними джерелами гумусу ґрунту можна вважати всі 

компоненти біоценозу, які потрапляють на поверхню ґрунту або у 
товщу ґрунтового профілю і беруть участь у процесах ґрунтоутво-

рення. Це відмерлі рештки рослин, тварин, мікроорганізмів, орга-

нічні добрива тощо. Потрапляючи на ґрунт і в ґрунтову товщу, 

органічні рештки під впливом ґрунтової мікрофауни і мікрофлори, 
частково хімічних та фізико-хімічних процесів зазнають складних 

біохімічних перетворень. Органічні рештки не всі розкладаються 

до простих мінеральних речовин. Частина з них проходить склад-
ний шлях біохімічних змін – гуміфікацію, у результаті яких 

утворюються складні, стійкі до розкладу високомолекулярні 

сполуки, – гумус. Ці високомолекулярні органічні сполуки мають 

специфічне забарвлення – від темно-бурого, майже чорного, до 
червонувато-бурого, майже оранжевого, залежно від переважання 

груп і фракцій гумусових речовин. Вони міцно зв’язані з міне-

ральною частиною ґрунту, мають кислотний характер, зумовлений 
карбоксильними групами, містять від 36 до 62% Карбону і від 2,5 

до 5,0% Нітрогену в різних групах і фракціях. 

Гумус є джерелом живлення рослин, оскільки містить запас 
поживних речовин, особливо, Карбону, Нітрогену, у меншій мірі 

Фосфору, Кальцію, Феруму, Мангану і т.д. Оскільки гумус прак-

тично нерозчинний у воді, ці речовини не вимиваються із ґрунту і 

не є доступними для живлення рослин. Тільки під впливом мікро-
організмів, при поступовому розкладанні (мінералізації) гумусу 

поживні речовини переходять у доступні для рослин форми. Як 

типовий колоїд він зумовлює вбирну здатність, процеси структу-
роутворення, впливає на теплові, водні властивості та режим 

поживних елементів. Від його вмісту та якості значно залежить 

родючість ґрунту, тому визначення кількісного вмісту та якісного 
складу гумусу в ґрунтах має важливе значення. 

Безпосередніх методів визначення вмісту гумусу в ґрунті 

немає. Загальний вміст гумусу обчислюють за кількістю Карбону в 

ґрунті. Визначають кількість вуглекислого газу (СО2), що виділя-
ється при окисненні Карбону гумусу, приймаючи середній вміст 
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Карбону в складі гумусу рівним 58%. Помноживши відсотковий 

вміст Карбону (від ваги ґрунту, а не гумусу) на умовний коефіцієнт 

1,724 (тобто 100/58), отримують загальну кількість гумусу в ґрунті. 
Основні методи визначення вмісту гумусу полягають у враху-

ванні кількості СО2, яка виділяється в разі спалювання органічної 

речовини ґрунту. До них відносять метод сухого спалювання гуму-
су через прожарювання та метод мокрого спалювання – окиснення 

гумусу хромово-сірчаною сумішшю. Ці методи найбільш точні, але 

вони складні при виконанні і потребують багато часу. 

До непрямих методів визначення вмісту гумусу в ґрунті 
відноситься метод І.В. Тюріна. Суть цього методу полягає в окис-

ненні гумусу титрованим розчином хромово-сірчаної суміші і тит-

рометричним визначенням невикористаного залишку останньої. За 
кількістю використаного окиснювача розраховують кількість Кар-

бону в ґрунті, а за вмістом останнього – відсотковий вміст гумусу. 

7.1. Визначення вмісту гумусу в ґрунті методом 
Тюріна в модифікації Сімакова 

(Лабораторна робота №6) 

Метод полягає в окисненні Карбону гумусу ґрунту сумішшю 
калій біхромату і сірчаної кислоти (хромово-сірчана суміш) 

(К2Cr2O7 і H2SO4). Відбувається реакція окиснення: 

2К2Cr2O7 + 8 H2SO4 + 3C (гумусу) = 2К2SO4 + 2Cr2 (SO4)3 + 8H2O + 
+ 3СO2↑ 

За різницею хромово-сірчаної суміші, взятої для окиснення, 

та кількості її, яка залишилася невикористаною після окиснення, 

визначають кількість кисню, витраченого на окиснення органічно-
го Карбону. Залишок хромово-сірчаної суміші (після окиснення) 

відтитровують 0,2 н розчином солі Мора (NH4)2SO4 · Fe SO4 · 6H2O 

за наявності індикатора фенілантранілової кислоти. 
Готуючи зразок ґрунту до аналізу, особливу увагу необхідно 

звернути на відбір корінців та інших органічних залишків. 

Хід виконання роботи 

Зразок ґрунту, що підлягає аналізу, висипають на широкий 

глянцевий папір. Злежані грудки збирають у фарфоровій ступці і 
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розминають дерев’яним товкмачиком. Розім’ятий ґрунт висипають 

до загальної проби і розтрушують тонким шаром. Відбирають 

пінцетом візуально помітні органічні включення (корінці, залишки 
листків тощо). Після цього за допомогою лупи продовжують 

відбирати, непомітні неозброєним оком, органічні залишки. В 

ґрунтовій пробі залишається ще певна кількість дуже дрібних 
органічних включень. Їх відбирають за допомогою наелектри-

зованих скляної або ебонітової паличок. Для цього клаптиком 

шерстяної тканини наелектризовують відповідну паличку і 

проводять нею кілька разів над шаром ґрунту на висоті 3–5 (скляна 
паличка) або 5–10 см (ебонітова паличка). Органічні рештки, що 

прилипли до палички, змітають і продовжують аналогічну проце-

дуру повторно, періодично перемішуючи шар ґрунту. Підготовле-
ний таким чином ґрунт висипають у фарфорову ступку, розтирають 

дерев’яним товкмачиком з гумовим наконечником і просіюють 

через сито, діаметр отворів якого – 1 мм. Дрібнозем знову висипа-

ють на чистий глянцевий папір. Повторно наелектризованою 
паличкою перевіряють наявність дуже дрібних органічних вклю-

чень (треба слідкувати, щоб до палички не прилипли дрібні 

частинки ґрунту, що регулюється висотою розташування палички 
над розстеленим дрібноземом). Переконавшись у відсутності дріб-

них органічних включень у ґрунті, з дрібнозему відбирають серед-

ню пробу. Для цього розстелений на папері дрібнозем ділять на 6–8 
приблизно рівних квадратів. З кожного квадрата шпателем або 

роговою ложечкою беруть певну кількість ґрунту і висипають її у 

невелику фарфорову ступку. Середня проба має важити 5–10 г.  

Відібрану пробу ґрунту розтирають фарфоровим товкмачи-
ком, після чого просіюють через сито, діаметр отворів якого –    

0,25 мм. Ґрунт, який залишився на ситі, знову розтирають у ступці і 

просіюють, повторюючи цю операцію до повного просіювання всі-
єї проби. Залишати частину проби непросіяною не можна, оскільки 

це може призвести до похибок у визначенні вмісту гумусу у ґрунті. 

З підготовленого зразка ґрунту беруть наважку від 0,1 до 0,5 г 
(див. табл. 7.1) і переносять у конічну колбу місткістю 100 мл. 

Для чорноземних ґрунтів, наприклад, для гумусового гори-

зонту, беруть наважку 0,1 г, для верхнього перехідного горизонту – 

0,2 г. Потім з бюретки доливають 10 мл 0,4 н розчину хромово-
сірчаної суміші. 
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Таблиця 7.1 
Наважки ґрунту при ймовірному вмісті гумусу 

 

Вміст гумусу, % Наважка ґрунту, г 

> 10 0,1 

10–5 0,2 

5–1 0,3 

1,0–0,5 0,4 

< 0,5 0,5 

 

Вміст колби обережно збовтують, колбу накривають малень-

кою лійкою, яка служить холодильником, і ставлять на електричну 
плиту чи газову горілку, покриту азбестовою сіткою, та доводять 

до кипіння. Кип’ятити розчин треба обережно, не допускаючи 

бурхливого кипіння. 

На початку нагрівання виділяються дрібні бульбашки. Далі 
вони стають більшими (виділяється СО2), і розчин закипає. Запису-

ють час початку кипіння, зменшують нагрівання і продовжують 

помірно кип’ятити протягом 5-ти хвилин, уникаючи виділення з 
колби пари. Кип’ятіння потрібно проводити у витяжній шафі при 

ввімкнутій витяжці. 

Після п’ятихвилинного кип’ятіння колбу охолоджують (охо-
лодження повітряне), обмивають лійку з внутрішнього і зовніш-

нього боків дистильованою водою, доводячи об’єм рідини у колбі 

до 30 – 40 мл. Після цього додають 4–5 крапель 0,2% розчину 

фенілантранілової кислоти (індикатора) і титрують хромово-сірча-
ну суміш, яка залишилася після окиснення гумусу, 0,2 н розчином 

солі Мора. Титрування проводять з бюретки, безперервно та 

обережно збовтуючи вміст колби, до переходу бурого забарвлення 
в зелене. Оскільки перехід забарвлення дуже різкий, в кінці титру-

вання розчин солі Мора слід додавати краплями. 

Одночасно, у тій же послідовності, але без кип’ятіння, прово-

дять холосте (без ґрунту) титрування 10-ти мл хромово-сірчаної 
суміші, щоб встановити співвідношення між розчинами хромової 

кислоти і солі Мора. 

Кількість солі Мора, витраченої на титрування після окиснен-
ня гумусу, відповідає тій кількості хромової кислоти, яка залиши-

лася після окиснення органічної речовини наважки ґрунту. Кіль-

кість солі Мора, витраченої на холосте титрування, відповідає 
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вихідній кількості (10 мл) хромової кислоти, взятій для окиснення 

(спалювання) гумусу ґрунту. Різниця між результатами холостого 

титрування та після окиснення гумусу становить кількість солі 
Мора, яка відповідає тій кількості хромової кислоти, а, отже, і 

Оксигену, яка витрачена на окиснення гумусу.  

Експериментально встановлено, що мілілітр 0,2 н розчину 
солі Мора відповідає такій кількості хромово-сірчаної суміші, яка 

може окислити 0,0010362 г гумусу або 0,006 г Карбону. 

Коли розчин солі Мора не відповідає 0,2 н, вносять поправку. 

Наприклад, титр солі Мора становить 0,2050 н, отже, поправка на 
нормальність солі Мора рівна: 

)(025,1
2,0

2050,0
N  

Кількість гумусу розраховують за формулою: 

,
1000010362,0)(

К
с

Nbа
Х 


   

де Х – вміст гумусу, %; а – кількість 0,2 н розчину солі Мора, 
витрачена на титрування розчину хромової суміші в холостому 

досліді, мл; b – кількість 0,2 н розчину солі Мора, витрачена на тит-

рування розчину хромової суміші після окиснення органічної речо-
вини, мл; (а–в) – кількість солі Мора, яка відповідає тій кількості 

хромової кислоти, яку витрачено на окиснення гумусу; N – поправ-

ка на нормальність розчину солі Мора (коли розчин не точно 0,2 н); 

К – коефіцієнт гігроскопічності; с – наважка повітряно-сухого 
ґрунту, г; 100 – коефіцієнт перерахунку у відсотки; 0,0010362 – 

кількість гумусу, еквівалентна мілілітру 0,2 н розчину солі Мора 

(коефіцієнт Іщерякова), г. 
Коефіцієнт Іщерякова розраховують таким чином: еквіва-

лента маса 1 моля СО2 становить 44/4 = 11 г-екв/моль; 1 мл 0,2 н 

розчину солі Мора відповідає 20022,0
1000

2,011
СОг


, в перерахунку на  

гумус 0,0022·0,471 = 0,0010362.  

Умовний коефіцієнт 0,471 взято на основі середнього вмісту 

Карбону в гумусі, допускаючи, що він рівний 58%. 
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Результати визначення вмісту гумусу в ґрунті записують у 

таблицю 7.2. 
Таблиця 7.2 

Визначення вмісту гумусу в ґрунті 
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Обладнання та реактиви: конічні колби на 100 мл, шпатель, 

аналітична вага, скляна лійка або холодильник, електрична плита з 

азбестовою сіткою, щипці з гумовими наконечниками, дві бюретки 

(одна зі скляним краном), промивалка з дистильованою водою, 
хромово-кисла суміш 0,4 н, сіль Мора 0,2 н, фенілантранілова 

кислота в крапельниці. 

7.2. Визначення вмісту гумусу в ґрунті методом 
Тюріна в модифікації Нікітіна 

Метод полягає в окисненні органічної речовини ґрунту хро-

мовою сумішшю в сильнокислому середовищі під час нагрівання у 
термостаті за температури 1500С. Вміст Карбону визначають за 

оптичною щільністю, виміряною на спектрофотометрі при довжині 

хвилі 590 нм та порівнюючи з калібрувальним графіком, який 
будують за стандартним розчином глюкози або сахарози.  

Хід виконання роботи 

На аналітичній або торзійній вазі зважити 0,1–0,5 г, залежно 

від передбачуваного вмісту гумусу, ґрунту (ґрунт для аналізу 

готують так, як у попередньому визначенні), помістити його в 
колбу об’ємом 100 мл. З бюретки додати 20 мл 0,4 н хромово-

кислого розчину, колбу закрити лійкою, обережно перемішати. 

Поставити на 20 хв. у термостат, попередньо нагрітий до темпера-
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тури 1500С (час нагрівання відлічується з моменту досягання 

температури 1500С). Колби ставити на віддалі від стінок термостата 

на 3–4 см для забезпечення рівномірного нагрівання. Через 20 хви-
лин вийняти колби, охолодити. Розчин довести дистильованою 

водою до об’єму 50 мл, перемішати скляною паличкою і залишити 

на дві доби, після чого колориметрувати при довжині хвилі 590 нм. 
Для порівняння як оптичний нуль використовуєть розчин холостої 

проби, для чого у термостат одночасно з дослідними колбами 

ставлять 1–2 колби з хромово-кислою сумішшю (без ґрунту). 

Вміст загального Карбону знаходять за калібрувальним графі-
ком. 

Вміст гумусу обчислюють за формулою: 

,
100724,1

К
с

А
Х 


  

де     А – вміст Карбону, знайдений за калібрувальним графіком, мг; 

1,724 – коефіцієнт перерахунку вмісту Карбону на вміст 
гумусу; 

с – наважка ґрунту; 

К – коефіцієнт гігроскопічності. 

Побудова калібрувального графіка. На аналітичній вазі зва-

жити 2,5022 г глюкози або 2,3771 г сахарози та розчинити, в 1 л 

дистильованої води, використавши мірну колбу. В 1 мл такого 
розчину міститься 1 мг Карбону. У п’ять мірних колб додати послі-

довно 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 мл розчину глюкози чи сахарози. 

Випарити розчин на водяній бані, додати 20 мл хромової суміші. 

Одночасно приготувати холосту пробу. Всі колби на 20 хвилин 
помістити у термостат, нагрітий до температури 1500С. Охолодити, 

довести до 50 мл дистильованою водою. Через добу-дві – колори-

метрувати. За знайденими величинами оптичних щільностей і 
відомим вмістом Карбону будують калібрувальний графік. По осі 

абсцис відкладають вміст Карбону (мг), ординат – оптичну щіль-

ність розчинів (показ колориметра чи спектрофотометра). 

За вмістом гумусу ґрунти поділяють на градації (див. табл. 
7.3). Наведені градації гумусованості ґрунтів є умовними. Для 

окремих типів ґрунтів наявні свої локальні градації гумусованості.  

За даними таблиці 7.3 визначають, до якої градації за  вмістом 
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гумусу належать досліджувані ґрунти. 
Таблиця 7.3 

Поділ ґрунтів за вмістом гумусу (за Ковдою В.А., Розановим Б.Г., 1988) 
 

Градації гумусованості Вміст гумусу, % 

Безгумусні < 1 

Мізерно незначні 1–2 

Низькогумусні 2–4 

Середньогумусні 4–6 

Високогумусні 6–10 

Дуже високогумусні (тучні) 10–15 

Перегнійні 15–30 

Торф’яні > 30 

 

За вмістом гумусу можна розрахувати його запаси в т/га для 

певної товщі ґрунту. Для цього необхідно мати дані вмісту гумусу, 

величину щільності будови ґрунту і потужність горизонту, для яко-
го проводять розрахунок. Найчастіше запаси гумусу розраховують 

для товщі ґрунту 0–20, 0–30 і 0–100 см. Розраховують цей показник 

за формулою: 
S = X ∙ a ∙ P,  

де      S – запаси гумусу, т/га; 
Х – вміст гумусу, %; 

а – щільність будови, г/ см3, 

Р – потужність товщі ґрунту, см.  

За даними таблиці 7.4 оцінюють запаси гумусу в ґрунтах. 
Таблиця 7.4 

Оцінення запасів гумусу в ґрунтах, т/га 

 

Градації оцінення 
Потужність товщі, см 

0–20 0–100 

Дуже низькі < 50 < 100 

Низькі 50–100 100–200 

Середні 100–150 200–400 

Високі 150–200 400–600 

Дуже високі > 200 > 600 

 

Обладнання та реактиви: конічні колби на 100 мл, мірні кол-
би на 100 мл, шпатель, аналітична вага, щипці з гумовими наконеч-

никами, термостат, спектрофотометр СФ – 46, промивалка з дисти-

льованою водою, хромовокисла суміш 0,4 н, глюкоза або сахароза. 
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7.3. Виділення гумінової та фульвокислоти з гумусу 

(Лабораторна робота №7) 

Гумусові речовини, як специфічний продукт гуміфікації орга-

нічних решток, є гетерогенною полідисперсною системою високо-
молекулярних сполук кислотного походження і являють собою гу-

мінові кислоти, фульвокислоти і негідролізований залишок – гумін. 

Розділення гумусових речовин на ці групи основано на 
способі виділення їх з ґрунту, кольорі і реагуванні на розчинник. 

Гумусові речовини перебувають у різних формах зв’язку з 

мінеральною частиною ґрунту, руйнування якої призводить до 

переведення гумусових речовин у розчинний стан. Менша частина 
гумусових речовин перебуває в ґрунті у вільному стані. 

Гумінові кислоти мають темно-бурий, темно-коричневий, або 

чорний колір, їхня середня щільність 1,6 г/см3. Гумінові кислоти 
добре розчиняються в лугах, погано розчиняються у воді і не 

розчиняються в органічних і мінеральних кислотах. З лужних 

розчинів гумінові кислоти легко осаджуються Гідрогеном міне-
ральних кислот, а також дво- і тривалентними катіонами (Са2+, 

Мg2+, Fe3+, Al3+) у вигляді аморфного осаду пластівців. 

Гумінові кислоти мають в середньому більші молекулярні 

маси, порівняно з середньозваженими молекулярними масами 
гумусових речовин загалом. Елементний склад гумінових кислот у 

відсотках до маси становить: С – 50–62%, Н – 2,8–6,6%, О – 31–

40%, N – 2–6%. Гумінові кислоти мають невиразний кислотний 
характер, вони менш агресивні до мінеральної частини ґрунту, ніж 

фульвокислоти. Внаслідок тривалої зміни температури вони коагу-

люють, водночас здатні склеювати одна з одною мінеральні час-

тинки ґрунту, утворюючи структурні агрегати. Гумінові кислоти 
переважають у складі гумусу чорноземів, каштанових, інколи у 

сірих лісових і сильно окультурених дерново-підзолистих ґрунтах. 

Фульвокислоти відзначаються жовтим або солом’яно-жовтим 
забарвленням. Це група високомолекулярних органічних гумусо-

вих кислот, що залишається в розчині після осадження гумінових 

кислот. Фульвокислоти є найбільш розчинними з усіх гумусових 
сполук, володіють високою мобільністю, мають значно нижчу 

молекулярну масу, ніж середньозважена молекулярна маса гумусо-

вих речовин. Від гумінових кислот відрізняються меншим вмістом 
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Карбону, розчинністю в кислотах, більшою гідрофільністю і здат-

ністю до кислотного гідролізу. Це дуже сильні органічні кислоти, 

агресивні до мінеральної частини ґрунту. Щільність фульвокислот 
становить 1,43–1,61 г/см3. Елементний склад фульвокислот (у % до 

маси) становить: С – 41–46%, Н – 4–5%, N – 3–4%. Вміст Оксигену 

залежить від вмісту Карбону; його більше, ніж в гумінових кисло-
тах. Фульвокислоти мають високу ємність вбирання – до 700 мг-екв 

на 100 г ґрунту, можуть утворювати комплекси. Фульвокислоти 

домінують у складі гумусу ґрунтів підзолистого типу, буроземах, 

червоноземах, сіроземах, деяких ґрунтах тропіків. 
Гумусовим кислотам властива гетерогенність і полідисперс-

ність. Гумінові кислоти і фульвокислоти різних типів ґрунту можна 

розділити на низку фракцій різної молекулярної маси, елементного 
і компонентного складу, які разом з тим зберігають принципи 

будови і функціональні групи гумусових кислот. Окрім гумінових 

кислот і фульвокислот, у груповому складі гумусу виділяють 

негідролізований залишок або гумін. Сучасними дослідженнями 
встановлено, що гуміни – це сукупність гумінових і фульвокислот, 

міцно зв’язаних з мінеральною частиною ґрунту, а також важко 

піддатливих до розкладання компонентів залишків рослин: целю-
лози, лігніну, вугільних часток. Кількість гумінів залежить від 

вмісту гумусу та гранулометричного складу. Гуміни можуть утво-

рюватися також за рахунок гумінових кислот, які під впливом 
сильного промерзання взимку і часткового літнього висушування 

ґрунту піддаються денатурації (старінню) і переходять в малору-

хомий стан – гумін. 

Хід виконання роботи 

Для визначення якісного складу гумусу необхідно зважити на 

технічних вагах 5 г ґрунту, просіяного через сито, діаметр отворів 

якого – 1 мм, попередньо відібравши органічні рештки. Наважку 
ґрунту переносять у колбу об’ємом 250 мл, доливають 50 мл свіжо-

приготованої суміші натрій пірофосфату Na4P2O7 та натрій 

гідроксиду NaOH, перемішують, залишають у спокої на 3–5 
хвилин, потім знову перемішують і весь розчин разом з ґрунтом 

переносять на лійку з щільним фільтром. Коли фільтрат мутний, 

необхідно профільтрувати ще раз. Взяти піпеткою 25 мл фільтрату 

і перенести у хімічну колбу місткістю 200 мл та додавати по кілька 
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крапель 1 н розчину сірчаної кислоти до появи каламуті (приб-

лизно 0,2–0,5 мл 1 н Н2SO4). Вміст колби перемішати скляною 

паличкою, підігріти до 70С і відфільтрувати через складчастий 
фільтр. У колбу збираємо фульвокислоти. 

Перенести лійку з ґрунтом на фільтрі в іншу колбу. Фільтр з 
осадом декілька разів промити холодним 0,05 н розчином Н2SO4. 

Вилити промивні води з колби, добре помити колбу. Знову поміс-

тити в неї лійку з ґрунтом на фільтрі. 
Осад на фільтрі лійки розчиняють гарячим 0,05 н розчином 

NaOH, унаслідок чого одержують темнозабарвлені гумінові кисло-

ти, які збирають у колбу. 
Порівняти забарвлення отриманих розчинів гумінових і 

фульвокислот. Зробити висновки. 

 

Обладнання та реактиви: колба на 250 мл, мірний циліндр на 
100 мл, лійка, фільтри, піпетка на 25 мл, хімічна колба місткістю 

200 мл, електрична плитка або газова горілка з азбестовою сіткою, 

скляна паличка, суміш пірофосфату та натрій гідроксиду Na4P2O7 і 
NaOH, 1 н і 0,05 н розчин сірчаної кислоти Н2SO4, 0,05 н розчин 

натрій гідроксиду NaOH. 
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8. КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ 

Кислотно-основні властивості є важливою характеристикою 

ґрунтів. Вони тісно пов’язані з фізико-хімічною вбирною здат-

ністю. Реакція середовища ґрунту може бути зумовлена природним 

характером і напрямом ґрунтоутворюючого процесу, або є резуль-
татом втручання людини. 

Реакція ґрунту залежить від сукупної дії низки чинників: 

хімічного і мінералогічного складу мінеральної частини ґрунту, 
наявності легкорозчинних солей, вмісту і якості органічної речови-

ни, складу ґрунтового повітря, вологи ґрунту, життєдіяльності 

організмів. Важливим регулятором реакції ґрунтового середовища 
є солі, що знаходяться в ньому. Нейтральні, кислі, лужні солі, 

переходячи з твердої фази у розчин при зволоженні і зворотно при 

висиханні, відповідно впливають на характер ґрунтового розчину, 

що відображається на родючості ґрунту. 
Реакція ґрунтового розчину зумовлена наявністю і співвідно-

шенням у ньому йонів Гідрогену (Н+), гідроксиду (ОН-) і Алюмінію 

(Al3+). Залежно від складу розчинених речовин і характеру їхньої 
взаємодії з твердою фазою ґрунту, що визначають співвідношення 

між концентраціями йонів Н+ і ОН- у ґрунтовому розчині, ґрунти 

можуть мати нейтральну, кислу або лужну реакцію. В разі перева-
жання йонів Н+ реакція ґрунтового розчину кисла, при переважанні 

йонів ОН- – лужна. 

Для визначення концентрації йонів Н+ і ОН- у витяжці із 

ґрунту використовують умовний показник рН, який дорівнює 
величині від’ємного десяткового логарифма активності йонів 

Гідрогену у розчині (рН = – lg[H+]). В таблиці 8.1 подано значення 

величини рН при відповідних реакціях ґрунтового розчину.  
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Таблиця 8.1 
Значення величини рН сольової і водної витяжок 

 

Величина рН 
Реакція ґрунтового розчину 

водної сольової 

≤ 4,5 < 4,5 Сильнокисла 

4,6–5,5 4,6–5,0 Середньокисла 

5,6–6,5 5,1–5,5 Слабокисла 

– 5,6–6,0 Близька до нейтральної 

6,6–7,0 6,1–6,5 Нейтральна 

7,1–7,5 6,6–7,0 Слаболужна 

7,6–8,5 7,1–7,5 Середньолужна 

> 8,5 > 7,5 Сильнолужна 

 
Розрізняють актуальну (активну) і потенціальну (приховану) 

кислотність ґрунтів, яка залежить від того, при якій взаємодії вона 

проявляється і вимірюється. 

Актуальна (активна) кислотність ґрунту зумовлена наяв-
ністю Гідрогенних йонів (протонів) у ґрунтовому розчині. Її визна-

чають під час взаємодії ґрунту з дистильованою водою або в пасті. 

Потенціальна (потенційна) кислотність – здатність ґрунту 
(його твердої фази) при взаємодії з розчинами солей проявляти свої 

властивості як слабкої кислоти. Потенціальна кислотність визна-

чається властивостями твердої фази ґрунту, що зумовлює появу 
додаткової кількості протонів у розчині при взаємодії з добривами 

або хімікатами. Кисла реакція сольових витяжок з ґрунтів 

пояснюється появою у розчині йонів Гідрогену (гідроксонію Н3О
+) 

в результаті витіснення їх з ґрунтового вбирного комплексу, а 
також взаємодією з водою молекулярних кислот і гідратованих 

катіонів. Гідратовані катіони розглядають як кислоти (згідно з 

теорією Бренстеда-Лоурі, кислотами є речовини, здатні виділяти 
протони). Найсильніші кислотні властивості у воді виявляють дво- 

і тризарядні катіони металів: Аl3+, Fe3+, Cr3+. 

Залежно від характеру взаємодіючого з ґрунтом розчину 

розрізняють дві форми потенціальної кислотності: обмінну і гідро-
літичну, які характеризуються як послідовні етапи виділення в 

розчин додаткових протонів з твердої фази. 

Обмінна кислотність проявляється в разі взаємодії з ґрунтом 
розчинів нейтральних солей. Під час цього відбувається еквівалент-

ний обмін катіонів нейтральної солі на йони Гідрогену, Алюмінію, 
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що знаходяться в ґрунтовому вбирному комплексі. Зазвичай для 

визначення обмінної кислотності ґрунтів використовують 1 н роз-

чин КСl (рН близько 6,0). 
У разі взаємодії кислого ґрунту з розчином калій хлориду КСl 

у результаті обміну Калію на Гідроген у розчині з’являється соляна 

кислота, а при обміні на Алюміній – алюміній хлорид: 

[ГВК-]Н+ + КСl  [ГВК-]К+ + НСl 

[ГВК-]Al3+ + 3KCl  [ГВК-]3K+ + AlCl3 . 

AlCl3 – це сіль слабкої основи і сильної кислоти, гідролітично 
розщеплюється, утворюючи хлоридну кислоту й алюміній 

гідроксид: 

AlCl3 + 3Н2О  Al(OH)3 + 3НСl. 

Обмінна кислотність виражається рН сольовим. За величиною 

рН сольового розчину можна орієнтовно визначити роль різних 
іонів в утворенні кислотності. При рН менше 4,0 кислотність 

зумовлена головно обмінним Гідрогеном, при рН від 4,0 до 5,5 – 

обмінним Алюмінієм. У кислих ґрунтах (підзолисті, сірі лісові, 

червоноземи) рН сольового завжди менше, ніж рН водного, оскіль-
ки в цих ґрунтах має місце обмінний Гідроген і (або) Алюміній. 

Для насичених основами ґрунтів рН сольового не визначають. 

Гідролітична кислотність проявляється під час дії на ґрунт 
розчину гідролітично лужної солі сильної основи і слабкої кислоти, 

коли відбувається більш повне витіснення ввібраного Гідрогену та 

інших кислотних йонів. Для визначення гідролітичної кислотності 
зазвичай використовують 1 н розчин натрію оцтовокислого 

СН3СООNa з рН 8,2. При взаємодії з ґрунтом відбувається реакція: 

[ҐВК-]Н+ + СН3СООNa  [ҐВК-]Na+ + СН3СООH 

Оскільки нейтральна сіль витісняє лише частину ввібраного 

Гідрогену, а гідролітично лужна сіль – майже весь Гідроген, гідро-
літична кислотність більша за обмінну. 

Наявність потенціальної кислотності характерна для ґрунтів, 

збіднених на основи (Са2+, Mg2+ та ін.). Чим більше ґрунт збіднений 

на основи, тим різкіше проявляються його кислотні властивості. 
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У природі розповсюдження кислих ґрунтів пов’язане з 

певними умовами ґрунтотворення (підзолисті, бурі лісові ґрунти, 

червоноземи, жовтоземи). Велике значення в утворенні ґрунтів з 
тією чи іншою реакцією має характер ґрунтотворної породи. 

Підзолисті ґрунти, бідні основами, переважно приурочені до 

вилугованих, безкарбонатних порід. Характер ґрунтотворного 
процесу також вносить суттєві корективи при формуванні реакції 

ґрунтів. В одних випадках цей процес призводить до втрат основ і 

підкиснення (підзолистий процес), в інших – простежується 

поступове збагачення ґрунту основами (дерновий процес). Велике 
значення у формуванні кислих ґрунтів мають кліматичні умови. 

Промивний характер водного режиму призводить до винесення 

солей з ґрунту, сприяє виходу в розчин увібраних Са2+, Mg2+ в 
обмін на йони Н+ і їхньому поступовому вилуговуванню. 

Рослинність також здійснює вплив на реакцію ґрунтового розчину. 

Хвойні ліси, сфагнум сприяють підвищенню кислотності завдяки 

кислим властивостям своїх органічних решток; листяні ліси і 
трав’яниста рослинність сприяють накопиченню основ, зниженню 

кислотності. 

Сільськогосподарська діяльність людини суттєво змінює 
реакцію ґрунту. Відчуження врожаїв з полів призводить до 

поступового збіднення ґрунтів елементами живлення, що входять 

до складу рослин, у тому числі і основами. Тривалий обробіток 
ґрунтів в умовах зони підзолистих ґрунтів сприяє збідненню їх 

Са2+і Mg2+. Знизити рН ґрунту може і внесення фізіологічно кислих 

мінеральних добрив. 

Визначним моментом у створенні лужної реакції є наявність у 
ґрунті гідролітично лужних солей слабких кислот і основ: натрій і 

калій карбонатів, натрій і калій гідрокарбонатів, кальцій і магній 

карбонатів, кальцій гідрокарбонату. 
Величина рН ґрунтів відіграє важливу роль у процесі розвит-

ку рослин і життєдіяльності мікроорганізмів. Окремі рослини 

потребують певних інтервалів рН для нормального розвитку; енер-
гія життєдіяльності мікроорганізмів також значно залежить від 

ґрунтової реакції. 

Кисла реакція ґрунтів несприятлива для більшості культурних 

рослин і корисних мікроорганізмів. Кислі ґрунти характеризуються 
негативними фізичними властивостями. Через недостатню кіль-
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кість основ органічна речовина в цих ґрунтах не закріплюється, 

ґрунти збіднені поживними речовинами, погано оструктурені. 

Ступінь негативного впливу кислої реакції ґрунтів на рослини 
залежить від того, який елемент є причиною кислотності – Гідро-

ген чи Алюміній. Останній здійснює на рослини сильніший токсич-

ний вплив. Зі збільшенням обмінного Алюмінію в кислих ґрунтах 
простежується загибель посівів конюшини, озимих зернових. Доб-

ре переносять кислу реакцію ґрунтового розчину льон і картопля. 

Сильнолужна реакція також несприятлива для більшості 

рослин. Вона зумовлює низьку родючість багатьох ґрунтів, не-
сприятливі фізичні і хімічні їхні властивості. При величині рН 9–10 

ґрунти відзначаються великою в’язкістю, липкістю, водонепроник-

ністю у вологому стані і значною твердістю, зцементованістю та 
безструктурністю у сухому стані. 

Тому для підвищення родючості дуже кислих і лужних ґрун-

тів слід різко змінити рН, що досягається заходами хімічної меліо-

рації: внесенням вапна у кислі ґрунти, гіпсу та ін. сірковмісних 
матеріалів – у лужні. 

8.1. Визначення рН у водній та сольовій витяжках 
ґрунтів 

(Лабораторна робота №8) 

Величину рН можна визначити колориметричним і потенціо-
метричним методами. Колориметричний метод дає можливість 

визначити рН тільки у безколірних та прозорих розчинах. Потен-

ціометричними методами можна визначити рН у прозорих та 

каламутних розчинах, безпосередньо у ґрунтових суспензіях і 
пастоподібному стані ґрунту. 

Для визначення рН необхідно підготувати водну або сольову 

витяжку ґрунтів. Отримують водну витяжку ґрунтів так: зважують 
на квадрантних вагах ВЛТК-500 10 г ґрунту та переносять у колбу 

об’ємом 250 мл. За допомогою мірного циліндра доливають 50 мл 

дистильованої води (співвідношення 1:5). Вміст колби ретельно 
збовтують протягом 5-ти хвилин і відфільтровують через паперо-

вий складчастий фільтр до появи прозорого фільтрату. В отрима-

ному фільтраті визначають величину рН. 
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Сольову витяжку з ґрунту готують у такий спосіб: наважку 

ґрунту 20 г переносять у колбу об’ємом 200–250 мл і доливають за 

допомогою мірного циліндра 50 мл 1,0 н розчину КСl (співвід-
ношення між ґрунтом і сіллю 1:2,5), перемішують протягом 3–5 

хвилин і залишають на добу. Через 24 години обережно піпеткою 

відбирають відстояний прозорий сольовий розчин і визначають у 
ньому рН. 

8.1.1. Визначення величини рН колориметрично 

Вибір методу в кожному конкретному випадку визначається 

метою і умовами вимірів, які проводяться. Найбільш простим і 
зручним є метод визначення рН за допомогою смужок спеціаль-

ного паперу, насиченого індикаторами. Змочивши таку смужку 

індикаторного паперу розчином, який досліджується, порівнюють 

її колір з еталонною шкалою і визначають рН розчину. 
Колориметричні методи визначення величини рН ґрунтують-

ся на властивостях особливих реактивів-індикаторів змінювати свій 

колір залежно від величини рН розчину, в якому вони розчинені. 
Характеристику індикаторів подано в таблиці 8.2. 

Таблиця 8.2 
Характеристика індикаторів 

 

№
 

 п
/ 

п
 

Індикатор  

Колір розчину Інтервал переходу 
забарвлення 

індикатора, рН 
в кислому 

середовищі 
в лужному 
середовищі 

1 
Метиловий 
оранжевий 

червоний 
жовто-

оранжевий 
3,1–4,4 

2 Лакмус  червоний синій 5,5–8,0 

3 Фенолфталеїн  безколірний малиновий 8,2–10,0 

 

Отже, кожний індикатор змінює своє забарвлення у певному 

інтервалі рН. Однак можна підібрати низку індикаторів так, щоб 

вони охоплювали всю шкалу значень рН. 

На такому принципі заснований метод Міхаеліса. Досліджу-
ваний розчин, до якого додали індикатор, порівнюють із забарв-

ленням еталонів, що вміщують той же індикатор і рН яких відомий. 

Якщо забарвлення досліджуваного розчину і еталонного однакове, 
то рН такого розчину відповідає рН еталона. 



 68 

 

8.1.2. Визначення рН водної та сольової витяжок 
ґрунтів потенціометричним методом 

Потенціометричне визначення концентрації йонів Гідрогену 
(рН) основане на вимірюванні електрорушійної сили у ланцюгу, що 

складається з двох напівелементів: електрода для вимірювання, що 

занурюється у досліджуваний розчин і допоміжного електрода з 
постійним значенням потенціалу. 

З цією метою використовують спеціальні прилади рН-метри 

(потенціометри). У лабораторній практиці широко застосовують 

рН-метри марок ЛПУ – 0,1, рН – 121, рН – 343 і ін. 
Одержавши водну або сольову витяжку з ґрунту, переходять 

до вимірювання величини рН на приладі. 

Прилад включають в електричну мережу і прогрівають його 
протягом 10–15 хвилин. Перед роботою рН-метр послідовно 

настроюють за серією буферних розчинів з відомими значеннями 

рН 4,01; 6,86; 9,18. Розпочинаючи роботу, електроди промивають 
дистильованою водою, надлишок води просушують фільтруваль-

ним папером. 

Потім беруть склянку місткістю 25 або 50 мл з фільтратом у 

праву руку, лівою відводять столик датчика вліво. Підставляють 
склянку під електроди так, щоб електроди не доторкалися дна і 

стінок склянки, відводять столик на попереднє місце і закріплю-

ють. Встановлюють перемикач у відповідне положення ”рН”. По-
тім за нижньою шкалою ”-1+14” визначають рН. Для більш точно-

го вимірювання рН перемикач встановлюють на одну із верхніх 

шкал ”-1–4”, ”4–9”, ”9–14” (залежно від рН вимірюваного розчину). 

Стрілка гальванометра не має виходити за межі шкали. Після 
кожного вимірювання рН електроди промивають дистильованою 

водою і протирають фільтрувальним папером. 

За величиною рН визначають реакцію ґрунтового розчину 
досліджуваного ґрунту (див. табл. 8.1). 

 

Обладнання та реактиви: квадрантна вага ВЛТК-500, колба 
на 100 мл, мірний циліндр на 50 см3, конічна колба на 100 мл, 

лійка, складчастий фільтр, склянка на 25–50 мл, рН-метр, фільтру-
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вальний папір, індикатори, промивалка, 1 н розчин КСl, дистильо-

вана вода. 

8.2. Визначення гідролітичної кислотності 
ґрунтів за Каппеном 

(Лабораторна робота №9) 

Гідролітична кислотність проявляється у багатьох ґрунтах та 

окремих їхніх горизонтах, наприклад, дерново-підзолистих, болот-

них, сірих лісових, вилугованих, типових та звичайних чорноземах 

і т.д. Величина гідролітичної кислотності вимірюється у ммоль-екв 
на 100 г ґрунту. 

Наявність у ґрунті невеликої (1–2 ммоль-екв на 100 г ґрунту) 

гідролітичної кислотності, за відсутності обмінної, не впливає 
негативно на розвиток сільськогосподарських рослин і може навіть 

мати позитивне значення, оскільки сприяє встановленню у ґрунто-

вому розчині слабокислої реакції. 

Ґрунт, який має значну гідролітичну кислотність, по-різному 
впливає на ріст та розвиток багатьох рослин. Для того, щоб ство-

рити сприятливі умови для розвитку рослин у такому ґрунті, необ-

хідно змінити його кислотність, що досягається шляхом внесення 
вапна. 

Хід виконання роботи 

На вазі ВЛТК-500 зважують 20 г повітряно-сухого ґрунту, 

просіяного через сито, діаметр отворів якого – 1 мм, і переносять 

його у конічну колбу об’ємом 250 мл. Доливають 50 мл 1 н розчину 

натрію оцтовокислого (СН3СООNa) чи калію (СН3СООК), рН яких 
8,2–8,3. Вміст колби збовтують протягом години. Можна 

збовтувати вручну протягом 5-ти хвилин, після чого вміст колби 

залишають у спокої на добу. Після добового відстоювання, перед 
фільтруванням, вміст колби ще раз збовтують протягом трьох 

хвилин, після чого суспензію фільтрують через складчастий фільтр. 

Фільтр має бути обеззолений. Ґрунт треба відразу перенести на 
фільтр разом з рідиною. Перші каламутні порції фільтрату знову 

переносять на фільтр. З прозорого фільтрату беруть піпеткою 

пробу (20 мл) і переносять у конічну колбу об’ємом 100 см3, 



 70 

додають 1–2 краплі індикатора фенолфталеїну і титрують 0,1 н 

розчином натрій гідроксиду NaOH до появи блідо-рожевого 

забарвлення, що не зникає протягом хвилини. Записують кількість 
мілілітрів 0,1 н розчину NaOH, витраченого на титрування 20 мл 

фільтрату і обчислюють величину гідролітичної кислотності в 

ммоль-екв на 100 г ґрунту за формулою: 

1

75,1100

Vc

КVNaOHNа
Н




 ,  

де  Н – гідролітична кислотність в ммоль-екв на 100 г ґрунту; 

а – об’єм 0,1 н NaOH, витраченого на титрування, мл; 

NNaOH – нормальність NaOH;  

V – об’єм 1 н розчину натрію оцтовокислого (СН3СООNa), мл; 
V1 – об’єм відібраного для титрування фільтрату, мл; 

100 – коефіцієнт для перерахунку на 100 г ґрунту; 

1,75 – поправка на неповне витіснення йонів Гідрогену; 
К – коефіцієнт гігроскопічності; 

с – наважка ґрунту, г. 

 

За даними таблиці 8.3 оцінюють величини гідролітичної 
кислотності досліджуваного ґрунту. 

Таблиця 8.3 
Групування ґрунтів за гідролітичною кислотністю 

 

Ступінь кислотності ґрунтів 
Гідролітична кислотність,  

 мг-екв на 100 г ґрунту 

Дуже високий > 6,0 

Високий 5,1–6,0 

Підвищений  4,1–5,0 

Середній 3,1–4,0 

Низький 2,1–3,0 

Дуже низький ≤ 2,0 

 

Обладнання та реактиви: вага ВЛТК-500, конічні колби на 
200 мл і 100 мл, мірний циліндр на 50 мл, лійка, складчасті 

фільтри, піпетка на 25 мл, бюретка, крапельниця з фенолфталеїном, 

1 н розчин СН3СOONa чи СН3СOOК. 
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9. ВВІБРАНІ (ОБМІННІ) ОСНОВИ 

(Лабораторна робота №10) 

Вбирною здатністю ґрунту називають його властивість 

обмінно або необмінно поглинати з довкілля різні тверді, рідкі і 
газоподібні речовини, збільшувати їхню концентрацію на поверхні 

колоїдних часток, що містяться у ґрунті. 

Сукупність компонентів ґрунту, що беруть участь у процесах 
вбирання, К. К. Гедройц назвав ґрунтовим вбирним комплексом 

(ҐВК). Це сума всіх колоїдів, які відіграють важливу роль у явищах 

вбирання та обмінних реакціях. Явище вбирання відбувається 

переважно на поверхні колоїдних частинок, оскільки вони мають 
значну питому поверхню. Завдяки наявності на поверхні вільної 

енергії, вона є ареною різноманітних фізичних та хімічних явищ, 

що проявляється у вбирній здатності ґрунту. 
Відповідно до вчення К. К. Гедройца розрізняють такі види 

вбирної здатності ґрунтів: механічний, фізичний, хімічний, фізико-

хімічний та біологічний. Найбільш істотним у ґрунтових процесах 
є фізико-хімічне вбирання, яке проявляється у здатності обмінюва-

ти катіони ҐВК на еквівалентну кількість катіонів ґрунтового роз-

чину. Катіони, що беруть участь у процесі такого обміну, назива-

ються ввібраними, або обмінними. 
У ґрунтах поширені найчастіше такі обмінні катіони: 

Na+, K+, NH4
+, H+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Fe3+ 

Сума всіх увібраних катіонів, які можуть бути витиснені з 
ґрунту, для цього ґрунту є величиною здебільшого постійною. Цю 

суму виражають в ммоль-екв на 100 г ґрунту, і, за пропозицією 
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К. К. Гедройца, вона названа ємністю вбирання. Сума всіх 

увібраних катіонів-основ, здатних до обміну, називається сумою 

обмінних основ, або сумою ввібраних основ. 
Склад увібраних катіонів у різних ґрунтах різний. У чорно-

земах до складу вбирного комплексу входять переважно Са2+ і 

Mg2+, в дерново-підзолистих ґрунтах – Mg2+, Ca2+, H+, Al3+, в солон-
цях – Mg2+, Ca2+, Na+. 

Вбирна здатність ґрунту – одна з найважливіших властивос-

тей, що зумовлює його родючість і характер процесів ґрунтоутво-

рення. Вона забезпечує і регулює поживний режим ґрунту, сприяє 
накопиченню багатьох елементів мінерального живлення рослин, 

регулює реакцію ґрунтового середовища та водно-фізичні власти-

вості ґрунту. 
На властивості ґрунту і умови росту рослин великий вплив 

має склад обмінних катіонів. Так, у ґрунтів, ҐВК яких насичений 

Кальцієм, реакція близька до нейтральної, колоїди перебувають у 

стані стійких гелів, які не піддаються пептизації при надлишку 
вологи, ґрунти добре гумусовані і оструктурені, характеризуються 

сприятливими фізичними властивостями. Прикладом таких ґрунтів 

є чорноземи. Ґрунти, у складі обмінних катіонів яких у значній 
кількості міститься Натрій, мають лужну реакцію, що негативно 

впливає на стан колоїдів і ріст рослин. Насичені Натрієм колоїди 

легко пептизуються, ґрунти, що містять їх, погано оструктурені, 
мають несприятливі водно-фізичні властивості: підвищену щіль-

ність, слабку водопроникність і водовіддачу, низьку доступність 

ґрунтової вологи рослинам. Це солонці і солонцюваті ґрунти. 

За наявності у ҐВК в складі обмінних катіонів значної кіль-
кості Н+ або Al3+ колоїди легко руйнуються в результаті кислотного 

гідролізу, такі ґрунти погано оструктурені. 

Співвідношення обмінних катіонів у ґрунтово-вбирному 
комплексі служить не тільки характеристикою для визначення й 

уточнення генезису ґрунтів, а й для проведення заходів з поліп-

шення меліоративного стану ґрунтів. Тому визначення складу 
обмінних катіонів ґрунтів є обов’язковим для їхнього пізнання і 

практичного використання. 
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9.1. Визначення суми ввібраних основ за Каппеном-
Гільковіцем 

Хід виконання роботи 

На квадрантній вазі ВЛТК-500 зважують 10 г повітряно-

сухого ґрунту, просіяного через сито, діаметр отворів якого – 1 мм. 

Переносять цей ґрунт у колбу місткістю 250 мл і наливають за 
допомогою циліндра або бюретки 50 мл 0,1 н розчину хлоридної 

кислоти (точно встановленого титру). Суспензію збовтують протя-

гом години на ротаторі, після чого її залишають на 24 години у спо 

кої (при орієнтовних визначеннях достатньо збовтувати протягом 
хвилини і залишити у спокої на 5 хвилин). 

Після закінчення вказаного строку вміст колби перемішують і 

відфільтровують, збираючи фільтрат у чисту колбу. Якщо перші 
порції фільтрату витікають мутні, необхідно їх знову відфільтру-

вати. Після закінчення фільтрування відбирають піпеткою 25 мл 

фільтрату і переносять у колбу об’ємом 100–150 мл. Ставлять 
колбу на електричну плиту або газову горілку з азбестовою сіткою 

і кип’ятять розчин 2–3 хвилини для виділення СО2. Потім у 

гарячий розчин додають 2–3 краплі фенолфталеїну і відтитровують 

0,1 н розчином натрій гідроксиду (NaOH) або калій гідроксиду 
(KOH) до появи блідо-рожевого кольору, що не зникає протягом 

хвилини після перемішування розчину у колбі. 

Одночасно проводять холосте визначення, титруючи 25 мл 
0,1 н розчину НС1 0,1 н розчином NaOH або КОН. Визначають 

кількість лугу, витрачену на титрування і обчислюють суму 

обмінних основ у ммоль-екв на 100 г ґрунту за формулою: 

K
Vc

VNaOHNbНСlNа
S 






1

100

,  

де     S – сума ввібраних основ, ммоль-екв на 100 г ґрунту;  

а – об’єм 0,1 н розчину натрій гідроксиду, що витрачений на 
холосте титрування соляної кислоти, мл;  

NНСl – нормальність соляної кислоти; 

b – об’єм 0,1 н розчину натрій гідроксиду, що витрачений на 

титрування соляної кислоти, при визначенні суми вбирних основ, мл;  
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NNaOH – нормальність лугу;  

V – об’єм 0,1 н розчину хлоридної кислоти (50 мл); 

V1 – об’єм відібраного для титрування фільтрату (25 мл); 
100 – множник перерахунку на 100 г ґрунту;  

с – наважка повітряно-сухого ґрунту, г; 

К – коефіцієнт гігроскопічності. 
 

За даними таблиці 9.1 оцінюють суму ввібраних основ у 

ґрунтах. 
Таблиця 9.1 

Оцінка ґрунтів за сумою ввібраних основ 
 

Сума вбирних основ ммоль-екв на 100 г ґрунту 

Дуже низька ≤ 5,0 

Низька 5,1–10,0 

Середня 10,1–15,0 

Підвищена 15,1–20,0 

Висока 20,1–30,0 

Дуже висока > 30,0 

 

 

Обладнання та реактиви: вага ВЛТК-500, електрична плитка 
або газова горілка з азбестовою сіткою, щипці з гумовими наконеч-

никами, шпатель, колби на 250 та 100–150 мл, мірний циліндр або 

бюретка, скляна лійка, складчасті фільтри, піпетка, 0,1 н розчин 

хлоридної кислоти (НСl), 0,1 н розчин натрій гідроксиду (NaOH), 
крапельниця із фенолфталеїном. 

9.2. Визначення ступеня насичення ґрунтів 
основами 

Ступенем насичення ґрунтів основами називають відношення 

суми обмінних основ до ємності вбирання. Якщо серед вбирних 

катіонів ґрунту наявні тільки катіони-основи (Na+, K+, NH4
+, Mg2+, 

Ca2+), такі ґрунти називають насиченими основами. Якщо ж крім 

вбирних основ у складі ҐВК є йони Гідрогену і Алюмінію (в кислих 

ґрунтах), то такі ґрунти відносять до ненасичених основами. 
Прикладом перших є деякі підтипи чорноземів, каштанові ґрунти, 

сіроземи та ін., прикладом других – дерново-підзолисті, сірі лісові, 

червоноземи та ін. 
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За ступенем насичення можна дізнатися, яку частину всіх 

вбирних катіонів складають вбирні основи. Виражають його у 

відсотках. При ступені насичення менше 100% ґрунт відносять до 
групи ненасичених основами. 

Визначають ступінь насичення основами за формулою: 

,%100



HS

S
V   

де      S – сума обмінних основ, ммоль-екв на 100 г ґрунту; 

Н – гідролітична кислотність, ммоль-екв на 100 г ґрунту; 
S+H – ємність вбирання кислих ґрунтів, ммоль-екв на 100 г 

ґрунту; 

100 – коефіцієнт перерахунку у відсотки. 
 

За даними таблиці 9.2 оцінюють ступінь насичення ґрунтів 

основами. 
Таблиця 9.2 

Групування ґрунтів за ступенем насичення основами 
 

Ступінь насичення ґрунтів основами % 

Дуже низький ≤ 30,0 

Низький 30,1–50,0 

Середній 50,1–70,0 

Підвищений 70,1–90,0 

Високий  > 90,0 

 

Визначати ступінь насичення основами необхідно для вста-

новлення потреби ґрунту у вапнуванні і розрахунку дози вапна. 

9.3. Визначення потреби ґрунту в вапні. Розрахунок 
дози вапна 

Для визначення потреби ґрунту у вапнуванні необхідно мати 
такі дані: гідролітичну кислотність, рН сольової витяжки, ступінь 

насичення основами, гранулометричний склад. 

Окрім цих показників, ураховують також чутливість до кис-
лотності вирощуваних культур. 

Потребу ґрунту у вапнуванні можна встановити за величиною 

рН сольової витяжки, знаючи, що: 
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1. ґрунт сильно потребує вапнування, якщо рНКС1 = 4,5; 

2. ґрунт середньо потребує вапнування, якщо рНКС1 = 4,5–5,0; 

3. ґрунт слабо потребує вапнування, якщо рНКС1 = 5,1–5,5; 
4. ґрунт не потребує вапнування, якщо рНКС1 = 5,5. 

 

Після встановлення потреби ґрунту у вапнуванні за величи-
ною гідролітичної кислотності вираховують дозу вапна для нейтра-

лізації кислотності. 

Н
Н

гатСаСО 5,1
1000000000

30000005010
)/(

3



  

де      Н – гідролітична кислотність, ммоль-екв на 100 г ґрунту; 

10 – коефіцієнт для перерахунку 100 г в кг; 

50 – коефіцієнт для перерахунку ммоль-екв у мг СаСО3; 
3 000 000 – маса гектара орного шару ґрунту, потужністю у  

20 см, кг; 

1 000 000 000 – коефіцієнт перерахунку міліграмів СаСО3 у 
тони. 

При одних і тих же значеннях кислотності легкі ґрунти менше 

потребують вапнування, ніж важкі (див. табл. 9.3). 
Таблиця 9.3 

Орієнтовні норми внесення вапна (т / га) залежно від рН і гранулометричного 
складу ґрунту 

 

Гранулометричний 
склад ґрунтів 

рН сольового розчину 

≤ 4,0 
4,1–
4,5 

4,6 
4,7–
4,8 

4,9–
5,0 

5,1–
5,5 

5,6–
5,7 

Піщані і зв’язнопіщані 4,0 3,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 

Супіщані 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

Легкосуглинкові 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 

Середньосуглинкові 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 

 

Результати розрахунків дози вапна з одержаних аналітичних 

даних записують у зошит. 
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10. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ 
ҐРУНТОВИХ КАРБОНАТІВ 

(Лабораторна робота №11) 

Вміст вуглекислого газу (оксиду карбону ІV) карбонатів у 

верхніх горизонтах ґрунтів коливається в межах 0,09–6,67%. Вниз 

по ґрунтовому профілю кількість СО2 карбонатів збільшується і 

сягає 10% і більше. Накопичення карбонатів у нижніх горизонтах 
ґрунтів пов’язане із вмістом їх у ґрунтотворній породі. У верх-

ньому горизонті накопичення вуглекислого газу зумовлено не тіль-

ки карбонатністю породи, але і життєдіяльністю нижчих і вищих 
рослин. 

Карбонати ґрунту досить різноманітні, але здебільшого, вони 

складаються з кальциту (СаСО3), арагоніту, що має такий же склад, 
і доломіту (СаМg(СО3)2). Магнезит (МgСО3), сидерит (FeСО3) та 

інші солі карбонатної кислоти трапляються рідше. 

Визначення вуглекислоти ґрунтових карбонатів дає змогу 

встановити ступінь карбонатності ґрунтів і обчислити вміст у 
ґрунті кальцій карбонату. 

Для руйнування карбонатів використовують хлоридну 

кислоту HCl. Інші кислоти, наприклад H2SO4 і H3PO4, непридатні 
для цього: з Кальцієм вони утворюють малорозчинні сполуки 

CaSO4 і Ca3(PO4)2, які огортають ґрунтові карбонати плівкою і 

затрудняють повне їхнє розкладення. 
Руйнування карбонатів кислотою HCl відбувається за такою 

схемою: 

СаСО3 + 2HCl = СаCl2 + Н2О + СО2↑ 
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Залежно від вмісту карбонатів визначають СО2 ваговим або 

об’ємним методами. У разі незначного вмісту карбонатів викорис-

товують ваговий метод, якщо вміст карбонатів високий – об’ємний. 
Виконуючи масові аналізи визначення СО2 карбонатів, 

користуються приладом – кальциметром (див. рис. 10.1). Найбільш 

відомими є кальциметри Голуб’єва і Гейслера-Максим’юк. В інших 
випадках для визначень використовують складніші методи, такі, як 

ваговий і ацидиметричний.  
 

 

Рис. 10.1. Будова кальциметра. 
 

Будова кальциметра. Прилад складається з таких частин: 
скляного бутля А, ємністю 0,5 або 0,25 л з каучуковим корком, через 

який у бутель опущено скляний кінець трубки Б, з’єднаної з 

каучуковою трубкою і триходовим скляним краном Е, що має дві 

вертикальні скляні трубки В і Г, розширені у верхній частині. Одна з 
них – В – градуйована. Трубки В і Г з’єднані також знизу каучуковою 

трубкою, в яку вставлений трійник. Від трійника відходить каучукова 

трубка з затискачем, приєднана до тубуса скляного бутля Д ємністю 1 л. 
У  середині  бутля  А  знаходиться  припаяна  скляна трубка Ж. 
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Увесь прилад змонтовано на дерев’яному штативі з двома 

поличками. На верхню поличку поміщають на деякий час бутель Д. 

Триходовий кран Е (деталі будови якого схематично подані 
зверху, зліва на рис. 10.1) дає можливість градуйовану трубку В 

сполучати або з бутлем А (положення крана показано цифрою 2), 

або з атмосферним повітрям (цифра 3), або з бутлем і атмосферним 
повітрям одночасно (цифра 1).  

 

Хід виконання роботи 

На вазі ВЛТК-500 зважити 1 г повітряно-сухого ґрунту, про-

сіяного через сито, діаметр отворів якого – 1 мм. Наважку ґрунту 
обережно переносять на дно бутля А так, щоб ґрунт не потрапив у 

скляну трубку, припаяну до дна бутля. Для цього найліпше зважи-

ти ґрунт у пробірці, з якої потім перенести всю наважку в бутель. 

У скляну трубку, що розміщена на дні бутля, обережно з 
бюретки або піпеткою, наливають 10 мл 10% розчину НСl. Після 

цього бутель закривають корком. Рівень води в трубках Г і В 

необхідно встановити на однаковій висоті (на нуль). Триходовий 
кран повертають до положення 1, бутель Д з водою піднімають на 

верхню поличку і відкривають затискач. Як тільки рівень води в 

трубці В досягне нульової поділки, затискач закривають, а трихо-
довий кран переводять у положення 2. 

Бутель А перевертають так, щоб уся кислота, що знаходиться 

у скляній трубці Ж, опинилась на дні бутля і змочила ґрунт. Соляна 

кислота енергійно реагує з карбонатами ґрунту і вуглекислий газ, 
який виділяється, збирається у верхній частині трубки В. Вода в ній 

опускається і переходить у трубку Г. Тоді знімають бутель Д з 

верхньої полички та ставлять його на нижню, послаблюють 
затискач, доки вода в трубках В і Г знову опиниться на одному 

рівні. В результаті цього знову виникає однаковий атмосферний 

тиск над рідиною в обох трубках. Затискач закривають. 
Вміст бутля А струшують. Нова порція СО2, що виділиться, 

опустить рівень води в трубці В. Послаблюючи затискач вдруге, 

чекають доти, доки тиск в обох трубках вирівняється, закривають 

затискач. Такі дії повторюють, поки рівень води в трубці В 
залишиться незмінним. Об’єм СО2 буде становити кількість мілі-
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літрів над водою у трубці В. Триходовий кран повертають у поло-

ження 3. Фіксують температуру і тиск. 

 
Вміст СО2  у ґрунті визначають за формулою: 

c

К  100  а

2СО 


 ,  

де     СО2 – вміст вуглекислого газу ґрунтових карбонатів, %; 

а – вага визначеного об’єму СО2, г; 

с – наважка повітряно-сухого ґрунту, г; 
К – коефіцієнт гігроскопічності ґрунту; 

100 – множник перерахунку у відсотки. 

 
Для того, щоб визначити вагу встановленого об’єму СО2 (а), 

треба в таблиці 10.1 знайти вагу мілілітра визначеного об’єму СО2 

при температурі і тиску, що були під час аналізу. На цю величину 

множать об’єм виділеного вуглекислого газу, отримане число 
ділять на 1000 (для переведення міліграмів у грами). Результатом 

цих обчислень буде величина а. 
Таблиця 10.1 

Вага 1 мл СО2 (у міліграмах) 
 

t0

C 

Покази барометра (в мм рт. ст.) 

742 744,5 747 749 751 753,5 756 758 760 762,5 765 

28 1,778 1,784 1,791 1,797 1,804 1,810 1,817 1,823 1,828 1,833 1,837 

27 1,784 1,790 1,797 1,803 1,810 1,816 1,823 1,829 1,834 1,839 1,843 

26 1,791 1,797 1,803 1,809 1,816 1,822 1,829 1,835 1,840 1,845 1,849 

25 1,797 1,803 1,810 1,816 1,823 1,829 1,836 1,842 1,847 1,852 1,856 

24 1,803 1,809 1,816 1,822 1,829 1,835 1,842 1,848 1,853 1,858 1,862 

23 1,809 1,815 1,822 1,828 1,835 1,841 1,848 1,854 1,859 1,864 1,868 

22 1,815 1,821 1,828 1,834 1,841 1,847 1,854 1,860 1,865 1,870 1,875 

21 1,822 1,828 1,835 1,841 1,848 1,854 1,861 1,867 1,872 1,877 1,882 

20 1,828 1,834 1,841 1,847 1,854 1,860 1,867 1,873 1,878 1,883 1,888 

19 1,834 1,840 1,847 1,853 1,860 1,866 1,873 1,879 1,884 1,889 1,894 

18 1,840 1,846 1,853 1,859 1,866 1,872 1,879 1,885 1,890 1,895 1,900 

17 1,846 1,853 1,860 1,866 1,873 1,879 1,886 1,892 1,897 1,902 1,907 

16 1,853 1,859 1,866 1,873 1,879 1,886 1,892 1,898 1,903 1,908 1,913 

15 1,859 1,865 1,872 1,879 1,886 1,892 1,899 1,905 1,910 1,915 1,920 

14 1,865 1,872 1,878 1,885 1,892 1,899 1,906 1,912 1,917 1,922 1,927 

13 1,872 1,878 1,885 1,892 1,899 1,906 1,913 1,919 1,924 1,929 1,934 

12 1,878 1,885 1,892 1,899 1,906 1,912 1,919 1,925 1,930 1,935 1,940 

11 1,885 1,892 1,899 1,906 1,913 1,919 1,926 1,932 1,937 1,942 1,947 

10 1,892 1,899 1,906 1,913 1,920 1,926 1,933 1,939 1,944 1,949 1,954 

 

Якщо потрібно знати не тільки вміст СО2 карбонатів, але і 

загальну кількість кальцій карбонатів, тоді відсотковий вміст СО2  
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множать на коефіцієнт 2,274, що є відношенням молекулярних мас 

(
)2(

)3Mr(CaCO
274,2

COMr
 ): 

с

К  100  2,274  а

3СаСО 


 , 

Обладнання та реактиви: квадрантна вага ВЛТК-500, кальци-
метр, пробірка, бюретка або піпетка, барометр, термометр, 10% 

розчин НСl.  
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11. ҐРУНТОВИЙ РОЗЧИН 
(Лабораторна робота №12) 

Рідка фаза, або ґрунтовий розчин, є найбільш рухомою, 
мінливою і водночас активною частиною ґрунту. Ґрунтовий розчин 

відіграє значну роль у ґрунтотворних процесах. У ньому, або за 

його участю, відбуваються процеси руйнування і синтезу органіч-
них речовин, вторинних мінералів, утворення органо-мінеральних 

сполук. З переміщенням рідкої фази пов’язане переміщення по 

ґрунтовому профілю продуктів вивітрювання і ґрунтоутворення. 

Рідка фаза є безпосереднім джерелом води і поживних речовин для 
рослин та мікроорганізмів. 

На сьогодні вивчають ґрунтовий розчин трьома способами: 

1) без попереднього його виділення; 
2) дослідженням виділеного ґрунтового розчину; 

3) за допомогою водних витяжок. 

Метод водних витяжок полягає в тому, що ґрунт обробляють 

водою в тому чи іншому співвідношенні (1:3, 1:5, 1:10 і т. д.); після 
перемішування суспензії протягом деякого часу проводять 

фільтрування, фільтрат піддають аналізу. Водні витяжки значно 

відрізняються від природного ґрунтового розчину як за 
концентрацією окремих компонентів, так і за загальною кількістю 

добутих з ґрунту речовин. Вода, взаємодіючи з ґрунтом, по-різному 

впливає на нього. До основних видів впливу води на ґрунтові 
сполуки при отриманні водних витяжок відносять розчинення і 

гідроліз. Водна витяжка не дає правдивої картини про вміст у 

ґрунтовому розчині таких компонентів, розчинність яких пов’язана 

зі складом газової фази чи окисно-відновними умовами. Проте для 
вирішення окремих питань цей метод повністю придатний. До них 
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насамперед відносять вміст у ґрунті легкорозчинних і середньо-

розчинних солей і їхні концентрації при різних станах вологи. Для 

незасолених ґрунтів дослідження водних витяжок дає можливість 
простежити за динамікою реакції середовища (рН), аміаку, 

нітратів, нітритів, Кальцію, Калію, фосфорної кислоти, розчинних 

органічних речовин і т.д. Ще більшого значення набуває вивчення 
водної витяжки із засолених і солонцюватих ґрунтів, що дає змогу 

встановити придатність цих ґрунтів для сільськогосподарських 

культур і передбачити заходи з їхнього поліпшення. 

Склад і концентрація ґрунтового розчину є результатом бага-
тьох процесів: біологічних, фізико-хімічних, хімічних і фізичних, 

що відбуваються у ґрунті в тісній залежності від його температури, 

вологи та аерації. У незасолених ґрунтах концентрація ґрунтового 
розчину незначна і не перевищує одного чи кількох грамів на літр, 

у засолених ґрунтах – висока і сягає кількох десятків і навіть сотень 

грамів на літр. 

Рідка фаза ґрунту містить у розчинному чи колоїдно-розчин-
ному стані низку мінеральних і органо-мінеральних речовин. 

До найважливіших аніонів ґрунтового розчину відносять: 

HCO3
-, NO3

-, NO2
-, Cl-, SO4

2-, H2PO4
-, HPO4

2-. Більшість з них має 
важливе значення для живлення рослин. 

Аніон HCO3
- разом з аніоном NO3

- становить у незасолених 

ґрунтах основну масу аніонів ґрунтового розчину. Кількість HCO3
- 

сильно варіює, залежно від інтенсивності процесів окиснення орга-

нічних речовин і утворення оксиду карбону (ІV) (життєдіяльність 

мікроорганізмів, дихання кореневої системи рослин). У карбонат-

них ґрунтах концентрація цього аніона постійно є високою завдяки 
розчинності карбонатів. 

Аніон NO3
- з’являється у ґрунті в результаті біологічного 

процесу нітрифікації, пов’язаного з життєдіяльністю певної групи 
мікроорганізмів, і полягає в окисненні аміаку спочатку до нітритів, 

а потім – до нітратів. 

Аніон NO2
- є продуктом життєдіяльності нітритних бактерій, 

які рідко трапляються у ґрунті в значних кількостях, оскільки за 

сприятливих умов він швидко окиснюється нітратними бактеріями 

до NO3
-. Накопичення NO2

- у ґрунті свідчить про несприятливі 

зміни у величині рН чи в аерації. 
Вміст аніона Cl- у ґрунтовому розчині незасолених ґрунтів нез 
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начний, тому що його солі добре розчинні й вимиваються за межі 

профілю. 

Йон SO4
2- з’являється у ґрунтовому розчині завдяки розчин-

ності сульфатів (гіпсу). Н2S, що утворюється при гнитті органічних 

решток, окиснюється під впливом сіркобактерій до Н2SO4. У 

ґрунтовому розчині незасолених ґрунтів йони SO4
2- наявні в 

кількостях, що не перевищують 20–40 мг на 1 кг ґрунту. 

Фосфат-йони є важливими для розвитку рослин. У ґрунто-

вому розчині їхній вміст незначний – 1–2 мг Р2О5 на 1 л, що 

пояснюється незначною розчинністю ґрунтових фосфатів. 
Серед катіонів у ґрунтовому розчині наявні: Са2+, Mg2+, Na+, 

K+, NH4
+, H+. 

Вміст Кальцію у ґрунтовому розчині змінюється у зв’язку зі 
зміною кількості аніонів: чим більше в ґрунті утворюється Н2СО3 і 

НNO3, тим більша кількість Са2+ витісняється Гідрогеном із ввібра-

ного стану в розчин. 

Вміст катіонів Na+ і K+ у ґрунтовому розчині незасолених 
ґрунтів незначний, порівняно з двовалентними катіонами. 

Катіон NH4
+, що вивільняється при розкладенні азотовмісних 

органічних речовин, зазвичай наявний у ґрунтах у незначній кіль-
кості, оскільки він швидко використовується бактеріями-нітрифіка-

торами. Проте в умовах, несприятливих для нітрифікації (низька 

температура, недостатня аерація, кисла реакція), відзначається 
накопичення NH4

+ у ґрунтовому розчині. 

У засолених ґрунтах вміст йонів Mg2+ і Na+ може досягати 

значних розмірів. 

Виявлено, що зі зміною вологості змінюється співвідношення 
між дво- і одновалентними катіонами: чим вища вологість ґрунту, 

тим менше двовалентних і більше одновалентних катіонів у ґрун-

товому розчині. 
У дуже кислих ґрунтах у значних кількостях наявні йони Al3+ 

і Fe3+. У мізерних кількостях у ґрунтових розчинах можуть бути 

катіони мікроелементів (Mn2+, Zn2+, Cu2+, Co2+ та ін.). 

11.1. Приготування водної витяжки 

Оскільки доведення ґрунту до повітряно-сухого стану спричи-

няє помітні зміни у складі його водорозчинних речовин, найліпше 
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готувати водну витяжку зі свіжих ґрунтових зразків (щойно 

привезених з поля, які ще містять польову вологу). Дистильована 

вода, що буде використана для приготування витяжки, має бути без 

вуглекислого газу. Цього досягають шляхом кип’ятіння дистильо-

ваної води. Якщо у водній витяжці визначатимуть аміак, то вода 

має бути попередньо вивільнена від цієї речовини. 

Хід виконання роботи 

Найчастіше для приготування витяжки використовують ґрунт 

і воду у відношенні 1:5. На квадрантних вагах ВЛТК-500 зважити 

50 г ґрунту (якщо ґрунт повітряно-сухий, то використовують 

дрібнозем), через лійку перенести його в конічну колбу ємністю 

500 мл і додати 250 мл дистильованої води. Закривши колбу 

корком, збовтують її протягом трьох хвилин і отриману суспензію 

фільтрують через сухий щільний беззольний складчастий фільтр у 

колбу ємністю 300 мл. 

Щоб уникнути прориву фільтра, суспензію доливають за 

допомогою скляної палички, направляючи струмінь не на дно, а на 

стінку фільтра. Необхідно перенести на фільтр якомога більше 

ґрунту. Навіть найщільніші фільтри пропускають найбільш тонкі 

дисперсні тверді часточки, і фільтрат часто є мутним, що робить 

його непридатним для аналізу. Такі фільтрати необхідно ще раз 

фільтрувати. 

11.2. Якісний аналіз водної витяжки ґрунту 

11.2.1. Аніони ґрунтового розчину 

Дослід 1. Якісне визначення хлорид-аніонів (Cl-). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 
2. Додати три краплі 10% розчину нітратної кислоти НNO3 і 

три-чотири краплі 0,1 н розчину аргентум нітрату AgNO3. 

3. За наявності йонів хлору утвориться білий осад за схемою: 

NаCl + AgNO3 = NаNO3 + AgCl↓ 

Дослід 2. Якісне визначення сульфат-аніонів (SO4
2-). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 
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2. Додати 2 краплі 10% розчину HCl і 10 крапель 25% розчину 

BaCl2, перемішати. 

3. За наявності аніонів сульфату спостерігатимемо 
опалесценцію, або білий осад, що утворюється за схемою: 

Nа2SO4 + BaCl2 = 2NаCl + ВаSO4↓ 

Дослід 3. Якісне визначення нітрат-аніонів (NO3
-). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 

2. Додати три-чотири краплі дифеніламіну в сульфатній 

кислоті. 

3. Спостерігати за зміною забарвлення розчину. За наявності 
нітрат-аніонів з’явиться синє забарвлення на межі поділу двох фаз. 

Дослід 4. Якісне визначення нітрит-аніонів (NO2
-). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 

2. Додати реактив Грісса (на кінчику шпателя). 

3. Нагріти пробірку з розчином до температури 700С, поміс-
тивши її у заздалегідь нагріту воду. 

4. Якщо наявний нітрит-аніон, витяжка зафарбується у рожеве 

забарвлення. 

11.2.2. Катіони ґрунтового розчину 

Дослід 5. Якісне визначення катіона амонію (NH4
+). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 

2. Додати 5 крапель 50% розчину сегнетової солі та 0,5 кра-

пель реактиву Несслера. 
3. Жовте забарвлення, помутніння або випадання жовто-

коричневого осаду свідчить про наявність йону амонію у водній 

витяжці. 

Дослід 6. Якісне визначення катіонів Кальцію (Са2+). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 
2. Додати 1–2 краплі 10% розчину СН3СООН. 

3. Додати 2–3 краплі 4% розчину оксалату амонію (NH4)2C2O4. 

4. Розчин у пробірці перемішати і підігріти на полум’ї. 
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5. За наявності Кальцію з’являється опалесценція, або осад, за 

схемою: 

СaCl2 + (NH4)2C2O4 = СаC2О4↓ + 2NH4Cl 

Дослід 7. Якісне визначення катіонів Магнію (Mg2+). 

1. Відміряти 5 мл фільтрату, помістити його у пробірку. 

2. Додати 2–3 краплі 2% розчину НCl. 
3. Додати 2–3 краплі розчину Na2НPO4. 

4. Додати 3–4 краплі розведеного розчину NН4ОН, переміша-

ти скляною паличкою.  

5. Поява помутніння або осаду MgNH4PO4 свідчить про 
наявність у витяжці катіонів Магнію. 

 

Результати спостережень записують у таблицю 11.1. 
Таблиця 11.1 

Результати дослідження якісного аналізу водної витяжки ґрунту 
 

Cl- SO4
2- NO3

- NO2
- NH4

+ Са2+ Mg2+ 

       

 

Наявність у водній витяжці певного йона позначають знаком 

“+”, відсутність – знаком “-”. Яскравість забарвлення чи інтенсив-
ність опалесценції можна позначати різною кількістю знаків (“++”, 

“+++”). Так, якщо після додавання відповідних реактивів до 

розчину на момент спостереження у пробірці з’являється ледь 
помітне забарвлення чи лише слабка опалесценція, то такий стан 

позначають одним знаком “+”. Якщо забарвлення розчину інтен-

сивніше, або сильніша опалесценція чи випадає осад – двома чи 

трьома знаками “+”. 
Крім знаків „+” і „-” словами описують те, що спостерігають. 

 

Обладнання та реактиви: вага ВЛТК-500, газова горілка або 
електрична плитка, колби конічні на 500 мл і 300 мл, складчасті 

фільтри, лійка, мірний циліндр на 250 мл, пробірки на 10 мл, 

скляна паличка, 10% розчин НNO3, 0,1 н розчин AgNO3, 2% і 10% 

розчин HCl, 5% розчин BaCl2, дифеніламін у сірчаній кислоті, 
реактив Грісса, 4% розчин (NH4)2C2O4, 50% розчин сегнетової солі, 

реактив Несслера, розведений розчин NH4OH. 
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11.3. Визначення сухого залишку 

(Лабораторна робота №13) 

Загальний вміст розчинних сполук у водній витяжці з ґрунту 

називають сухим залишком. Його визначають, випарюючи фільтрат 
у фарфоровій чашці на водяні бані. Прожарюванням можна розді-

лити сухий залишок на мінеральний і органічний (останній визна-

чають за різницею). 

Хід виконання роботи 

Готують водну витяжку ґрунту (приготування описано в 

розділі 11.1). 

У прожарену фарфорову чашку ємністю близько 50 мл за 
допомогою піпетки наливають 25–50 мл фільтрату, ставлять на 

водяну баню і випарюють. Цю процедуру повторюють стільки 

разів, щоб в сумі було використано фільтрат об’ємом 100, 200, або 
250 мл (залежно від вмісту розчинних речовин у ґрунті). Коли 

випарує остання долита порція фільтрату, дно чашки обтирають 

фільтрувальним папером, чашку поміщають у сушильну шафу і 
висушують її вміст протягом 3–4 годин при температурі 100–1050С. 

Охолодивши чашку в ексикаторі, зважують її на аналітичних вагах. 

Вміст сухого залишку подають у відсотках до ваги абсолютно 

сухого ґрунту: 

,
1

100)(
К

Vс

Vbа
Х 




  

де     Х – вміст сухого залишку, %; 

а – вага чашки з сухим залишком, г; 

b – вага порожньої чашки, г; 
V – об’єм води, взятої для приготування витяжки, мл; 

V1 – об’єм фільтрату, що взятий для випарювання, мл; 

100 – множник перерахунку результатів у відсотки; 
К – коефіцієнт гігроскопічності; 

с – наважка повітряно-сухого ґрунту. 

11.3.1. Визначення мінерального залишку 

Якщо вміст чашки після зважування озолити і  прожарити, то 
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втрата від прожарювання дасть вміст у витяжці органічних речо-

вин, а залишок у чашці – мінеральних речовин. 

Озолення і прожарювання найзручніше проводити в елек-
тричному муфелі. Для того, щоб попередити втрати Сульфуру, 

Фосфору, Калію та інших зольних елементів, температура прожа-

рювання не має перевищувати 5250С. Прожарюють 20–30 хвилин, 
охолоджують в ексикаторі та зважують на аналітичних вагах. 

Повторне прожарювання здійснюють до встановлення постійної 

ваги. Вміст мінерального залишку обчислюють за формулою: 

,
1

100)(
К

Vс

Vbd
Z 




  

де     Z – вміст мінерального залишку, % до ваги сухого ґрунту; 

d – вага чашки з мінеральним осадом після прожарювання. 

Інші позначення такі ж , як і в попередньому визначенні.  

11.3.2. Обчислення органічного залишку 

Різниця між вмістом сухого і мінерального залишків буде 

органічним залишком, тому його обчислюють за формулою: 

ZXY  . 

Обладнання та реактиви: аналітична вага, муфельна піч, 

сушильна шафа, водяна баня, фарфорова чашка на 50 мл, піпетка 
на 50 мл, ексикатор, щипці з гумовими наконечниками, колби 

конічні на 500 мл і 300 мл, складчасті фільтри, лійка, мірний 

циліндр на 250 мл, шпатель, дистильована вода без СО2, ґрунт. 
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12. ОРГАНІЧНИЙ НІТРОГЕН ҐРУНТУ 

(Лабораторна робота №14) 

Нітроген – дуже важливий елемент живлення рослин, тому 

загальний запас його в ґрунті є показником потенційної родючості. 
Валовий вміст Нітрогену у верхніх горизонтах ґрунтів коливається в 

межах 0,10 0,85%. Вниз по профілю його кількість зменшується. 

Акумулювання Нітрогену в цілинних ґрунтах зумовлене його над-
ходженням з атмосферними опадами і шляхом азотфіксації. В 

гумусових горизонтах більша частина Нітрогену входить до складу 

органічних сполук, на частку мінеральних форм припадає 1–3% за-

гального вмісту Нітрогену. В нижніх горизонтах ґрунтів вміст орга-
нічного Нітрогену знижується, часто за рахунок фіксованого амонію. 

Вміст Нітрогену в гумусі для всіх ґрунтів, окрім каштанових, 

сіроземів і червоноземів, дорівнює приблизно 5% (1/20 від вмісту 
гумусу). В каштанових ґрунтах і сіроземах відсоток Нітрогену 

підвищується до 6–8, в червоноземах знижується до 3%. У ґрунтах 

відзначається певне співвідношення С:N, яке є показником збагачення 
гумусу Нітрогеном. 

Оскільки вміст у ґрунті мінерального Нітрогену, тобто Нітро-

гену амонійних солей, нітратів і нітритів, незначний, вміст органіч-

ного Нітрогену приймають як загальний його вміст. Валовий Нітроген 
ґрунту визначають за методом Кельдаля, мікрохромовим методом 

Тюріна, методом Голуб’єва та мікродифузним методом Конвея. 

12.1. Визначення вмісту валового Нітрогену в ґрунті 
мікродифузним методом Конвея 

0,3–2 г ґрунту поміщають у конічну колбу ємністю  100–150 мл. 
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Додають на кінчику шпателя каталізатор – селен, перемішують з 

ґрунтом і доливають 5 мл Н2SO4 конц. Перемішують ґрунт з кисло-

тою, закривають колбу лійкою, ставлять на електроплитку у витяжній 
шафі та доводять до кипіння. 

Вміст колби кип’ятять протягом 10 хвилин, стежачи за тим, щоб 

кипіння не було бурхливим і проходило без розбризкування. 
Суспензію дещо охолоджують і краплями додають 30 мл безаміачної 

дистильованої води і 20 мл 0,5 н розчину КМnO4, постійно перемі-

шуючи суспензію. Після цього суспензію кип’ятять ще 10 хвилин. 

Для того, щоб перевірити повноту згоряння гумусу, в колбу 
додають насичений розчин щавелевої кислоти до розчинення оксидів 

Марганцю, що випав в осад. Якщо згоряння відбулося повністю, 

розчин буде прозорим і безбарвним, а мінеральна частина залишиться 
на дні колби у вигляді білого піску. Інакше спалювання необхідно 

провести заново, зменшивши наважку ґрунту. 

Амоній, що утворився в розчині, визначають за мікродифузним 

методом Конвея. Для цього необхідно вміст конічної колби перенести 
в мірну колбу ємністю 100 мл, довести безаміачною дистильованою 

водою до позначки, ретельно перемішати та залишити стояти до 

просвітління суспензії. 
З колби взяти 10 мл розчину і помістити у периферійну частину 

чашки Конвея. Цього можна досягти, нахиливши чашку в момент 

наливання досліджуваного розчину. За інший бік перегородки нали-
вають 4–8 мл 40% розчину NaOH. 

У центральну частину чашки з мікробюретки доливають 2–3 мл 

0,02 н розчину Н2SO4 і додають краплю змішаного індикатора Гроака. 

Закривають чашку пришліфованою кришкою, змазаною вазелі-
ном, надають їй горизонтального положення і обережно змішують луг 

із досліджуваним розчином легким круговим рухом. Залишають 

чашку стояти 6–8 годин при кімнатній температурі (ліпше залишити 
на ніч). За цей час відбувається дифузія аміаку з досліджуваного 

розчину в титровану сірчану кислоту. 

Залишок сірчаної кислоти у центральній частині чашки 
відтитрувати 0,02 н розчином NaOH (з мікробюретки) до зміни фіоле-

тово-червоного кольору індикатора на зелений. За аналогічних умов 

проводять контрольний дослід на чистоту реактивів. Отримані резуль-

тати використовують для обчислення вмісту Нітрогену в ґрунтах. 
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де     N – вміст валового Нітрогену, мг на 100 г ґрунту; 

а – об’єм розчину NaOH, витраченого на титрування, мл; 

0,02 – нормальність NaOH; 

100 – загальний об’єм суспензії, мл; 
14 – еквівалент Нітрогену; 

100 – коефіцієнт перерахунку на 100 г ґрунту; 

K – коефіцієнт гігроскопічності ґрунту; 
10 – об’єм суспензії, що відбирається у чашку Конвея, мл; 

c – наважка ґрунту, г. 

 
Обладнання та реактиви: селен, Н2SO4 конц., 0,5 н КМnO4, 

насичений розчин щавелевої кислоти, 40% розчин NaOH, 0,02 н 

Н2SO4, 0,02 н NaOH, змішаний індикатор Гроака, конічна колба 

ємністю 100–150 мл, мірна колба ємністю 100 мл, піпетка на 10 мл, 
мікробюретка, чашка Конвея, електроплитка, ґрунт. 
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