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ВСТУП 

Значення фізичних властивостей і режимів ґрунту для його родючості 

надзвичайно велике. Агрофізична характеристика ґрунту є важливою 

складовою частиною теоретичного обґрунтування всіх основних прийомів 

землеробства та сільськогосподарської меліорації, оскільки їхнім головним 

завданням є насамперед покращення стану фізичних умов  у ґрунтах, їхнє 

пристосування до потреб культурних рослин. У практиці сільського 

господарства часто недооцінюють важливість фізичних умов ґрунту і 

родючість його пов’язують головним чином з наявність поживних елементів. 

Але часто несприятливі фізичні чинники (посуха, ущільнення ґрунту 

великогабаритною технікою, ґрунтова кірка, розпиленість ґрунту, недостатні 

аерація чи теплозабезпеченість тощо) лімітують урожай жорсткіше, ніж 

нестача цих елементів. Тільки оптимальні фізичні умови, що поєднуються з 

достатньою кількістю елементів живлення рослин, забезпечують 

максимальну продуктивність агрофітоценозів. Контроль за фізичним станом 

ґрунтів поки що не налагоджений належним чином, в усякому разі він відстає 

від контрою за  їхнім агрономічним станом, який здійснюється спеціальною 

агрохімічною службою. 

Фізичні особливості конкретного ґрунту є функцією його речовинного 

складу та генези й одночасно впливають на ґрунтовий процес. Зумовлена 

літологічними і біокліматичними умовами, дисперсність твердої фази ґрунту 

визначає рівень поверхневої енергії, а значить, сорбційні властивості ґрунту, 

його здатність до агрегації. В результаті біогенних, кліматичних і 

антропогенних впливів ця здатність реалізується, визначаючи той чи інший 

структурний стан, щільність будови, характер шпарового простору, а отже, 

проникність і ємність ґрунту щодо вологи, повітря й тепла. Щоб розібратися 

в усіх цих складних і опосередкованих взаємозв’язках, необхідно вміти 

кількісно визначити фізичні параметри ґрунту, оцінити одержані результати і 

застосувати їх на практиці. 
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Призначення практикуму – ознайомлення з основними методами 

вивчення найголовніших показників фізичного стану ґрунтів, набуття 

навиків самостійних аналітичних досліджень. 

Під час великомасштабних ґрунтово-картографічних досліджень для 

вивчення фізичних властивостей і режимів ґрунтів у польових умовах 

застосовується метод “ключів”. Суто цього методу зводиться до такого: за 

наявною ґрунтовою картою виділяють основні генетичні ґрунтові відміни та 

їхні різновиди за гранулометричним складом, потім на типових для даної 

місцевості елементі рельєфу та ґрунті виділяють дослідну ділянку – “ключ” 

розміром 10х10 або 100х100 м. У межах виділено ключа закладають один-два 

ґрунтових розрізи на глибину 200 см і більше (залежно від мети 

дослідження). Проводять детальний морфологічний опис ґрунту й 

визначають його класифікаційну приналежність. Далі уступами,що є 

робочими площадками (розміром 1-1,5 м2) викопують вертикальний розріз, 

щоб вивчити фізичні властивості ґрунту. Вивчаючи фізичні властивості, 

необхідно поєднувати польові та лабораторні методи досліджень (у тому 

числа метод моделювання). Деякі види аналізів (щільність будови, вологість, 

водопроникність, аерація, температурний і газовий режими) проводять 

безпосередньо  в польових умовах, інші (гранулометричний та 

мікроагрегатний склад, щільність твердої фази, фізико-механічні властивості 

ґрунту) – в лабораторії. Водночас наводять оптимальні параметри фізичного 

стану ґрунтів, які зумовлюють ефективне використання життєво важливих 

чинників росту й розвитку сільськогосподарських культур. 

Для дослідження ґрунтів у лабораторії необхідно правильно відібрати 

ґрунтові зразки в полі. Їх відбирають із середини генетичного горизонту 

(приблизно маса 1 кг) у полотняні мішечки. Зразки, структура і шпаруватість 

ґрунту яких мають бути мікроскопічно вивчені, парафінують і після 

охолодження упаковують. Визначають щільність твердої фази ґрунту на 

зразках, за якими досліджено щільність будови. У гумусових горизонтах 

вивчають структурно-агрегатний стан. Для цього у картонні коробки 
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відбирають зразки ґрунту (ваго. Не менше 1 кг), не допускаючи пазом з тим 

руйнування мікроструктури. Відібрані зразки в лабораторних умовах відразу 

ж доводять до повітряно-сухого стану і використовують для подальших 

досліджень. 

 

1. ДИСПЕРСНІСТЬ ҐРУНТУ 

 

Дисперсність ґрунту, або ступінь подрібнення твердої речовини, 

впливає на всі його властивості. Взаємопов’язана з мінералогічним складом, 

вона опосередковано характеризує валовий хімічний склад ґрунту, зокрема 

загальні запаси елементів живлення. За дисперсністю визначають площу 

контакту твердої фази ґрунту з рідкою, газоподібною і живою фазами, які 

заповнюють його шпаровий простір. Чим дисперсніша тверда фаза ґрунту, 

тим помітніше проявляються в ньому процеси сорбції вологи, молекул та 

іонів ґрунтового розчину, тим міцніше закріплюється органічна речовина. 

Від дисперсності ґрунту залежить структурно-агрегатний стан, 

щільність і шпаруватість, що в свою чергу визначають водні, повітряні і 

теплові властивості та режими ґрунтів. Оскільки всі перераховані властивості 

надзвичайно важливі в агровиробничому, екологічному й педогенетичному 

відношеннях, дисперсність є важливою паспортною характеристикою 

ґрунту. 

Дисперсний стан ґрунту модна оцінити за такими фізичними 

показниками: 

1) гранулометричний склад; 

2) питома поверхня; 

3) структурно-агрегатний стан. 
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1.1 Гранулометричний склад ґрунту 

Тверда фаза ґрунту, гетерогенна полідисперсна система, складається з 

мінеральних, органо-мінеральних і органічних часток різного розміру – від 

молекул до великих гранулометричних (механічних) елементів – мулу, пилу, 

піску, гравію та каміння. Гранулометричний елемент -  це відокремлена 

мінеральна, органо-мінеральна чи органічна частка кристалічної або 

аморфної будови, всі молекули й атоми якої знаходяться в хімічному 

взаємозв’язку, й які не можна розділити будь-якими загальноприйнятими 

методами дезагрегації під час підготовки зразка до аналізу. 

Гранулометричні елементи, що мають приблизно однакові розміри і 

властивості, об’єднані у фракції. Кожна фракція характеризується 

сукупністю фізичних, хімічних і фізико-хімічних властивостей, які 

відрізняють її від інших фракцій. Відповідно і властивості ґрунту загалом, як 

полідисперсної системи, залежать від кількісного співвідношення фракцій, 

тобто від гранулометричного складу. 

У таблиці 1 подано класифікацію гранулометричних елементів ґрунтів 

за розмірами. Всі гранулометричні елементи, діаметр яких менший 0,01 мм, 

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

фракцію “фізичного” піску. Термін “фізичний” характеризує тільки фізичні 

властивості, без урахування хімічного складу фракцій. 

Під гранулометричним складом ґрунту розуміють відносний вміст в 

ньому гранулометричних елементів різного розміру. Кількісне визначення в 

ґрунті вмісту елементарних гранулометричних елементів є головним 

завданням гранулометричного аналізу. Назву ґрунту за гранулометричним 

складом подають за вмістом у ньому “фізичної” глини або “фізичного” піску 

і за двома переважаючими фракціями. У таблиці 2 наведено класифікацію 

ґрунтів за гранулометричним складом. 
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Таблиця 1 

Класифікація гранулометричних елементів ґрунту 

Ефективний діаметр механічних елементів 

ґрунту, мм 
Механічний елемент 

більше 3 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 

 

Таблиця 2 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом 

(за Н. Качинським) 

 

Вміст “фізичної” глини (частки (<0,01 мм) 

та фізичного піску (частки >0,01 мм), % 

Коротка назва 

ґрунту за 

гранулометрични

м складом 

Підзолистого типу 

ґрунтоутворення 

Степового типу 

ґрунтоутворення, 

червоноземи і 

жовтоземи 

Солонці і 

сильносолонцюваті 

ґрунти 

Частки 

<0,01 мм 

Частки 

>0,01 мм 

Частки  

<0,01 мм 

Частки  

>0,01 мм 

Частки  

<0,01 мм 

Частки  

>0,01 мм 

0-5 100-95 0-5 100-95 0-5 100-95 рихло-піщаний 
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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 легкосуглинкови

й 

30-40 70-60 30-45 70-55 20-30 80-70 середньосуглинко

вий 

40-50 60-50 45-60 55-40 30-40 70-60 важкосуглинкови

й 

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 середньоглинисти

й 

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

 

Подані вище класифікація гранулометричних елементів ґрунтів та 

класифікація ґрунтів за гранулометричним складом є загальноприйнятими в 

Україні. За кордоном поширена класифікація, схвалена в 1926 році 

Міжнародним товариством ґрунтознавців (за Розановим, 1983). 

Гранулометричні елементи, особливо дрібні, у вільному стані (роздільно) 

трапляються лише в ґрунтах піщаних. У суглинкових і глинистих аналогах, 

внаслідок злипання, коагулюючої дії дво- і тривалентних катіонів, наявності 

клеючих, цементуючих речовин (гумус, СаСО3
, гідроксиди Al  і Fe тощо), 

вони з’єднані в  мікро- та макроагрегати. Тому для кількісного визначення 

вмісту в ґрунті гранулометричних елементів різного розміру виконують 

спеціальну підготовку ґрунту. Головне її завдання – розчленити агрегати 

(дезагрегація) ґрунту на складові елементарні гранулометричні елементи. 

Для цього застосовують фізичні або хімічні методи. 

Гранулометричний аналіз ґрунту чи підґрунтя складається з двох 

послідовних стадій: 

1) підготовка зразка до аналізу; 

2) фракціонування гранулометричних елементів. 

 



11 

 

Таблиця 3 

Міжнародна класифікація гранулометричних елементів ґрунту 

 

Діаметр гранулометричних  

елементів, мм 

Клас ґрунтів за гранулометричним складом 

>20 Каміння, булижник (stone, bouders) 

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 Колїди (colloids) 

1). Підготовка зразка до аналізу 

Підготовка зразка до аналізу – це механічна дія на ґрунт (розтирання у 

повітряно-сухому стані) і хімічне його оброблення (розчинення цементів 

слабким розчином кислот, внесення лужних пептизаторів). 

А. Руйнування мікроагрегатів ґрунту і відокремлення “скелетної 

частини”  (частки >1 мм) від дрібнозему (частки <1 мм). 

Ґрунт з коробки висипають на широкий глянцевий папір або скло, 

перемішують і розстеляють тонким шаром. Якщо є злежані великі грудки, їх 

розминають фарфоровим товкачиком. Шар ґрунту ділять на 8-10 рівних 

квадратів. З кожного квадрата шпателем або пластмасовою ложечкою 

відбирають у фарфорову ступку невелику кількість ґрунту масою100-150 г 

(середня проба). Решту ґрунту, що залишився на па акрі або склі, висипають 

у коробку і зберігають. Відібрану ґрунтову масу розстеляють тонким шаром 

на папері і за допомогою пінцета відбирають включення (корені та інші 

органічні залишки, каміння, уламки цегли тощо) і новоутворення 
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(ортштейни, вапнякові стеження тощо). Їх окремо зберігають, використавши 

згодом для розрахунку скелетної частини. Середню пробу поміщають у 

фарфорову ступку і розтирають круговими рухами дерев’яного товкачика з 

резиновим наконечником. Розтертий ґрунт порціями просіюють через сито, 

знову розтирають і ще раз повторюють процедуру. Цю операцію 

продовжують до повного просіювання ґрунту через сито і припиняють тоді, 

коли на ситі залишились виключно мінеральні зерна гравію або тверда 

кам’янисті уламки (їх також зберігають). Одержаний дрібнозем (частки 

розміром менші 1 мм) упаковують у картонні пакети та використовують ля 

аналітичних досліджень. 

Якщо на ситі залишились скелетні частки (гранулометричні елементи 

розміром більше 1 мм), їх разом з попередньо відібраними включеннями і 

новоутвореннями збирають у фарфорову чашку, зважують. Після годинного 

кип’ятіння у воді відмивають скелетні зерна від глинистих і пилуватих 

часток. Тоді суспензію пропускають через сито, діаметр отворів якого – 1 мм. 

Скелетну частину збирають у фарфорову чашку, висушують у сушильній 

шафі при температурі 100-105°С і зважують. Втрату відмитого дрібнозему 

додають до загальної ваги зразка ґрунту. Розраховують вміст скелета у 

відсотках о загальної ваги зразка за формулою:  

хс= m

mc 100
, 

де хс  -  вміст скелета, %; mc – вага скелета, г; m – вага зразка ґрунту, г. 

Одержані дані заносять у таблицю. 

Таблиця 4 

Результати визначення скелетної частини ґрунту 

Вага зразка 

ґрунту, г 
Вага скелета, г 

Вміст часток >1 

мм, % 

Вміст дрібнозему, 

% 

m mc xc  
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Якщо у ґрунті є значний вміст часток >1мм, їх розділяють ситами на 

кам’янисту частину (>3мм) і гравій (3-1 мм). Розраховують ці фракції у 

відсотках від ваги ґрунту. Ступінь кам’янистості ґрунту встановлюють за 

даними, поданими у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Класифікація ґрунтів за кам’янистістю (за Н. Качинським) 

Вміст часток >3 мм, % 
Назва ґрунту за 

кам’янистістю 
Тип кам’янистості 

<0,5 Некам’янистий Встановлюється за 

характером скелета: 

ґрунти є валунні, 

галечникові, щебенисті 

0,5-5,0 Слабокам’янистий 

5,0-10,0 Середньокам’янистий 

>10 Сильнокам’янистий 

 

Ступінь кам’янистості відображають у назві ґрунту за 

гранулометричним складом. Наприклад: буроземи гірські легко суглинисті 

сильно щебенисті на елювії-делювії щільних порід; алювіальні лучні 

сереньосуглинисті слабогалечникові на давньому алювії. Якщо ґрунт не 

кам’янистий, тоді назву його за кам’янистістю опускають. 

 

Б. Власне підготовка зразка до аналізу (диспергація ґрунту) 

Диспергація ґрунту – це його дезагрегація шляхом нейтралізації 

коагулюючої дії дво-  і тривалентних катіонів, розчинення клеючих і 

цементуючих речовин та перехід гранулометричних елементів у роздільно-

частковий стан у суспензії під впливом диспергуючої дії хімічних речовин 

(слабкого розчину кислот, лужних пептизаторів). 

Для диспергації ґрунтів, залежно від їхнього складу і властивостей, 

використовують дві групи методів: механічні або фізичні (розтирання 

вологого ґрунту, кип’ятіння вологої суспензії, збовтування ґрунтової 

суспензії вручну або на ротаторі, диспергація ґрунту за допомогою 
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ультразвуку) та хімічні (міжнародний метод “А”, метод Качинського, 

оксалатний спосіб диспергації карбонатних ґрунтів за Рижовим, 

пірофосфатний метод, гексаметафосфатний метод Братичевої). 

На аналітичних вагах зважують наважку підготовленого дрібнозему, 

величина якої залежить від гранулометричного складу ґрунту (визначеного 

органо-ліптичним методом): 10-15 г для глинистих і суглинистих; 20-30 г для 

супіщаних і піщаних. Поміщають їх у фарфорову чашку. Одночасно в 

фарфорові тиглі беруть ще дві наважки (5-10 г) для визначення 

гігроскопічної вологи та втрат унаслідок оброблення HCl (при підготовці 

ґрунту методом Качинського). Точність зважування до 0,001 г. 

Перед аналізом випробовують ґрунт на карбонатність від 10% HCl. Для 

цього на ґрунт капають кілька крапель розчину соляної кислоти і стежать за 

його реакцією з кислотою. За наявності карбонатів ґрунт “закипає”, 

виділяючи бульбашки вуглекислого газу. За ступенем диспергації ґрунту, 

теоретичною обґрунтованістю окремих операцій на першому місці стоїть 

кислотно-лужний метод Качинського. Зараз широко використовується в агро-

хімічних лабораторіях, у проектних і науково-дослідних лабораторіях 

меліорації ґрунтів пірофосфатний метод диспергації ґрунту. Реактив Na4P2O7  

диспергує карбонати і гіпс у ґрунтах. За методом Качинського ці речовини 

входять до втрат від обробітку, але підготовка карбонатних і загіпсованих 

ґрунтів цим методом, порівняно з пірофосфатним, трудомісткіша  і 

триваліша. Разом з тим, тільки за допомогою методу Качинського  можна 

одержати дані про диспегацію мінеральної алюмосилікатної частини ґрунту. 
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Фото 2. Обладнання для проведення підготовки зразків до аналізу 

1 – пінцет 

2 – шпатель 

3 – капанка Шустера 

4 – алюмінієві бюкси 

5 – вага електронна 

6 – ступка керамічна 

7 – пестик керамічний 

8 – зразок ґрунту 

9 – ексикатор 

 

Підготовка зразка ґрунту за методом Качинського 

Якщо ґрунт не містить карбонатів, тобто закипання від 10% НСl (в 

окремій пробі) не починається, наважки поміщають на лійки з фільтром 

діаметром 11-13 см. Один з фільтрів попередньо підсушують у термостаті та 
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зважують на аналітичній вазі для подальшого визначення втрати внаслідок 

оброблення НСl. Обидві наважки (аналізована проба і проба на втрати від 

оброблення НСl) обробляють із промивалки 0,05 молярним розчином HCl. 

За умови, що в ґрунті є карбонати, попередньому обробленню передує 

оброблення менш розведеною кислотою. У цьому випадку наважки 

поміщають у фарфорові чашки і обробляють їх способом декантації 0,2 

молярною HCl, зливаючи рідину на лійку з фільтром до того часу, поки не 

припинять виділятись бульбашки СО2 в чашках. Після руйнування 

карбонатів ґрунт поступово переносять 0,05 молярною HCl на фільтри у 

лійках і в подальшому обробляють невеликими порціями цієї ж кислоти, як і 

без карбонатний ґрунт. Промивають жо зникнення позитивної реакції на іон 

кальцію. Для цього збирають приблизно 5 мл фільтрату з-під лійки в 

пробірку, нейтралізують його 10% розчином аміаку до появи слабкого 

запаху, одають 10%-ну оцтову кислоту до запаху, 2-3 краплі 4% -го оксалату 

амонію, нагрівають рідину до кипіння і залишають на одну годину, після 

чого вміст пробірки роздивляються на темному фоні. Наявність осаду або 

опалесценції свідчить  про необхідність подальшого промивання ґрунту HCl. 

Для  цього потрібно 200-500 мл 0,05 молярної HCl за умови, що кислоту 

наливають на лійку невеликими порціями. Після витіснення кальцію 

фільтрат виливають і наважки промивають дистильованою водою для 

видалення ввібраної кислоти (до зникнення реакції на Cl). Щоб дізнатися, чи 

повністю видалено кислоту, додають у фільтрат 5%-ний розчин AgNo3 в 

підкисленому 10%-ним розчином HNO3. Це видалення не може бути повним, 

бо відмивання основної маси кислоти - електроліту, коагулюю чого ґрунтові 

колоїди,  останні стають рухомими і проникають через фільтр. У випадку 

появи мутного фільтрату (проходження колоїдів) промивання припиняють  

навіть за наявності реакції на Cl. Щоб запобігти втратам тонко дисперсної 

частини ґрунту, промивання обмежують трикратним наповненням лійок 

водою. Після цього в одній із наважок (на зваженому фільтрі) визначають 

величину втрати від промивання кислотою. Для цього наважку підсушують 
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на повітрі, поміщають разом з фільтром у зважений сушильний тигель, 

просушують при температурі 100-105°С до постійної ваги і розраховують 

зменшення ваги, яка й становить втрату від промивання (ВHCl). Одержані 

результати заносять у таблицю. 

Таблиця 6 

Результати визначення втрати ґрунту від оброблення HCl 

Вага, г Втрати (ВHCl) 

Повітряно-

сухого 

ґрунту 
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ту
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ґр
у
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До 

промива

ння 

Після 

промиван

ня 

 а б в а+б+в г а+б+в-г  

 

Після закінчення промивання, проби ґрунту з незважених фільтрів 

надходять для аналізу. Ґрунт з фільтра змивають слабким струменем 

дистильованої води з промивалки у фарфорову чашку, а сам фільтр у другій, 

чистій, чашці відчищають від ґрунту за допомогою скляної палички і 

витискають. Якщо у разі витискання з’являється прозора вода, це свідчить 

про відсутність  в ньому тонко дисперсних часток ґрунту. 

З обох фарфорових чашок суспензію ґрунту дистильованою водою за 

допомогою промивалки та лійки переносять у конічну колбу місткістю 750 

мл, доводячи об’єм  суспензії до 250 мл. Додають і малярний розчин їдкого 

натрію NaOH або 1%-ний NH4OH (до появи запаху) в кількостях, 

еквівалентних ємності вбирання ґрунту (1 мл на 10 молів ємності вбирання). 

Для лісостепових ґрунтів їхня кількість становить 3-5 мл, підзолистих ґрунтів 

і червоноземів – 1-2 мл. 

Колби із суспензіями залишають на 2 години, збовтуючи кожні 15 

хвилин вручну круговими рухами. Закривають колби корком із встановленим 
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у неї відрізком прямої скляної трубки, яка відіграє роль зворотного 

холодильника. Суспензію в колбах кип’ятять протягом однієї години. 

Кипіння повинно бути помірним. У міру википання води в суспензію 

доливають нові порції гарячої дистильованої води. Після  кип’ятіння 

суспензію охолоджують і повністю переносять у літровий циліндр для 

подальшого фракціонування. 

Описаний спосіб диспергації ґрунту досить трудомісткий, заье він дає 

найстабільніші результати. Недоцільно його застосовувати для ґрунтів, які 

містять багато карбонату кальцію (ґрунти на алювії вапняків) і рухомих 

сполук заліза (горизонти ІFe) підзолів. 

 

Підготовка зразка ґрунту пірофосфатним методом 

Для масових досліджень ґрунтів застосовують прискорений варіант 

(варіант Ґрунтового інституту ім.. В.В. Докучаєва, Москва) диспергації 

ґрунту за допомогою лужних поптизаторів. Диспергацію ґрунту виконують 

пірофосфатом натрію. 

У маленьку склянку (розрахунок на 10 г ґрунту) наливають 5 мл 4%-го 

розчину пірофосфату натрію (Na4P2O7) для не карбонатних, незасолених і 

незагіпсованих ґрунтів, ля карбонатних – 10 мл, для засолених і загіпсованих 

– 20 мл. Невеликими порціями розчину зі склянки змочують ґрунт у чашці до 

пастоподібного стану і обережно (не натискаючи) протягом 10 хвилин 

розтирають товкачиком з гумовим наконечником. Після цього додають до 

пасти залишок поптизатора, а потім – 30-40 мл дистильованої води і 

розмішують тим самим  товкачиком до стану суспензії, після чого суспензію 

переносять у літровий циліндр для подальшого фракціонування. 

Для засолених ґрунтів пептизуюча дія пірофосфату натрію може бути 

недостатньою, і суспензія, яка перенесена в циліндр для фракціонування, 

коагулює. Повну коагуляцію легко помітити під час очищення всього стовпа 

рідини від завислих часток і випадання твердої фази в осад. При частковій 

коагуляції рідина повністю не очищається, але на дні циліндра над шаром 
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піщаних і пилуватих часток утворюється пластівцевоподібний осад висотою 

1-2 см. У цьому випадку суспензію залишають до максимально повного 

очищення, “прозору” рідину (разом із пластівцевоподібним осадом) 

зливають, а до залишку осаду одають 20 мл 4%-го розчину пірофосфату 

натрію, об’єм суспензії доводять до 1000 мл і аналізують. 

Під час подальших розрахунків відсоткового вмісту фракцій із вмісту 

останньої фракції (менше 0,001 мм) вираховують поправку на масу 

пептизатора Na4P2O7. ля 20 мл поптизатора на 1 л суспензії і об’ємі піпетки 

25 мл поправка становить 0,020 г. 

 

2). Фракціонування гранулометричних елементів 

Щоб визначити гранулометричний склад ґрунту використовують різні 

методи: органоліптичний, аерометричний, принцип електричної 

гранулометрії, автоматичний гранулометричний аналіз та се диграфі, метод 

піпетки. Останній метод рекомендований Міжнародним конгресом 

ґрунтознавців як стандартний для масових визначень гранулометричного 

складу 

Визначають гранулометричний склад ґрунту за методом піпетки, в 

основі якого лежить залежність опору в’язкої рідини руху в ній твердих 

часток від розмірів цих часток. Ця залежність характеризується законом 

Стокса. Принцип методу ґрунтується на відборі проб суспензії з певної 

глибини через відомі інтервали часу за допомогою піпетки об’ємом 25 мл. За 

її допомогою відбирають проби лише чотирьох фракцій: <0,05 мм, <0,01 мм, 

<0,005мм, <0,001 мм. Вміст часток >0,05 мм не може бути визначений 

седиментометрично і визначається по іншому: всі частки >0,25 мм 

виділяються ситовим способом (сито з діаметром отворів 0,25 мм), а вміст 

часток розміром від 0,25 мм до 0,05 мм визначається за їхньою різницею. 
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Виділення фракції 1-0,25 мм 

Суспензію в чашці змивають дистильованою водою в літровий циліндр 

через сито, діаметр отворів якого – 0,25 мм, яке розміщене на лійці, 

вставленій у циліндр. Слідкують за тим, щоб у чашці не залишилось решток 

ґрунту. Фракцію 1-0,25 мм, яка залишилась на ситі, добре промивають 

струменем води з промивалки. Сито знімають і бережно перевертають у 

чисту фарфорову чашку. Струменем води з промивалки повністю змивають 

частки 1-0,25 мм з сита, а потім з чашки в заздалегідь зважений фарфоровий 

тигель. Воду з проби в тиглі випаровують на піщаній бані, а сухий залишок 

протягом трьох годин висушують у сушильній шафі при температурі 105°С 

до постійної ваги. Розраховують вміст першої фракції 1-0,25 мм (Х1) у 

відсотках до ваги сухої наважки: 

 

Х1 = 
M

m 1001 
, 

де Х1 – вміст фракції 1-0,25 мм, %; m1 – вага фракції 1-0,25 мм, г; М – 

вага сухої наважки, г. 

Вміст гігроскопічної вологи (WГ, %), необхідний ля розрахунку 

перевідного коефіцієнта повітряно-сухого ґрунту в сухий, розраховують за 

формулою: 

 

К = 
ÃW100

100
, 

де К – перевідний коефіцієнт повітряно-сухого ґрунту в сухий; WГ – 

вміст гігроскопічної вологи, %. 

Для визначення ваги сухої наважки (М) потрібно вагу повітряно-сухого 

ґрунту (М1), взятого на аналіз, помножити на перевідний коефіцієнт К: 

 

М = М1 · К 
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Виділення фракцій <0,05 мм 

 Суспензію в циліндрі доводять дистильованою водою до 1000 мл і 

аналізубть, враховуючи швидкість падіння часток у воді, згідно з законом 

Стокса. Використовують такі глибини занурення піпетки для відбору фракцій 

різного розміру: <0,05 мм-25 см; <0,01 мм – 10 см; <0,005 мм – 10 см; <0,001 

мм – 7 см. 

 Терміни відбору проб з різних глибин, рахуючи з моменту кінця 

збовтування суспензії, залежать від температури води та щільності твердої 

фази ґрунту (див. додаток 1). Під час замірювання температури термометр 

поміщають у такий же циліндр з чистою дистильованою водою. Для фракцій 

<0,05, <0,01, <0,005 мм температуру визначають один раз. Для часток <0,001 

мм температуру визначають тричі (на початку збовтування, в середині 

інтервалу відстоювання і перед відбором проби). За сумою трьох показників і 

встановлюють середню температуру певної фракції. 

 Показник щільності твердої фази беруть на основі точного його 

визначення для певного ґрунту, або за зведеною таблицею для зональних 

ґрунтів (див. додаток 2). 

 Використовуючи величину щільності твердої фази ґрунту, покази 

термометра, дані додатка 1, складають таблицю глибини та інтервалів 

відбору суспензії (див. табл. 7). 

Таблиця 7 

Глибина та інтервали відбору проб аналізованої суспензії 

Розмір 

часток, мм 

Глибина 

відбору 

проб, см 

Часві 

інтервали 

відбору 

проб, 

t год  хв. сек. 

Тривалість 

відбору 

проб, 

Δtсек. 

Час відбору проб з 

поправкою на 

тривалість відбору 

початок кінець 

<0,05 25 t1 20 t1 – 20/2= t1+20/2= 

<0,01 10 t2 30 t2 -30/2= t2+30/2= 



22 

 

<0,005 10 t3 30 
Поправку 

не вводять 

Поправку 

не вводять 

<0,001 7 t4 30 
Поправку 

не вводять 

Поправку 

не вводять 

 Зваживши на аналітичній вазі фарфорові тиглі для фракцій та 

записавши відповідно до фракцій їхні номери, ознайомившись з будовою 

піпетки та технікою відбору проб (механіка збовтування суспензії, 

встановлення піпетки на різне глибину, робота двоходового крана, зливання 

фракцій, промивання піпетки), приступають до відбору фракції <0,05 мм. 

Зо допомогою мішалки суспензію в циліндрі збовтують протягом 1 

хвилини, виконуючи нею 60 швидких рухів в одну сторону по осі циліндра 

від поверхні суспензії до дна. У момент закінчення збовтування вмикають 

секундо метр. Штатив з піпеткою наближають до циліндра (не навпаки) і, 

піднявши піпетку по штативу, занурюють її  строго по осі циліндра. Обидва 

крани при цьому повинні бути закриті. Фіксують піпетку на глибину 25 см, 

використовуючи для її маркування гумову кільце піпетки. На початок 

відбору відкривають вхідний кран. Поступово розтискають гумову грушу, 

дають суспензії втягнутись у піпетку протягом 20 сек. (Δt1) до рівня, вище 

крана. Вхідний клапан закривають, а надлишок суспензії у резервуарі над 

ним зливають, використовуючи вивідний клапан. 

Піднявши піпетку над циліндром, під неї підводять зважений 

фарфоровий тигель, який призначений для збору відповідної фракції. 

Відкривши вхідний клапан, пробу суспензії зливають у тигель, одночасно 

промиваючи піпетку дистильованою водою, яку збирають у цей же тигель. 

Воду в пробі випаровують на піщаній бані, а сухий  залишок висушують до 

постійної ваги у термостаті при температурі 105°С. Аналогічно відбирають 

фракції <0,01 мм, <0,005 мм, <0,001мм, змінюючи лише глибину і часові 

інтервали відбору проб. Знаючи вагу порожнього тигля, знаходять вагу 
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фракцій “менше” відповідного розміру (mn г) (<0,05 мм,<0,01 мм, <0,005 мм, 

<0,001 мм) у 25 см3 суспензії. 

За величиною твердого залишку розраховують вміст фракцій “менше” 

відповідного розміру у відсотках (Хn, %) від ваги сухої наважки (М): 

 

Хn = 
MV

Vm

n

ön



 100
 

де mn  - вага фракцій “менше” відповідного розміру у 25 см3 суспензії, 

г; Vц – об’єм циліндра, мл; Vn – об’єм піпетки, мл; М – вага сухої наважки, г. 

Вміст фракцій визначеного розміру “від-до”  (ХN, %) (0,05-0,01 мм; 

0,01-0,005 мм; 0,005-0,001 мм) знаходять віднімаючи від вмісту попередньої 

фракції (Хn) відсотковий вміст наступної (Хn+1): 

Результати розрахунків записують у формі таблиці 8. 

Таблиця 8 

Результати визначення вмісту фракцій гранулометричних елементів  

на основі закону Стокса 

Фракції “менше” Фракції “від-до” 

n Розмір, 

мм 

Вага, г Вміст 

Хn+1, 

% 

N Розмір, мм 
ВмістN 

% 
тигля з 

фракцією 
тигля фракції 

3 <0,05     ІІІ 0.05-0.01  

4 <0,01     IV 0.01-0.005  

5 <0,005     V 0.005-0.001  

6 <0,001     VI <0.001  

Примітка: n, N порядковий номер фракції відповідно до “менше” і “від-до”. 

 

Розрахунок вмісту фракції 0,25-0,05 мм 

Знаючи, що сума всіх фракцій становить 100%, а також вміст  ХІ-ої, ХІІІ 

 ХIV-ої фракції, фракцію ХІІ розраховують за різницею: 
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ХІІ=100  ΣХN; 

де ХІІ – вміст фракції 0,25-0,05 мм, %; ΣХN – скмарний вміст фракцій 1-

0,25 мм; 0,05-0,01 мм; 0,01-0,005 мм; 0,005-0,001 мм і менше 0,001 мм. 

Приклад розрахунку: 

1) вага сухої наважки ґрунту (М), рівна 9,4106 г 

2) вага фракції (на ситі) розміром 1-0,25 мм (Х1) , рівна 0,226 г 

3) поправка на масу поптизатора Na4P2O7, яка становить 0,020 г 

4) вага фракції в 25 см3 суспензії (mn). 

 

Порядковий номер 

фракції “менше” 
Розмір фракції, мм Вага фракції, г 

3 <0,05 0,2121 

4 <0,01 0,1461 

5 <0,005 0,1270 

6 <0,001 0,0770 

 

При внесенні 20 мл поптизатора на 1 л суспензії і об’ємі піпетки 25 мл 

поправка на масу поптизатора становить 0,020 г. Справжня вага фракції 

<0,001 мм дорівнюватиме: 0,07700,020 = 0,0570 г. 

5) фракції у % від ваги сухого ґрунту: 

Порядковий 

номер фракції 

Розмір фракції, 

мм 

Фракція, % 

розрахунок результат 

1 1-0,25 
0,0226·100 

9,4106 
=0,24 

3 <0,05 
0,2121·100·1000 

9,4106·25 
=90,15 

4 <0,01 
0,1461·100·1000 

9,4106·25 
=62,10 

5 <0,005 0,1210·100·1000 =51,43 
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9,4106·25 

6 <0,001 
0,0570·100·1000 

9,4106·25 
=24,23 

 

6) вага фракцій у % від ваги сухого ґрунту (ХN, %) 

Порядковий 

номер фракції  

“від-до” 

Розмір фракції, 

мм 

Фракція, % 

розрахунок результат 

І 1-0,25  0,24 

ІІІ 0,05-0,01 90,15-62,10 =28,05 

IV 0,01-0,005 62,10-51,43 =10,67 

V 0,005-0,001 51,43-24-23 =27,20 

VI <0,001  24,23 

 

7) фракцію розміром 0,25-0,05 мм у відсотках від ваги сухого ґрунту 

(ХІІ) розраховують за різницею: 100  (0,24+28,05+10,67+27,20+24,23)=9,61% 

Ті ж розрахунки можна виконати іншим способом. Спочатку  

розрахувати вагу всіх фракцій “від-до” (0,05-0,01 мм та інших) у грамах, а 

потім – у відсотках о сухої наважки. 

К ґрунтах, не насичених основами, втрати від оброблення НСl, які не 

перевищують декількох відсотків, складаються в основному із несилікатних 

форм заліза і алюмінію. У цьому випадку їх доцільно додати до мулистої 

фракції. У карбонатних ґрунтах “втрати (BHCl)” виділяють окремою графою 

“збірна фракція”, включаючи її в 100%  гранулометричного складу ґрунту. 

Для ґрунтів із значним вмістом скелета (>1 мм) розрахунок вмісту фракцій 

<1 мм виконують двома способами: а) у відсотках на  дрібнозем (за 100% 

вважають взяту ля аналізу наважку дрібнозему); б) у відсотках до всього 

зразка, включаючи скелетну частину. У другому випадку вміст скелета 
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зараховують у 100%. Вміст кожної фракції,  розрахований у відсотках до 

дрібнозему, множать на відсоток дрібнозему і ділять на 100. 

За вмістом фізичної глини або фізичного піску та використовуючи дані 

таблиці 2, аналізований ґрунту відносять до одного з 9-ти класів 

гранулометричного складу. Співставляючи вміст п’яти фракцій: гравій 3-

1мм, пісок 1-0,05 мм, грубий пил – 0,05-0,01 мм (“лесова фракція”), дрібний 

середній пил  0,01-0,001 мм, мул – менше 0,001 мм, дають додаткову назву 

ґрунту за двома переважаючими фракціями (більша за вмістом – на 

останньому місці в назві) тричленної класифікації Н. Качинського (див.табл. 

9). 

Таблиця 9 

Номенклатура ґрунтів за гранулометричним складом з урахуванням 

клас ввів і переважаючих фракцій (за Н. Качинським) 

Класи ґрунтів за гранулометричним 

складом 

Різновидності ґрунтів за 

гранулометричним складом 

Глини важкі Пилувато-мулуваті (п.-м.), мулувато-

пилуваті (м.-п.) 

Глини середні та легкі Пилувато-мулуваті (п.-м.), мулувато-

пилуваті (м.-п.), грубопилувато-

мулуваті (гр..п.-м.), мулувато-

грубопилуваті (м.-гр.п.) 

Глини легкі Пилуваті (п)1, грубо пилуваті (гр..п.)2, 

мулувато-піщані (м.-піщ.) 

Суглинки важкі та середні Пилувато-мулуваті (п.-м.), мулувато-

пилуваті (м.-п.), грубопилувато-

мулуваті (гр.п.-м.), мулувато-

грубопилуваті (м.-гр.п.), пилуваті 

(п)1, грубопилуваті (гр.п.)2, піщано-

мулуваті (піщ.-м.), піщано-пилуваті 
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(піщ.-п.) і мулувато-піщані (м.-піщ.) 

Суглинки легкі грубопилуваті (гр.п.)3, мулувато-

піщані (м.-піщ.), пилувато-піщані (п.-

піщ.), піщані (піщ.)4, гравелисто-

піщані (грав.-піщ.) 

Супіски грубопилуваті (гр.п.)3, мулувато-

піщані (м.-піщ.), пилувато-піщані (п.-

піщ.), піщані (піщ.)4, гравелисто-

піщані (грав.-піщ.) 

Піски зв’язні Дрібнозернисті (др..з)5, 

драбноземнисто-грубоопилуваті 

(др..з.-гр.п.) 

 Дрібнозернисті (др..з)5, 

середньозернисті (ср.з.)5, 

грубозернисті (гр..з.)5, 

драбнозернисто-гравелисті (др..з.-

грав.)6, середньозернисто-гравелисті 

(ср.з.-грав.)6 

Примітка: друга переважаюча фракція: 1 – грубий пил; 2 – рил; 3 – пісок; 4 – грубий 

пил. Переважаюча фракція: 5-пісок відповідного розміру, на другому місці – 

грубий пил: 6 – пісок відповідного розміру, на другому місці – гравій. 

 Приклад назви ґрунту за гранулометричним складом: чорнозем 

опідзолений глеюватий малогумусний грубопилувато-середньосуглинистий; 

темно-сірий опідзолений піщанисто-легкосуглинистий; дерново-карбонатний 

опідзолений глеюватий пилувато-важкосуглинистий слабокам’янистий 

(щебнистий). 

 Обладнання та реактиви: фарфорова ступка; товкачик з гумовим 

наконечником; сита діаметром отворів 3, 1, 0,25 мм; паперовий пакет; 

фарфорова чашка; 0,2 і0,05-ти молярний розчин HCl; 1-но молярний розчин 

NaOH; 5%-ний розчин AgNo3; 4%-ний розчин пірофосфату натрію; 
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електроплита; дистильована вода; скляна лійка; циліндр об’ємом 1000 (500) 

мл; мішалка; секундомір; термометр; лінійка, піпетка об’ємом 25 мл; 

фарфорові тиглі; аналітична вага; піщана баня; сушильна шафа; промивалка; 

пінцет; скло або широкий глянцевий папір; пластмасова ложка або шпатель, 

ексикатор. 

 

Способи передачі та використання даних гранулометричного аналізу 

Кінцеві результати визначення гранулометричного аналізу ґрунту, як 

правило, записують у формі таблиці (див. табл. 10). 

Таблиця 10 

Гранулометричний склад ґрунту 
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 Назва 

ґрунту 

за гран. 

складом 

“фізичний” пісок “фізична” 

глина 

пісок пил Мул 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 

 

За вмістом гігроскопічної вологи в ґрунті можна проконтролювати 

результати гранулометричного аналізу. Чим важчі за гранулометричним 

складом ґрунти, тим більший вміст у них гігроскопічної вологи. Втрати 

ґрунту від оброблення НСl засвідчують наявність у ньому легкорозчинних 

солей і карбонатів. 

Результати гранулометричного аналізу ґрунту оформляють також у 

вигляді інтегральної (кумулятивної) та диференціальної кривих, циклограми, 

профільної діаграми (за результатами гранулометричного аналізу генетичних 

горизонтів ґрунту) і трикутника Фере. 

Інтегральна крива. Для побудови інтегральної кривої на осі абсцис 

відкладають розміри часток або їхні логарифми, на осі ординат спочатку 

відкладають відсотковий вміст  найбільшої фракції, потім суму з 
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відсоткового вмісту кожної наступної та попередньої фракцій. Остання 

складова фракцій становить 100%. Криві, що характеризують ґрунт важкого 

гранулометричного складу, розташовані над кривими ґрунтів легкого 

гранулометричного складу. Спосіб вираження гранулометричного складу у 

формі інтегральної кривої дає змогу: 

а) легко перейти від однієї класифікації гранулометричних елементів 

до другої; 

б) визначити клас гранулометричного складу ґрунту за вмістом 

фізичної глини; 

в) оцінити ступінь неоднорідності дисперсного матеріалу. Для цього 

розраховують коефіцієнт неоднорідності (К): 

К=
10

60

D

D
, 

 Де D60 – розмір часток, дрібніше за які в ґрунті міститься 60 відсотків 

його маси; D10 – розмір часток, дрібніше за які в ґрунті міститься 10% його 

масу. 

 Неоднорідними вважаються ґрунти при К>5. 

 Диференціальна крива характеризує розподіл фракцій 

гранулометричних елементів різного розміру в конкретному генетичному 

горизонті ґрунту. На осі абсцис відкладають величини розміру часток, на осі 

ординат - відсотковий вміст фракцій. 

Циклограма. Величини відсоткового вмісту фракцій різного розміру 

вписують у круг. Разом з тим, довжину кола вважають за 100%. Довжина 

дуги в 3,6° відповідає 1% фракції цього розміру. 

Профільна діаграма. Для порівняння гранулометричного складу різних 

горизонтів ґрунту використовують профільні діаграми. На осі ординат 

відкладають величини глибин (відповідно до масштабу, см). На осі абсцис - 

відсотковий вміст фракцій (відповідно д масштабу, см), причому , кожну 

іншу фракцію відкладають від попередньої. Діаграми дає змогу 
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прослідкувати зміни вмісту фракцій зі зміною глибини, виявити генетичні 

особливості ґрунтів. 

Трикутник Фере. Для співставлення гранулометричного складу великої 

кількості (десятків, сотень) зразків використовують метод трикутних діаграм 

(трикутник Фере). Всі гранулометричні фракції розбивають на 3 групи: пісок 

(1-0,05 мм), пил (0,05-0,001 мм) і мул (<0,001 мм). У рівносторонньому 

трикутнику проводять лінії, паралельні кожній із сторін, які ділять трикутник 

на частини відповідно до можливого вмісту кожної фракції (в %). Сторони 

трикутника вважають за нульові лінії піску, пилу та мулу, а протилежні їм – 

за 100%. Кожний зразок ґрунту позначають на трикутнику однією точкою, 

що знаходиться на певній відстані від кожної нульової лінії. Передача 

гранулометричного складу ґрунту у формі трикутника Фере дає можливість: 

по-перше, визначити клас гранулометричного складу; по-друге, оцінити 

ступінь однорідності ґрунтів певної території за гранулометричним складом. 
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Фото 1. Обладнання для проведення гранулометричного аналізу 

1 – мішалка; 2 – шпатель; 3 – сито (d 0,25 мм); 4 – лійка; 5 – секундомір 

(2 клас); 6 – піпетка (спеціальна); 7 – термометр спиртовий; 8 – капанка 

Шустера; 9 – пінцет; 10 – фарфорова чашка; 11 – товкачик з гумовим 

наконечником; 12 – зразок ґрунту; 13 – пірофосфат натрію; 14 – бюкси 

алюмінієві; 15 – циліндр; 16 – вага електронна; 17 - ексикатор 
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1.2. Питома поверхня ґрунту 

 

Поверхня часток є важливою геометричною і фізичною 

характеристикою ґрунту.  Диспергація твердої фази ґрунту означає перехід 

його в більш активний стан , оскільки збільшується  поверхня твердої фази в 

одиниці маси або об’єму. З величиною поверхні часток пов’язані явища 

сорбції мінеральних зольних речовин, парів і газів переміщення у ґрунті води 

і повітря. 

Питома поверхня ґрунту (Sо) - це сумарна поверхня всіх часток ґрунту 

в одиниці маси  (1 г) або об’єму (1см3), виражена в квадратних метрах або 

сантиметрах. 

Розрізняють загальну (Sо), зовнішню (Sое) і внутрішню (Sоі) поверхні 

ґрунту. Зовнішню поверхню (“кінетичну”) визначає ступінь дисперсності 

твердої фази ґрунту, внутрішню – особливості будови часток (наявність 

мікротріщин, пор). Загальна питома поверхня являє  собою суму зовнішньої і 

внутрішньої питомих поверхонь. Величини Sо коливаються в межах від 

кількох одиниць (грубі піски) до кількох сотень (важкі глини, органогенні 

горизонти ґрунтів) метрів квадратних в одиниці об’єму (1 см3). Наприклад, 

якщо кам’яниста окремість розміром 1 см3 має питому поверхню 6 см2, тоді 

цей же матеріал після  подрібнення на кубики з ребром 1 мм матиме питому 

поверхню 60 см2/см3 тощо. Питома поверхня 20 см орного шару на 1 га 

збільшується  залежно від діаметра складових ґрунтових часток: діаметр 10 

мм – 72 га; 1 мм – 720 га; 0,1 мм – 7200 га; 0,001 мм (1 мк) – 72000 га; 0,0001 

мм (0,1 мк) – 7200000 га. 

 

1.2.1. Адсорбційно-статичний метод 

 

Визначення питомої поверхні ґрунту базується на залежності між 

питомою поверхнею і кількістю водяної пари, що може бути адсорбована 

ґрунтом з повітря. Суть методу зводиться до розрахунку Sо за вологістю 
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мономолекулярного шару ωm. Визначають загальну питому поверхню ґрунту 

за рівноважною вологістю ґрунту над  насиченим розчином оцтовокислого 

калію (варіант адсорбційного  методу, відомий в ґрунтознавстві під назвою 

метод Кулилека). Цей метод дає змогу оперативно та з задовільною точністю 

визначити питому поверхню ґрунту під час масових досліджень. В основі 

методу лежить припущення, що мономолекулярний шар води сорбується  

ґрунтовими  частками при відносній вологості повітря 20%. Така вологість 

утворюється над насиченим розчином оцтовокислого калію (СН3СООΚ) або  

над 58%-ним розчином сірчаної кислоти (Н2SО4). 

Для приготування насиченого розчину оцтовокислого калію на дно 

ексикатора наливають дистильовану воду шарам приблизно 3 см і додають 

порціями кристалічний ацетат калію (500 г ацетату на кожні  100 мл води), 

обре перемішують кожну порцію. Сіль додають у такій кількості, щоб на дні 

ексикатора під шаром рідини утворився нерозчинний залишок товщиною 

близько 1 см. В ексикатор вставляють фарфорову решітку, шліфи ексикатора 

змазують вазеліном. 

На аналітичний вагах зважують 2-5 г дрібнозему. Наважку переносять 

у зважені фарфорові тиглі та висушують при температурі 105°С до постійної 

маси. Тиглі з сухою наважкою поміщають у ексикатор з оцтовокислим 

калієм. Ексикатор у закритому положенні ставлять у темне місце та ізолюють 

від різкий коливань температури. Періодично, раз на кілька днів, тиглі з 

ґрунтом зважують. Проби витримують в ексикаторі доти, доки не 

припиниться збільшення маси зразка (±0,0005 г). Розраховують вологість 

мономолекулярного шару за формулою: 

ωm = 
âá

áa



 100)( , 

де ωm – вологість мономолекулярного шару, % від ваги сухого ґрунту; а 

“постійна” вага тигля з ґрунтом над CH3COOK, г; б – вага тигля з сухим 

ґрунтом, г; в – вага тигля, г. 

загальну питому поверхню ґрунту розраховують за формулою: 
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So = ωm · 36,14; 

де So – загальна питома поверхня ґрунту, м2/г; ωm вологість 

мономолекулярного шару, %; 36,14 – стала величина, яку визначають за 

відношення добутку “молекулярної площадки води (10,8· 10-20 м2)” і числа 

Авогадро (6,02· 1023) до мольної маси води (18 г). 

Результати визначення питомої поверхні ґрунту адсорбційно-

статичним методом оформляють у вигляді таблиці (див. табл. 11) 

Таблиця 11 

Результати визначення питомої поверхні ґрунту  

адсорбційно-статичним методом 
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1.2.2. Геометричний (розрахунковий метод) 

 

Для піщаних ґрунтів застосовують геометричний метод визначення 

питомої поверхні за лінійними розмірами елементарних гранулометричних 

елементів. Для цього використовують результати гранулометричного аналізу 

ґрунту і формули розрахунку деяких геометричних фігур (куля). 

Визначають середній діаметр часток кожної з фракцій 

гранулометричного складу ґрунту, вважаючи умовно форму 

гранулометричних елементів за кулясту. Записують показник щільності 

твердої фази ґрунту. На основі цих даних розраховують кількість часток N 

 В пробі та поверхню однієї частки Sk: 

 

N = 
3

6

Dd

m


, 

де N – кількість часто у пробі; m – вага фракції, г; d – щільність твердої 

фази ґрунту, г/см3; D – середній діаметр часток фракцій, мм; π – 3,14. 
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Sk = πD2, 

де Sk – площа частки, см2; D – середній діаметр часток фракцій, мм. 

Добуток N  на Sk дає зовнішню поверхню часток (Soe
n). 

Загальну питому поверхню гранулометричних часток фракції (Son) в 1 г 

її ваги (m) розраховують за формулою: 

 

Son = 
m

NSk
, 

Аналогічно розраховують загальну питому поверхню для інших 

фракцій. Сумарну питому поверхню всього ґрунту розраховують за 

формулою: 

 

So = 
100

nn SoX 
 

де So – загальна питома поверхня ґрунту, см2/г; ΣХn Son – сума 

добутків відсоткового вмісту кожної фракції, помножена на їхню загальну 

питому поверхню. 

Приклад: для фракції 0,25-0,05 мм при вазі її 2,5 г середній діаметр 

становить 0,15 мм (радіус 0,075 мм), щільність твердої фази ґрунту – 2,7 

г/см3. Кількість часток у пробі становитиме 524.  Площа однієї частки (S) 

становить π0,152 = 0,0765 см2. Зовнішні поверхня  часток фракції Soe
n 

дорівнює 37,01 см2. Загальна питома поверхня часток фракції (Son) становить 

37,01 : 2,5 = 14,8 см2/г. 

Сумарна питома поверхня всього ґрунту становитиме: 

 

So = 
100

665544332211 SoXSoXSoXSoXSoXSoX 
 

де Х1, Х2 ..... Х6 – відсотковий вміст відповідної фракції; So1, So2, ….So6 

– загальна питома поверхня відповідної фракції см2/г. 
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Результати визначення питомої поверхні ґрунту геометричним методом 

оформляють у вигляді таблиці (див. табл. 12). 

Таблиця 12 

Результати визначення питомої поверхні ґрунту  

геометричним методом 

Назва 

ґрунту 

Розмір 

фракцій, 

мм 

Середній 

радіус 

часток 

фракції 

гn, мм 

Щільність 

твердої 

фази 

ґрунту, d, 

г/см3 

Сумарна 

питома 

поверхня 

часток 

фракції 

Son, см2/г 

 

Вміст 

фракції, 

% 

Питома 

поверхня 

ґрунту 

So, см2/г 

 

Геометричний метод застосовують тільки для ґрунтів з дуже малим 

вмістом мулистої фракції – грубих пісків. Крім того, тільки піщані частки 

мають гладку, не тріщинувату поверхню (позбавлені внутрішньої питомої 

поверхні), а форма їхня найменше відрізняється  від кулястої. 

Обладнання та реактиви: аналітична вага, фарфорові тиглі, ексикатор, 

насичений розчин оцтовокислого калію (CH3COOK), сушильна шафа, 

хімічний посуд, дистильована вода. 

 

1.3. Структурно-агрегатний стан ґрунту 

Структура є важливою морфологічною ознакою, основною фізичною 

та агрофізичною характеристикою ґрунту. У природних умовах абсолютна 

більшість елементарних гранулометричних елементів ґрунтів (крім піщаних) 

тим чи іншим способом скраплені між собою, утворюючи структурні 

окремості (агрегати) різної генези, складності, величини, форми та 

водостійкості. Причинами взаємного скріплення гранулометричних 

елементів є, по-перше, поверхнева енергія дисперсної системи – ґрунту; по-

друге, наявність в ґрунті клеючих (перегній, слизисті виділення ґрунтової 
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флори та фауни) та цементуючих (карбонати кальцію, гідроксиди заліза, 

силікати магнію тощо) речовин; по-третє, сили залишкових валентностей. 

Причиною поділу ґрунтової маси на агрегати є складне поєднання комплексу 

абіотичних та біогенних процесів: об’ємні та фазові зміни в ґрунті, які 

пов’язані з набуханням і просіданням при зволожуванні та висушуванні, 

замерзанні та розмерзанні; розгалужена коренева система та прижиттєві 

кореневі виділення; активне розпушення і переміщення ґрунтовою фауною, а 

в окультурених ґрунтах – механічний їх обробіток. 

 Під структурою ґрунту розуміють сукупність окремостей або 

агрегатів, різних за генезою, розмірами, формою, міцністю та зв’язністю. 

Здатність ґрунтової маси розпадатись на агрегати, називають структурністю, 

а сам ґрунт – структурним. Якщо ж ґрунтова маса в стані “фізичної 

стиглості” (вологість ґрунту становить 60-70% загальної вологоємності) 

розпадається на нескріплені між собою гранулометричні елементи (піщані 

ґрунти), або ж розпадається на  окремі великі брили (злиті ґрунти), тоді такі 

ґрунти називають безструктурними. 

 К ґрунтознавстві розрізняють два поняття структури ґрунту: 

морфологічне та агрономічне. У морфологічному розумінні доброю є  будь-

яка чітко виражена структура: грудкувата, горіхувата, стовпчаста, призмо 

подібна, пластична тощо. Агрономічно цінною є тільки така структура, яка 

забезпечує родючість ґрунту. 

 За особливостями генези, геометричної будови та властивостями 

ґрунтову структуру поділяють на: мікроструктуру (агрегати <0,25 мм); 

макроструктуру (10-0,25 мм); мегаструктуру (>10 мм). Крім того, вона 

поділяється на водостійку (агрономічно цінну) і неводостійку. 

 Розрізняють дві властивості ґрунтових агрегатів: зв’язність та стійкість. 

Під зв’язністю розуміють здатність агрегату протидіяти механічному тиску, а 

під стійкістю – здатність агрегату тривалий час  протистояти розвиваючій дії 

води. Зв’язність ґрунту залежить від  кількості мулистих і, особливо, 

колоїдних часток. Стійкість агрегату  залежить, в основному, від якості 
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перегною, вона зумовлена цементацією гранулометричних елементів свіжо 

осадженим перегноєм. Ґрунтова структура може бути зв’язною, але не 

стійкою. Агрономічно цінною вважається водостійка, з високою 

шпаруватістю, структура. Проте, не всяка водостійка структура є 

агрономічно цінною.  Водостійкість структури має двояку природу: вона 

може бути зумовлена стійкими хімічними і фізико-хімічними закріпленням 

колоїдів (незворотна коагуляція). Агрегати також можуть бути водостійкими 

внаслідок їхньої водонепроникності, яка пов’язана з наявністю здебільшого 

тонких неактивних шпар. Хороша структура повинна бути також зв’язною, 

не руйнуватися під час обробітку ґрунту сільськогосподарськими 

знаряддями. 

 Структура ґрунту є одним з найважливіших факторів його родючості. У 

структурному ґрунтів створюються оптимальні умови водного, повітряного і 

теплового режимів, що,  в свою чергу, зумовлює розвиток мікробіологічних 

процесів, мобілізацію та доступність поживних речовин для рослин. У 

зв’язку з цим дуже  важливим є засвоєння кількісних методів її оцінки. 

Оцінка структурно-агрегатного стану ґрунту включає визначення загальної 

кількості мікро- макро- і мегаагрегатів, розподіл їх за розмірами, розрахунок 

деяких показників, що характеризують властивості ґрунтової структури. 

 Дослідження структурно-агрегатного стану ґрунту складається з таких 

послідовних етапів: 1) морфологічний опис структури; 2) визначення 

мікроагрегатного складу; 3) визначення мікроагрегатного стану ґрунту 

(структурний стан); 4) визначення водостійкості макроструктури ґрунту 

(агрегатний стан); 5) оцінка агрегатності ґрунтів. 

 У процесі дослідження структури ґрунту треба мати на увазі таке: в 

кожному генетичному горизонті ґрунтового профілю проводять детальний 

морфологічний опис структури (визначають тип, вид структурних елементів, 

співвідношення між структурою та розпиленою масою). Аналіз структури з 

метою її агрономічної оцінки проводять, як правило, в гумусовому горизонті 

на спеціально відібраних (3-5- кратна повторність) у полі зразках ґрунту 
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об’єм 1000-3000 см3. Зразки відбирають лопатою, для ліпшого подрібнення 

скидають з висоти 0,5 м на розстелену широку тканину, після чого 

упаковують у тверді картонні коробки. У коробку кладуть етикетку з даними 

про місце  відбору зразка. Коробки з ґрунтом обережно (без здавлювання) 

транспортують у лабораторію. 

 Структура гумусового горизонту динамічно в часі, тому результати 

структурного аналізу зразків, відібраних у різний час, будуть неідентичні. 

Ґрунтову структуру необхідно вивчати періодично, протягом року або 

вегетаційного періоду. 

 Для одержання порівняльних результатів зразки доводять до повітряно-

сухого стану, хоча аналіз структури в такому стані є відступом від природних 

умов, до того ж водостійкість структури залежить від вологості ґрунту. Сухі 

агрегати менш водостійкі, що зумовлено руйнівною дією защемленого в 

шпарах повітря під час занурення агрегатів у воду. Тому визначаючи 

водостійкість ґрунтової структури, рекомендуємо насичувати агрегати водою 

до капілярної вологоємності. Якщо підготовлені шляхом капілярного 

насичення агрегати не руйнуються після занурення у воду, їх називають 

умовно водостійкими. Агрегати, які не руйнуються при зануренні їх у воду 

повітряно-сухими, називають безумовно водостійкими. Найбільш правильно 

аналізувати структуру за природної вологості ґрунту, але тоді порівнювати 

результати аналізів неможливо. 

 У кожному окремому випадку, вибираючи методики підготовки зразка 

о структурно-агрегатного аналізу, потрібно виходити з мети та умов 

дослідження. Обраний метод треба використовувати протягом усього періоду 

спостережень. 

 

1.3.1. Морфологічна характеристика структури 

 

Першу характеристику оструктуреності ґрунту, типу структури і 

деякою мірою її агрономічної цінності дають під час морфологічного опису 
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ґрунтового профілю. Першочергова роль належить встановленню типології 

структури ґрунтів для визначення її генетичного і діагностичного значення. 

Найліпше морфологічну характеристику структури ґрунту проводити в 

стані його “фізичної спілості” (60-70% ЗВ). За такої вологості ґрунт ліпше 

кришиться на структурні окремості різної форми і розмірів. З кожного 

генетичного горизонту ґрунт відвалюють лопатою невелику пробу і для 

ліпшого його кришення скидають з висоти 0,5 м на розстелену широку 

тканину. 

Характеризуючи структуру ґрунту насамперед визначають якість 

структури (ступінь оструктуреності, який відображає різницю між когезією в 

середині агрегатів і адгезію між агрегатами за умов нормального 

зволоження). 

У вітчизняному ґрунтознавстві розрізняють три ступені виражено ті 

ґрунтової структури: а) ґрунти із ясно вираженою структурою; б) ґрунти із 

слабо чи неясно вираженою структурою; в) безструктурні ґрунти. Відповідно 

до характеристики ґрунтової структури Департаменту землеробстві США і 

ФАО розрізняють чотири градації якості структури: 

0 – безструктурність – немає видимої агрегації та впорядкованого 

розташування природних поверхонь; якщо ґрунт зв’язний, то структура 

масивна, а якщо незв’язний, то структура розсипчаста; 

1. – слабка структура – слабо оформлені невизначені агрегати, ледь 

помітні в натурі; ґрунт при порушенні розпадається на обмежену кількість 

цілісних агрегатів, багато розламаних агрегатів і не агрегованого матеріалу; 

2 – помірна структура – добре оформлені помітні агрегати, помірно 

міцні і майже невидимі в непорушеному стані ґрунту; при порушенні 

природного складення ґрунт розпадаються на велику кількість цілісних 

агрегатів, небагато розламаних агрегатів і мало не агрегованого матеріалу; 

3 – міцна структура – добре оформлені стійкі агрегати ясно 

розпізнаються в непорушеному стані ґрунту, слабо зв’язані один з одним і 

повністю відділяються при порушенні природного складення ґрунту. 
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Якість структури залежить від багатьох чинників, серед яких 

найголовніші: гранулометричний склад, вік, тип та інтенсивність 

ґрунтоутворення. Піщані та супіщані ґрунти, як правило, слабооструктурені 

або безструктурні. Суглинисті та глинисті ґрунти майже завжди структурні і 

номінал градації їхньої якості залежить від віку та інтенсивності 

ґрунтоутворення, а також комплексу супутних елементарних ґрунтових 

процесів (наприклад, глейовий процес). 

Крім якості структури, визначають ступінь її однорідності за двома 

градаціями: однорідна та неоднорідна. У ґрунтах, як правило, простежується 

структура декількох порядків, причому структурні окремості нижчих 

порядків можуть мати іншу форму, ніж більші за розміром агрегати. 

Наприклад, великі призматичні окремості (агрегати 4 порядку) ілювіального 

горизонту дерново-підзолистих чи сірих лісових ґрунтів можуть розпадатися 

на дрібніші грубогоріхуваті (3 порядок) чи дрібногоріхуваті (2 порядок) 

агрегати. Грудкуваті структурні окремості гумусового горизонту 

розпадаються на зернисті або пилуваті агрегати тощо. Така структура є 

неоднорідною. 

Структура декількох різних порядків може бути й однорідною. 

Наприклад, грубо грудкуваті агрегати одного шару дерново-підзолистих 

ґрунтів можуть розпадатися на середньо грудкуваті, а потім – на дрібно 

грудкуваті окремості. Ґрунт практично ніколи немає однорідної структури на 

горизонтальному, а особливо – на профільному рівні його організації. Завжди 

простежується закономірна зміна структури по профілю від поверхні до 

ґрунтової породи, що зумовлено диференціацією комплексу мезопроцесів у 

межах профілю. 

Повна класифікація структурних елементів для морфологічного опису 

ґрунту розроблена С.А. Захаровим (див. табл. 13). Згідно з цією 

класифікацією визначають якість, однорідність структури, основний її тип, а 

потім, уважно розглядаючи за допомогою лупи форму структурних агрегатів, 

- характер і вираженість граней та ребер, унаслідок чого і з’являється назва 
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роду структури. Після цього відбирають невелику кількість агрегатів 

відповідного роду, висипають їх на міліметровий папір, вимірюють розміри і 

уточнюють назву на рівні виду. 

У природних умовах структура майже завжди буває неоднорідною, 

змішаною з двох або трьох її видів. Наприклад: грубогрудкувато-

середньозерниста, порохувато-грудкувата, середньо- зернисто-

грубогоріхувата, брилисто-грубогоріхувато-зерниста тощо. 

В агрономічному відношенні найціннішими є усі види зернистої, 

сереньо- та дрібногоріхувата, середньо грудкувата структура, механічно 

міцна і водостійка, шпарувата за рахунок багатоступеневого “зрощення” 

дрібніших агрегатів. Тільки така структура забезпечує оптимальність 

ґрунтових режимів. Створення агрономічно цінної ґрунтової структури є 

головним завданням сучасних агротехнічних заходів. 

Для визначення водостійкості структури декілька агрегатів кладуть на 

10 хвилин у фарфорову чашку з водою. Водостійкі агрегати тривалий час не 

руйнуються у воді, неводостійкі агрегати розпадаються на елементарні 

гранулометричні елементи та мікроагрегати. 

Результати морфологічної характеристики структури ґрунту записують 

за таким зразком: назва ґрунту, генетичний горизонт, глибина відбору зразка 

в см, структура – міцна, водостійка, однорідна, горіху вато-грубозерниста. 

Таблиця 13 

Класифікація структурних елементів за С.А. Захаровим 

 

Тип 1. Кубоподібна – рівномірний розвиток за трьома осями 

Рід Вид Розмір, мм 

Грані та ребра виражені погано: 

І- Брилувата – неправильна форма і 

нерівна поверхня 

 

1. Грубобрилувата 

2. Дрібнобрилувата 

 

 

>100 

100-50 
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ІІ. Грудкувата – неправильна форма, 

нерівні, округлі та шершаві поверхні 

1. Грубогрудкувата 

2. Грудкувата 

3. Дрідногрудкувата 

4. Пилувата 

50-30 

30-10 

10-0,5 

<0,5 

Грані та ребра виражені добре: 

ІІІ Горіхувата – більш-менш 

правильна форма, поверхня граней 

відносно рівна, грані та ребра – гострі 

 

 

ІV. Зерниста – більш-менш 

правильна форма, інколи округла з 

гранами то шершавими і матовими, 

то гладкими і блискучими 

1. Грубогоріхувата 

2. Горіхувата 

3. Дрібногоріхувата 

 

 

1. Грубозерниста 

(горіхувата) 

2. Зерниста 

(крупинчаста) 

3. Дрібнозерниста 

(порохувата) 

>10 

10- 

7-5 

 

 

5-3 

 

3-1 

 

1-0,5 

 

Тип ІІ. Призмоподібна – розвиток переважно по вертикальній осі 

Грані та ребра виражені погано: 

V. Стовпоподібна – неправильної 

форми зі слабо вираженими 

нерівними гранями та округлими 

ребрами 

1. Грубостовпоподібна 

2. Стовпоподібна 

3. Дрібностовпоподібна 

>50 

50-30 

<30 

 

Грані та ребра виражені добре: 

VІ. Стовпчаста – правильної форми 

з досить добре вираженими гладкими 

боковими вертикальними гранями, 

має заокруглену вершину і плоску 

нижню основу 

 

 

1. Грубостовпчаста 

2. Стовпчаста 

3. Дрібностовпчаста 

 

 

 

1. Грубопризматична 

2. Призматична 

>50 

50-30 

<30 

 

 

 

>50 

50-30 
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VІІ. Призматична – з рівними часто 

глянцевими поверхнями та гс прими 

ребрами 

3.Дрібнопризматична 

4. Олівцеподібна – при 

довжині окремостей 

>50мм 

<30 

<10 

 

 

Тип ІІІ. – Плитоподібна – розвиток переважно за двома 

горизонтальними осями 

VІІІ. Плитчаста – шарувата з більш-

менш розвинутими “площинами 

стику”, дуже часто різноманітно 

забарвленим та різного характеру 

поверхнями 

 

ІХ. Лускувата – з порівняно 

невеликими, частково зігнутими 

горизонтальними площинами стику 

та часто гострими ребрами 

1. Сланцювата 

2. Плитчаста 

3. Пластинчаста 

4. Листувата 

 

 

1. Шкаралупувата 

2. Груболускувата 

3. Дрібнолускувата 

>50 

5-3 

3-1 

<1 

 

 

>3 

3-1 

<1 
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Рис. 1 Структура ґрунту 
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Типові структурні елементи ґрунту: 

I тип: 1) крупногрудкувата, 2) грудкувата, 3) дрібногрудкувата, 4) пилувата, 

5) крупногоріхувата, 6) горіхувата, 7) дрібногоріхувата, 8) крупнозерниста, 

 9) зерниста, 10) дрібнозерниста. 

II тип: 11) стовпчаста, 12) стовпчаста, 13) крупнопризматична, 

14) призматична, 15) дрібнопризматична, 16) олівцеподібна. 

III тип: 17) сланцювата, 18) пластинчата, 19) шкаралупувата,  

20) груболускувата, 21) дрібнолускувата. 

(за Захаровим С.А.) 

 

1.3.2. Мікроагрегатний склад ґрунту 

Сприятливий фізичний режим в ґрунті створюється завдяки наявності 

не тільки макро-, але й мікроструктури. Тому з одночасною характеристикою 

макроструктури велике значення для оцінки агрофізичних властивостей 

ґрунту має його мікроструктура. Вона також повинна бути водостійкою та 

шпаруватою. Найкращі розміри мікроструктури, як водостійка, наприклад, у 

червоноземах і жовтоземах, створює позитивні властивості макроагрегатами. 

Крім того, вона безпосередньо збільшує вологоємність ґрунтів, покращує їх 

водо- та повітропроникність, відіграючи роль ніби “піщаних зерен і 

лесоподібної фракції” гранулометричних елементів ґрунту. Не сприятливими 

є мікроагрегати, що мають розміри середнього пилу (0,01-0,05 мм). Вони 

утруднюють водо- та повітропроникність ґрунту, зумовлюють високу 

випаровуючи здатність та інші негативні ґрунтові властивості. В ієрархії 

ґрунтової структури мікроагрегати відносять до агрегатів першого порядку. 

Вони утворені безпосередньо елементарними гранулометричними 

елементами, розмір яких менше 0,25 мм. 

Для агрономічної та меліоративної оцінки ґрунту важливо знати не 

тільки ступінь мікрооструктуреності, але й якість мікроагрегатів в ньому. Це 

дасть змогу вияснити, як гранулометричні елементи з’єднані між собою у 

мікроагрегати і наскільки водостійкі ці агрегати. Характеризуючи 
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мікроструктуру, можна оцінити і макроструктуру ґрунту. За результатами 

мікроагрегатного та гранулометричного аналізів оцінюють оструктуреність і 

розпиленість ґрунтів, судять про потенційну здатність ґрунтів до 

оструктурення. Тому мікроагрегатний аналіз рекомендують проводити  

паралельно з гранулометричним. 

Мікроагрегатний склад ґрунту – відносний вміст у ґрунті водостійких 

мікроагрегатів різного розміру (0,25-0,05; 0,05-0,01; 0,01-0,005; 0,005-0,001 і 

<0,001 мм). Мікроагрегатний аналіз ґрунту, як і гранулометричний, 

складається з двох етапів: 

1) підготовка зразка до аналізу; 

2) фракціонування мікроструктури. 

 

1). Підготовка зразка до аналізу 

У фарфорову ступку беруть середню пробу повітряно-сухого ґрунту 

приблизно 100-150 г. Вибирають коріння та обережно, не руйнуючи 

мікроагрегатів, розтирають дерев’яним товкачиком, кий має гумовий 

наконечник. Ґрунт просіюють через сито, діаметр творів якого – 1 мм. 

Скелетні частки відкидають. З підготовленого дрібнозему на аналітичній вазі 

беруть наважку 10-15 г (для глинистих і суглинистих), або 20-30 г (для 

супіщаних і піщаних) ґрунту. Одночасно зважують 4-5 г ґрунту, щоб 

визначити гігроскопічну вологу. Точність зважування 0,001 г. 

Наважку ґрунту для мікроагрегатного аналізу переносять у колбу 

місткістю 500 мл, заливають дистильованою водою до половини об’єму (250 

мл) і залишають ґрунт на 24 години для розмокання. Після цього колбу 

закривають резиновим корком, поміщають на ротатор і протягом двох годин 

збовтують горизонтальними рухами. 

Для засолених ґрунтів (сильно солонцюватих, солонців і солончаків) 

замість дистильованої води використовують водну витяжку цих ґрунтів. Її 

одержують при співвідношенні ґрунту о води 1:25 (40 г дрібнозему 

поміщають у колбу місткістю більше 1000 мл, доливають 1000 мл 



48 

 

дистильованої води і видержують 24 голини. Потім збовтують протягом 

п’яти хвилин і відфільтровують). Приготована витяжка замінює 

дистильовану воду в усіх процесах аналізу. 

Після закінчення збовтування вміст колби зливають у літровий циліндр 

через сито, діаметр отворів якого 0,25 мм, і воно знаходиться на вставленій у 

циліндр скляній лійці. 

Фракцію агрегатів (>0,25 мм), що залишилась на ситі, обережно 

промивають дистильованою водою з промивалки о появи чистого фільтрату. 

Її переносять у заздалегідь зважений фарфоровий тигель, воду з проби 

випаровують на піщаній бані, сухий залишок висушують у термостаті при 

температурі 105°С до постійної ваги, зважують і розраховують вміст фракції 

у відсотках до сухої наважки ґрунту. 

 

2). Фракціонування мікроструктури 

Об’єм суспензії у циліндрі доводять дистильованою водою до 1000 мл.  

Розподіл фракцій мікроагрегатів (0,05-0,01 мм; 0,01-0,005 мм; 0,005-0,001 мм; 

<0,001 мм) виконують аналогічно гранулометричному аналізу, за методом 

піпетки. Операції з відбору проб суспензії, подальше їхнє висушування і 

розрахунок вмісту (%) фракцій проводять  так само, як і під час 

гранулометричного аналізу. Проміжні та кінцевий результати аналізу 

оформляють у вигляді таблиць  (див. табл. 7, 8, 10). 

У водній суспензії одночасно знаходяться мікроагрегати та 

гранулометричні елементи. Для визначення кількості виключно  

мікроагрегатів у кожній фракції аналізу за даними, одержаними при  

мікроагрегатному аналізі, віднімають відсоток гранулометричних елементів 

відповідних розмірів. Кінцевий результат мікроагрегатного аналізу ґрунту 

оформляють за зразком (див. табл. 10). 

Обладнання: фарфорова ступка, товкачик з ґумовим наконечником, 

сита, діаметр отворів яких 1 і 0,25 мм, колба місткістю 1000 (3000) мл, 

дистильована вода або водна витяжка ґрунту, аналітична вага, ротатор, 
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циліндр місткістю 1000 (500) мл, мішалка з перфорованим ґумовим кругом, 

термометр, секундо метр, скляна лійка, промивалка, піпетка (25 мл), 

фарфорові тиглі, сушильна шафа, піщана баня, ґумові корки. 

 

Фото 2. Ротатор (шейкер лабораторний) 

 

1.3.3. Макроагрегатний (структурний) стан ґрунту 

 

Ґрунтові мікроагрегати, в тому числі окремі гранулометричні елементи, 

об’єднуючись між собою силами залишкових валентностей, унаслідок 

злипання, стягування водними плівками і менісками, склеювання 

цементуючими речовинами, утворюють агрегати другого, третього і т.д. 

порядків, які мають розміри макро- і мегаагрегатів (>0,25 мм). 

Структурний аналіз ґрунту виконують з метою визначення відносного 

вмісту в ґрунті агрегатів різного розміру для визначення водостійкості та 

агрономічної цінності макроструктури, щільності шпаруватості та зв’язності 

агрегатів, розрахунку коефіцієнтів структурності та водостійкості. Для 

визначення загального вмісту структурних агрегатів і розподілу їх за 
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розмірами зразки ґрунту фракціонують на ситах, виконуючи так зване сухе 

просіювання (за методом В.Н. Саввінова). 

Перед фракціонуванням послідовно складають набір сит, діаметр 

отворів яких 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0,5 і 0,25 мм. Верхнє сито в набрі має 

найбільший розмір отворів (10 мм), нижнє – найменший (0,25 мм). Під 

нижнім ситом є піддон для збирання фракцій <0,25 мм, а на верхньому – 

кришка для запобігання розпушування ґрунту при просіюванні. 

Щоб одержати й порівняти результати відібраних у полі зразків ґрунту, 

їх доводять до повітряно-сухого стану. Відбирають включення і 

новоутворення. Із просушеного зразка формують середню пробу вагою не 

менше 500  г, зважуючи її на А-500. Чим більша наважка ґрунту, тим більш 

представницькими будуть результати аналізу. Можна просіювати весь 

привезений з поля зразок (вагою не більше 2,5 кг), для того, що пізніше знову 

об’єднати всі фракції і, добре перемішавши їх, виконувати інші заплановані 

для цього ґрунту аналізи. Невеликими порціями наважку підготовлено ґрунту 

переносіть на верхнє сито укомплектованого набору, закривають сито 

кришкою і, обережно нахиляючи весь набір сит, просіюють (10 разів). Не 

слід набір з ґрунтом сильно струшувати, щоб не відбулося механічного 

подрібнення агрегатів. Після просіювання сита роз’єднують і кожне окреме 

ще раз струшують обережним постукуванням долоні по його ребру для того, 

щоб звільнити агрегати, які зависли в отворах. Сухим просіюванням ґрунт 

розподіляють на фракції: >10,10-7, 7-5, 5-3, 3-2, 2-1, 1-0,5, 0,5-0,25 і <0,25 мм. 

Кожну фракцію структурних агрегатів окремо збирають на лист 

паперу, зважують на А-500 з точністю до 0,2 г і розраховують її відсотковий 

вміст з формулою: 

Хn = 
1

100

M

mn 
, 

де Хn – вміст фракції, %; mn – вага фракції, г; М1 – вага повітряно-сухої 

наважки ґрунту, взятої для аналізу, г. 
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Вміст фракції <0,25 мм розраховують за різницею між взятою для 

аналізу наважкою і сумою вмісту фракцій >0,25 мм. За 100%  вважають взяту 

для аналізу наважку. Одержані результати оформлюють  у вигляді таблиці 

(див. табл. 14) та графічно (на осі ординат відкладають відсотковий вміст 

фракцій, на осі абсцис – розмір фракцій структурних агрегатів). 

Таблиця 12 

Структурний склад ґрунту 

Назва 

ґрунту 

Горизонт, 

глибина 

відбору 

зразка, см 

Розмір структурних агрегатів у мм, вміст у % 
Коефіцієнт 

структурн

ості, К 
>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 

0,5-

0,25 
<0,25 

 

За результатами сухого просіювання та морфологією структури 

визначають вміст у ґрунті агрономічно цінних структурних агрегатів. В 

агрономічному розумінні позитивною структурою є лише дрібногрудкувата 

(10-0,5 мм) і зерниста (5-0,5 мм) структура, за якістю – шпарувата, зв’язна та 

водостійка. Немає стандартних розмірів оптимальної структури для всіх 

природних зон. Чим вологіша зона, тим оптимальний розмір структурних 

агрегатів повинен бути більший, наближаючись до 10 мм, щоб забезпечити 

ліпші водопроникність і повітропроникність, а для заболочених територій – і 

водовіддачу ґрунту. У засушливих і сухих зонах, де потрібно зберігати 

вологу, і де аерація ґрунтів є надлишковою, оптимальні розміри структурних 

агрегатів наближаються до розмірів зерен. 

Кожну фракцію структурних агрегатів окремо зберігають (крім фракції 

<0,25 мм) у паперових пакетах ля подальшого визначення водостійкості 

макроструктури ґрунту (агрегатний аналіз). 

Обладнання: комплект сит, діаметр отворів яких 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0,5 і 

0,25 мм, піддон і кришка для набору сит, вага електронна А-500, паперові 

пакети для збору окремих фракцій. 
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1.3.4. Водостійкість макроструктури (агрегатний стан) ґрунту 

 

Важливою агрономічною властивістю ґрунтової структури є її 

стійкість, яка проявляється через здатність структурних агрегатів тривалий 

час протистояти руйнуючому впливу води. Стійкість ґрунтових агрегатів 

залежить не тільки від якості перегною та наявності в ґрунті незворотно 

скоагульованих органічних і мінеральних  колоїдів, що зумовлює 

цементування гранулометричних елементів свіжо осадженими гуматами. 

Агрегати можуть бути водостійкими також унаслідок їхньої 

водонепроникності, що спричинена наявністю (в основному) тонких 

неактивних шпар (у такому випадку для  визначення кількості водостійких 

агрегатів використовують метод Н.О. Бакаревича). Щільна упаковка 

агрегатів не дає змоги проникати в  них мікроорганізмам і кореневим 

волоскам. Така структура, навіть за  оптимальних розмірів її агрегатів, в 

агрономічному відношенні не є цінною. Зі збільшенням розмірів агрегатів 

зв’язки між окремими їхніми складовими послаблюються, а значить 

зменшується ї стійкість. Тільки водостійка структура з високою 

шпаруватістю, пухкою упаковкою агрегатів є агрономічно цінною. 

Агрономічне значення структури полягає в тому, що вона позитивно впливає 

на шпаруватість, щільність будови ґрунту, водний, повітряний, тепловий, 

окисно-відновний, мікробіологічний і поживний його режими, на зв’язність, 

твердість і протиерозійну стійкість ґрунту. 

Для визначення водостійкості макроструктури ґрунтів використовують 

різні методи: метод структурного аналізу Н.В. Вершиніна і І.Б. Ревута, 

макроагрегатний аналіз ґрунтів методом коливання сит (метод Бакшеєва), 

метод Н.О. Бакаревича, визначення водостійкості ґрунтових агрегатів у 

стоячій воді (метод П.І. Андріанова), метод сухого агрегатного аналізу 

(метод В.Н. Саввінова), крапельний метод Віленського, різні непрямі методи. 

Щоб визначити водостійкість макроструктури (для обох варіантів 

підготовки агрегатів до структурного аналізу), формують середню пробу 
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ґрунту вагою 50 г з усіх фракцій структурних агрегатів, які одержані під час 

сухого просіювання, пропорційно до їх відсоткового вмісту: беруть кожну 

фракцію в кількості,рівній в грамах половині відсоткового вмісту її у 

конкретному ґрунті. Наприклад, якщо у ґрунті вміст фракції 5-3 мм 

становить 22%, то для середньої проби беруть її у кількості 11 г і т.д. У 

середню пробу не включають фракцію <0,25 мм. Тоді одержують наважку 

менше 50 г, але під час розрахунків, вміст водостійких фракцій у відсотках 

розраховують на 50 г. 

Визначаючи вміст безумовно водостійких агрегатів, середню пробу 

ґрунту обережно висипають у літровий циліндр, який на 2/3 об’єму 

заповнений водою. Використовують циліндри з не шліфованим верхнім 

краєм і таким самим корком. Занурену у циліндр з водою ґрунтову пробу 

залишають у спокої на 10 хвилин. Це потрібно для того, щоб із ґрунту 

вийшло все повітря, яке защемлене в агрегатах і між ними. Для прискорення 

витіснення повітря, через 1-2 хвилини після перенесення ґрунту в циліндр, 

його закорковують, обережно нахиляють до горизонтального положення і 

знову ставлять вертикально. Цю процедуру повторюють двічі. 

Через 10 хвилин у циліндр доливають воду до верху, закривають 

корком і перевертають догори дном, утримуючи у такому положенні декілька 

секунд, поки основна маса агрегатів не випадає вниз. Потім циліндр повільно 

повертають у початкове положення і очікують, поки ґрунт не досягне дна. 

Процедуру повторюють десять разів. 

У заповненому водою широку циліндричну посудину (бак) поміщають 

вже попередньо складений набір сит, діаметр отворів яких 5, 3, 2, 1, 0,5 і 0,25 

мм, з’єднаних металевим хомутом. До набору не входять піддон і кришка. 

Після занурення сит у воду шар води у ванні (баку) повинен бути на 5-6 см 

вище борту верхнього сита. 

Після десяти обертів закритий циліндр із ґрунтовою суспензією 

перевертають і опускають верхнім краєм у воду над ситами. Швидко 

виймають пі водою корок і плавним рухом циліндра, не торкаючись  його 
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краєм дна сит і, відриваючи його від води, розподіляють ґрунт на поверхні 

верхнього сита. Коли всі агрегати, більші 0,25 мм, впадуть на сита (через 50-

60 секунд), циліндр у воді закривають і виймають . Частину фракції <0,25 мм, 

що залишились у циліндрі у підвішеному  стані, не зберігають, тому що її 

надалі розраховуватимуть за різницею. 

Для визначення вмісту умовно-водостійких агрегатів середню  пробу 

попередньо капілярно зволожують.  Для цього сито, діаметр отворів якого 10 

мм, накривають фільтром або шматком тканини, залишивши невелику 

щілину для виходу повітря при подальшому зануренні сит у воду. На вкрите 

сито переносять середню пробу. Сито поміщають у плоску чашку з водою 

таким чином, щоб фільтр торкався  води, а агрегати капілярно насичувались. 

Тривалість капілярного  насичення ґрунту 10 хвилин. Складають колонку з 

сит, приєднують до неї зверху сито зі зволоженим ґрунтом і надягають на 

бокові виступи сит спеціального хомута. Занурюють колонку в бак з водою 

так, щоб рівень води був на 5-6 см вище борта верхнього сита. Обережно під 

водою виймають фільтр з верхнього сита, даючи агрегатам ґрунту 

опуститись на сито. Подальше просіювання ґрунту під водою ідентичне для 

обох варіантів визначення вмісту водостійких агрегатів (безумовно- і 

умовно-водостійких). 

Перенесений на сита ґрунт  просіюють: набір сит за ручку-хомут 

повільно піднімають на 5-6 см, не оголюючи агрегатів на верхньому ситі, і 

швидко опускають вниз на 3-4 см, очікують 2-3 секунди, поки агрегати 

ґрунту, що піднялися за інерцією під час опускання, не впадуть на дно сита. 

Потім знову повільно піднімають на 3-4 см і швидко опускають на ту ж 

глибину (швидкість опускання не повинна призводити до розсіювання 

агрегатів за межі колонки сит). Так повторюють десять разів. 

Не виймаючи всього набору з води, почергово знімають сита, діаметр 

отворів яких більше 1 мм. Зняті сита з агрегатами, нахиливши і підклавши 

під їхній край олівець або брусок, ставлять на стіл. Вміст сит, що залишились 
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у воді, ще п’ять разів аналогічно просіюють, а згодом також виймають із 

води. 

Залишки агрегатів з сит змивають струменем води (використовують 

промивалку) спочатку на піддон сит, а з нього, зливши залишок води в 

фарфорові чашки, і, на кінець, у попередньо зважені алюмінієві бюкси. 

Бюкси нумерують відповідно о фракцій. Після відстоювання (3-5 хв.) 

надлишок води у бюксах зливають, а залишок випаровують на піщаній бані 

та зважують на А-500. 

Тому що для визначення водостійкості взято середню пробу в 50 г 

(половину відсоткового вмісту фракцій, отриманих при сухому просіюванні), 

то під час розрахунків вагу кожної фракції агрегатів у грамах множать на 2 і 

отримують відсотковий вміст відповідних водостійких агрегатів у ґрунті. 

Фракцію розміром меншу 0,25 мм розраховують за різницею (100%-Σ всіх 

фракцій >0,25 мм у %). 

Наявність у ґрунті гранулометричних елементів розміром >0,25 мм 

спотворює результати агрегатного аналізу. У такому випадку, після 

зважування кожну фракцію агрегатів (>0,25 мм) поміщають в окрему 

фарфорову чашку, заливають водою і розтирають дерев’яним товкачиком з 

ґумовим наконечником. Зруйнувавши агрегати, через  сито (розмір отворів 

0,25 мм) відмивають дрібнозем, а гранулометричні елементи, що залишились 

в чашці, переносять у бюкси, висушують до повітряно-сухого стану і 

зважують. Віднімаючи від ваги фракції агрегатів вагу гранулометричних 

елементів (більших 0,25 мм), одержують вагу виключно агрегатів. Потім з 

наважки, взятої для аналізу (50 г), віднімають суму гранулометричних 

елементів, що залишились на ситах з діаметром отворів більше 0,25 мм. 

Вміст фракції водостійких агрегатів у відсотках розраховують за 

формулою: 

Хn = 
M

mn 100
,  
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Де Хn – вміст агрегатів певного розміру, %; mn – вага агрегатів (без 

гранулометричних елементів більших 0,25 мм), г; М – наважка, взята для 

аналізу (без гранулометричних елементів більших 0,25 мм), г. 

Дані, отримані при визначенні водостійкості макроструктури, 

оформляють у вигляді таблиці та графіка за зразком, поданим для 

структурного аналізу (див. табл. 14). 

За поданими у таблиці 15 показниками агрегатного стану ґрунтів 

оцінюють стабільність (водостійкість) макроструктури ґрунту. 

Таблиця 15 

Оцінка водостійкості макроструктури ґрунту 

Сума водостійких агрегатів розміром 

>0,25 мм, % 
Оцінка водостійкості 

<10 Відсутня 

10-20 Незадовільна 

20-30 Недостатньо задовільна 

30-40 Задовільна 

40-60 Добра 

60-75 Відмінна 

Більше 75 Надлишково висока 
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Рис.  Колонка сит для проведення 

«мокрого та сухого просіювання» 

 

 

 

 

1.3.5. Механічна міцність та шпаруватість ґрунтових агрегатів 

Водночас із агрегатною стійкістю важливими та обов’язковими 

характеристиками структурних елементів ґрунту є їхня механічна  міцність 

(зв’язність) і шпаруватість. Механічну міцність агрегату можна визначити і 
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виразити через навантаження, яке необхідне для його руйнування. 

Визначення зв’язності агрегату проводять за методом Д. Віленського, 

використовуючи однойменний пристрій. Пристрій являє собою 

нерівноплечні ваги. На коротке плече надіто пристосування з сережок. 

Нижня сережка може підніматись чи опускатись за допомогою гвинта. 

Верхня сережка рухомо підвішена на важелях ваг. На довгому плечі 

поміщається повзунок, який тросиком із шовкової нитки з’єднаний з 

моторчиком. 

Досліджуваний агрегат поміщають на пластинку верхньої сережки, 

нижню сережку опускають до стику з агрегатом. Вмикають мотор і трос 

натягує повзунок. У момент руйнування агрегату стрілка ваг відхиляється і 

порушується контакт. Мотор зупиняється і повзунок автоматично реєструє 

навантаження, потрібне для руйнування агрегату. Для 50 агрегатів 

розраховують середню величину механічної міцності у грамах. На цьому ж 

пристрої визначають протистояння агрегату роздавлюванню та 

розклинюванню. Для розклинювання на пластинці  сережок закріплюють 

рівносторонню стальну призму. 

Щоб визначити зв’язність агрегату використовують технохімічні ваги. 

Праву чашку ваг замінюють рівним їй за масою і діаметром диском (з 

пластмаси, алюмінію), над диском до платформи ваг кріплять металеву 

скобу. Зверху, у центрі скоби і над центром нижнього диска, пропускають 

гвинт з нарізкою, на нижньому кінці якого закріплюють пластмасовий диск 

діаметром 2-3 см. Поверхні нижнього та верхнього дисків мають бути строго 

паралельні. Агрегат кладуть на нижній диск, а верхній за допомогою гвинта 

опускають до стику з агрегатом. Відкривають ваги і на протилежну чашку 

ставлять гирі або насипають пісок аж до руйнування агрегату. Визначають 

механічну міцність 50 агрегатів. З контрольних визначень розраховують 

середню величину навантаження, пі впливом якого агрегат руйнується. 

Важливе значення має поєднання водостійкості агрегатів і оптимальної 

шпаруватості, оскільки в шпарах агрегату, як і на його поверхні, відбувається 
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в основному життя в ґрунті. Шпаруватість агрегатів характеризують 

кількісно (метод парафінування) і якісно-кількісно (метод 

мікроскопіювання). Для визначення шпаруватості ґрунтових агрегатів 

застосовують вдосконалену техніку парафінування за методикою М. 

Польного і Н. Качинського. Використовують нагрітий парафін, який завдяки 

рідкотекучому стану може, витісняючи повітря, проникати в середину 

агрегату і при охолодженні не утворює плівки на поверхні зразка. Існує тісна 

залежність шпаруватості агрегатів від їхніх розмірів агрегатів зменшується 

шпаруватість. Тому необхідно визначити шпаруватість великих і дрібних 

агрегатів. 

 

 Фіксація великих агрегатів. Із повітряно-сухих агрегатів, одержаних 

при сухому просіюванні, відбирають п’ять агрегатів з найгрубішої фракції 

(>10  мм). Одночасно беруть наважку ґрунту для визначення гігроскопічної 

вологості. Кожен агрегат обв’язують хрест-навхрест тонкою (d = 0,01 мм) 

мідною ниткою визначеної ваги (нитку розрізають на відрізки, довжиною ≈ 

25 см, зважують всі разом, а потім розраховують середню вагу кожного). На 

іншому кінці нитки зав’язують петлю. 

 Обв’язані ниткою агрегати ґрунту зважують на аналітичній вазі з 

точністю о 0,001 г (m1). Зважують і зберігають незапарафіновані і 

запарафіновані агрегати обов’язково в підвішеному положенні під номерами 

(при зважуванні номери знімають). Віднявши вагу нитки і врахувавши 

відсоток вологості, знаходять вагу сухого агрегату (m). 

 Агрегати фіксують у парафіні за чотири прийоми. Спочатку підвішені 

за нитку зразки занурюють у склянку (або чашку) з розтопленим парафіном, 

температура якого 90-100°С, і витримують у ньому до припинення виділення 

бульбашок повітря (1-3 години). Потім агрегати переносять у другу склянку з 

парафіном, нагрітим до 150-160 °С на декілька хвилин (15-20) для видалення 

залишків повітря (розплавлений парафін входить у тонкі шпари агрегату). 
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 Агрегати переносять у третю склянку з парафіном, охолодженим до 50-

60°С. Тут вони охолоджуються, парафін у них стискається і в шпари 

втягується додаткова кількість парафіну. Цим досягається ліпше 

закупорювання шпар. Через 15-20 хвилин агрегати виймають із парафіну та 

охолоджують на повітрі. Охолоджені агрегати ополіскують у другій склянці 

(в парафіні при температурі 150-170°С) для видалення з поверхні агрегату 

плівки парафіну (кожен агрегат окремо ополіскують і швидко виймають з 

парафіну). Краплю парафіну, яка утворюється знизу агрегату, знімають 

фільтрувальним папером. Після цього агрегати повинні мати вигляд свіжого 

(злегка зволоженого) ґрунту. Зафіксовані зразки зважують на повітрі (m2), а 

потім в етиловому спирті (m3). 

Зважування в спирті виконують так: над чашкою ваг встановлюють 

спеціальний столик, так, щоб він не торкався чашки. На столик ставлять 

склянку зі спиртом, в який занурюють зважуваний агрегат, підвішений за 

гачок чашки (коромислі) ваг. Спирт застосовують тому, що він добре змочує 

парафін, майже не розчиняючи його. Вода не змочує парафін, тому на 

поверхні агрегату залишаються бульбашки повітря, що спотворюють 

результати зважування. Визначивши спиртоміром концентрацію (міцність) 

спирту за таблицею (довідник фізичних констант), знаходять його щільність 

(D). 

 Втрата ваги агрегату при зважуванні на повітрі та в спирті (m2 – m3) 

дорівнює масі спирту в об’ємі агрегату. Розраховують об’єм спиту V (об’єм 

агрегату): 

V = 
D

mm 32 
, 

 де m2 –  вага зафіксованих у парафіні і зважених на повітрі ґрунтових 

агрегатів, г; m3 – вага зафіксованих у парафіні і зважених у спирті ґрунтових 

агрегатів, г; D – щільність спирту, г/см3. 

Потім розраховують щільність будови агрегату (dV): 
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dV  = 
V

m
 

де m – вага сухого агрегату, г; V – об’єм агрегату, см3. 

Шпаруватість агрегату (Ра) розраховують за формулою:  

Ра= 100
d

dd V
,    або    Ра ( 100)1

3dV

m


 ,  

де d – щільність твердої фази ґрунту, г/см3; m – вага сухого агрегату, г; 

V – об’єм агрегату, см3. 

Розраховують шпаруватість кожного агрегату, а потім середнє її 

значення із суми повторностей. 

Аналогічно фіксують агрегати і розраховують шпаруватість решти 

двох грубих фракцій: 10-7 і 7-5 мм. Характеризуючи шпаруватість агрегатів 

конкретного генетичного горизонту або зразка, потрібно оцінити не тільки за 

середнім значенням, але й показати границі варіювання показника. 

Фіксація дрібних агрегатів (5-0,5 мм). З кожної відсіяної фракції 

агрегатів (5-3, 3-2 2-1 і 1-0,5 мм) формують окремі проби, що складаються з 

10-20 агрегатів певного розміру. Кожну окремо зважують і розкладають у 

коробки з фільтрувального паперу, на дні яких голкою зроблено невеликі 

твори. Кожна коробка пронумерована відповідно до розміру фракцій. 

Коробки з агрегатами кладуть на металеву сітку і опускають у широку чашку 

з розплавленим парафіном, нагрітим о 100°С. Спочатку сітка торкається 

тільки поверхні парафіну і агрегати насичуються капілярно. Після видалення 

більшої частини повітря зі шпар агрегатів сітку занурюють у парафін. Після 

припинення виділення бульбашок повітря парафін охолоджують до 70-80°С і 

коробку з агрегатами виймають з парафіну. 

Агрегати після охолодження відокремлюють від дна коробки разом з 

парафіновою кіркою і переносять їх на теплу етернітову плиту, покриту 

фільтрувальним папером. Тут агрегати обережно перекочують по паперу 

скляною паличкою з гумовим наконечником, який загострений у формі пера, 
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для видалення з їхньої поверхні парафінової плівки Правильно зафіксовані 

агрегати не повинні мати незаповнених шпар і парафінової плівки на 

поверхні. Запарафіновані агрегати зважують спочатку на повітрі, а потім в 

етиловому спирті. Зважування  агрегатів у спирті виконують у спеціальній 

склянці. Склянка має зважене дно, що обтягнуте батистом чи тонкою 

металевою сіткою для того, щоб спирт вільно потрапляв у склянку. У верхній 

частині склянки є гачки, за які на дротику підвішують над чашкою ваг. 

Спочатку зважують у спирті порожню склянку, а потім – з агрегатами. 

Склянку з агрегатами повністю занурюють у посудину зі спиртом, яку 

встановлено на столику, аналогічно описаному вище. Занурена склянка з 

агрегатами не повинна торкатися стінок і дна скляної посудини і виходити за 

межі поверхні спирту при підніманні. 

Порядок розрахунку шпаруватості дрібних агрегатів такий самий, як і 

для агрегатів великих. Одержані дані заносять у таблицю (див. табл. 16). У 

розрахунках враховується сумарна вага агрегатів певного розміру. 

Таблиця 16 

Результати визначення шпаруватості агрегатів 
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Обладнання: пристрій Д.Віденського або модифікована технохімічна 

вага, тонка (d = 0,1 мм) мідна нитка, аналітична вага, парафін, 

фільтрувальний папір, етиловий спирт, спиртомір, металева сітка, етернітова 

плитка, скляна паличка з гумовим наконечником, хімічний посуд. 
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1.3.6. Методи оцінки агрегатності ґрунтів 

 

За даними гранулометричного, мікроагрегатного та структурно-

агрегатного аналізів розраховують кількісні показники мікроагрегованості, 

макрооструктуреності та водостійкості ґрунту. 

За результатами гранулометричного і мікроагрегатного аналізів 

розраховують показники мікроагрегованості ґрунтів. Встановлено, що при 

мікроагрегатному аналізі вміст дрібних фракцій, особливо мулу (<0,001 мм), 

завжди менший, ніж при гранулометричному аналізі. Різниця у величинах 

виходу мулу для різних типів ґрунтів коливається в значних межах і буде тим 

меншою, чим менше ґрунт розпилюється у воді без будь-яких додаткових 

хімічних впливів. Отже, за співвідношенням мулу, одержаного при 

гранулометричному та мікроагрегатному аналізах, оцінюють стійкість 

мікроагрегатів (а значить і структуру) ґрунту. 

Щоб знайти фактор дисперсності за Н. Качинським визначають частку 

нескоагульованого мулу в ґрунті у відсотках до загального його вмісту:  

Κ= 100
â

a
,  

 де К – фактор дисперсності за Н. Качинським, %; а – вміст мулу при 

мікроагрегатному аналізі, %; в – вміст мулу при гранулометричному аналізі, 

%. 

 Чим вищий фактор дисперсності, тим менш стійкою є мікроструктура 

ґрунту. 

Водночас з розрахунком фактора дисперсності, Фагелером 

запропоновано розрахунок показника, оберненого до нього. 

 Фактор структурності КС за Фагелером: 

 КС = 100% - К 

 де КС – фактор структурності за Фагелером, %; К – фактор 

дисперсності за Н. Качинським, %. 
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 Цей показник характеризує водостійкість мікроагрегатів і потенційну 

здатність ґрунту до оструктурення. Низькі показники КС засвідчують 

необхідність застосування заходів по оструктуренню ґрунтів. 

 У формулах Н. Качинського та П. Фагелера розрахунок проводиться за 

вмістом мулу, який одержано у результаті розпилення мікроагрегатів у воді. 

Л. Бейвер і Роадес розраховують ступінь агрегатності ґрунту за вмістом 

мікроагрегатів, які залишились у воді незруйнованими. 

Ступінь агрегатності Ка за Л. Бейвером і Роадесом: 

Ка = 100
à

âà 
, 

де Ка – ступінь агрегатності за Л.Бейвером і Роадесом, %; а- вміст 

водостійких мікроагрегатів розміром >0,05 мм, одержаних під час 

мікроагрегатного аналізу, %; в – вміст гранулометричних елементів розміром 

>0,05 мм, одержаних під час гранулометричного аналізу, %.  

Підвищення ступеня агрегатності означає поліпшення водостійкості 

мікроструктури ґрунту. 

Мікрооструктуреність ґрунту за В.Н. Дімо оцінюється кількістю 

водостійких агрегатів розміром 0,25-0,01 мм. Недолік цієї оцінки в тому, що 

тут не враховуються агрегати розміром 1-0,25 мм.  

Число агрегації за В.Н. Дімо: 

КД = ΣА – ΣЧ, 

Де КД, число агрегації за В.Н. Дімо, %; ΣА – сума вмісту мікроагрегатів 

розміром 0,25-0,01 мм, %; ΣЧ – сума вмісту гранулометричних елементів 

розміром 0,25-0,01 мм, %. 

Формула розрахунку числа агрегації за Пустовотовим ліквідує недолік 

оцінки оструктуреності ґрунту за В.Н. Дімо. При розрахунках береться до 

уваги вміст фракції водостійких агрегатів розміром 1-0,25 мм.  

 Число агрегації Кп за Пустовойтовим: 

Кп - ΣА – ΣЧ,  
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 Де Кп – число агрегації за Пустовойтовим, %; ΣА –  сума вмісту 

водостійких агрегатів розміром 1-0,01 мм, %; ΣЧ – сума вмісту 

гранулометричних часток розміром 1-0,01 мм, %. 

За результатами виключно гранулометричного аналізу розраховують 

гранулометричний показник структурності за А.Ф. Вадюніною: 

а) для гумусних ґрунтів   Рс = 100
ñ

âa 
; 

б) для малогумусних ґрунтів   Рс = 100
ñâ

à


, 

 де Рс – гранулометричний показник структурності за А. Вадюніною, %; 

а- вміст мулу, %; в – вміст дрібного пилу, %; с – вміст середнього і грубого 

пилу, %. 

Чим вищий гранулометричний показник структурності, тим  більшою є  

потенційна здатність ґрунту до оструктурення. Метод розрахунку 

гранулометричного показника структурності не можна застосовувати до 

яленого ряду, бо мулиста фракція внаслідок насичення іона Nа+, зворотно 

коагулює. 

Набір показників мікроагрегатності використовують для порівняльної 

характеристики ґрунтів, які зазнали відповідного впливу оструктурення 

(наприклад, внесення вапна), внаслідок якого змінюється мікроагрегатний 

склад. Ці показники чітко виявляють відмінності в мікроагрегованості між 

генетичними горизонтами. Усі запропоновані попередньо формули придатні 

для ґрунтів важкого гранулометричного складу, починаючи від середніх 

суглинків до важких глин включно. У легко суглинистих, а тим паче в 

супіщаних і піщаних ґрунтах, значення структури певною мірою втрачається, 

тому що ці ґрунти через високий вміст піщаних фракцій володіють 

сприятливими фізичними властивостями (шпаруватість, пухкість, 

водопроникність), не будучи разом з тим оструктуреними. 

За результатами структурного аналізу (сухе просіювання) 

розраховують коефіцієнт структурності: 
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К = 
Á

À
, 

 де К – коефіцієнт структурності; А – сумарний вміст мікроагрегатів 

розміром від 10 до 0,25 мм, %; Б – сумарний вміст мікро- (<0,25 мм) і 

мегаагрегатів (>10 мм)%. 

Чим вищий показник К, тим ліпше оструктурений ґрунт, тим 

агрономічно ціннішою є його структура. 

За результатами структурного і агрегатного аналізів розраховують 

критерій водостійкості макроструктури А: 

А = 100
Ñ

Ñâñ

,  

 де А – критерій водостійкості, %; С – вміст структурних агрегатів 

розміром від 1 до 0,25 мм при сухому просіюванні, %; Свс – вміст 

водостійких агрегатів розміром від 1 до 0,25 мм, %. 

За сумарним вмістом агрегатів агрномічно цінних розмірів (10-0,25 мм) 

оцінюють структурний стан аналізованого ґрунту (див. табл. 17). 

Таблиця 17 

Шкала ля оцінки готовності ґрунту до посіву  

за його структурним станом 

Вміст агрегатів розміром 10-0,25 мм у % до ваги Оцінка структурного 

стану Повітряно-сухих Водостійких 

>80 70 Відмінний 

80-60 70-55 Добрий 

60-40 55-40 Задовільний 

40-20 40-20 Незадовільний 

<20 <20 Поганий 

 

Аналогічно оцінюють структурний стан ґрунту за кількістю не агрегованого 

пилу (<0,25 мм) під час агрегатного аналізу (див. табл. 18). 
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Таблиця 18 

Оцінка структурного стану за В.Р. Вільямсом 

Вміст пилу (<0,25 мм) у % 

до ваги 
Оцінка ґрунту 

<35 

Грудкувата або брилувата, залежно від 

переважання в ньому грудок (10-0,25 мм), чи 

брил (>10 мм) 

35-75 Розпилена 

>75 Сильно розпилена 

 

2.  ЩІЛЬНІСТЬ І ШПАРУВАТІСТЬ ҐРУНТУ 

 

Ґрунт, як і будь-яке природне тіло, характеризує низка фізичних 

властивостей. До загальних фізичних властивостей ґрунту відносять: 

щільність твердої фази (d), щільність будови (dv) і шпаруватість (Р). 

 

2.1. Щільність твердої фази ґрунту 

 

Щільність твердої фази ґрунту – це відношення ваги твердої частини 

ґрунту до одиниці її об’єму. Тверда фаза ґрунту являє собою первинні і 

вторинні матеріали, органічні речовини і гумати. Цей показник залежить від 

хіміко-мінералогічного складу ґрунту, вмісту в ньому гумусу і характеризує 

середню щільність речовин, що складають ґрунт, їхній відносний вміст. 

Оскільки в мінеральних ґрунтах найчастіше переважають кварц, польові 

шпати, каолініт, щільність яких коливається в межах 2,54-2,74 г/см3, то й 

щільність твердої фази малогумусних ґрунтів у верхніх горизонтах 

коливається в межах від 2,50 до 2,65 г/см3. У глинистих ілювіальних 

горизонтах, як наприклад , в ілювіальному горизонті підзолистих ґрунтів, а 

також в червоноземах, де зростає кількість залізистих сполук (лімоніт, бурий 
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залізняк, гематит), щільність твердої фази ґрунту, як правило, зростає , 

досягаючи величини 2,70-2,75-2,80 г/см3. Навпаки, у багато гумусних 

ґрунтах, наприклад, у звичайних і типових чорноземах, в перегнійно-

акумулятивних горизонтах гірська-лучних ґрунтів щільність твердої фази 

знижується д величини 2,4-2,3 г/см3 за рахунок значного вмісту органічної 

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

У порівнянні з іншими фізичними характеристиками ґрунту, щільність 

твердої фази варіює 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. 

Таким чином, показник щільності твердої фази опосередковано 

характеризує хімічний склад ґрунту, а також він необхідний для розрахунку 

швидкості падіння гранулометричних елементів різного розміру в стоячій 

воді під час гранулометричного аналізу та для розрахунку загальної 

шпаруватості ґрунту. 

Щільність твердої фази мінералів і ґрунтів визначають за допомогою 

різних методів: метод об’ємний з використанням рідин, метод важких рідин, 

пікнометричний метод, метод гідростатичного зважування в органічних 

рідинах, рентгенівський метод. 

Пікнометричний метод визначення щільності твердої фази ґрунту – 

найпоширеніший серед мінералогів і ґрунтознавців, незважаючи на 

кропітливість його виконання і не повністю задовільні результати. 

Визначають щільність твердої фази ґрунту за допомогою пікнометра, звідси і 

назва методу. Пікнометр – 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 використовують 

скляні, рідше – кварцові пікнометри різної форми та ємності. Для ґрунтових 

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

пікнометри об’ємом 2-5 см3, при визначенні щільності рідкісних мінералів 

використовують мікропікнометри об’ємом до 0,13 см3. Найзручнішими для 

ґрунтових досліджень є пікнометри об’ємом 100см3, висота яких 8 см і 

діаметр – 4 см. Нешліфований масивний корок має 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 використовують дистильовану воду без 

розчиненого в ній повітря, а засолених, які містять легкорозчинних солей 

понад 0,5% - неполярні рідини (бензол, бензин, толуол, ксилол гас. 

Використання води дає завищені результати, тому що рідини адсорбують 

гідрофільними порошками (до яких належить і ґрунт) прямо пропорційно 

їхній діелектричній сталій. Вода, діелектрична стала якої рівна 81, сильніше 

адсорбується ґрунтом, ніж неполярні рідини з діелектричною сталою рівною 

2. Адсорбуючись вода стискає ґрунтову частку, а, значить, ущільнює її, в 

результаті чого зменшується об’єм, зайнятий ґрунтом. Вплив різних рідин 

відображається на результатах визначення щільності ґрунтів важкого 

гранулометричного складу та багатогумусних ґрунтів і не відображається на 

піщаних. Використання неполярних рідин для визначення щільності твердої 

фази не рекомендується, бо це є відхилення від пр. природних умов, а 

теоретично ліпші результати визначень на практиці часто не простежуються. 

Визначення щільності твердої фази ґрунту складається із двох 

послідовних стадій: 1) підготовка ґрунту до аналізу; 2) визначення щільності 

твердої фази ґрунту. 

Підготовка зразка ґрунту до аналізу 

З коробки беруть середню пробу повітряно-сухого ґрунту масою 150-

200 г. З ґрунту видаляють сміття, вибирають грубі корені, які зберігають. 
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Включення та новоутворення залишають у пробі. Її розтирають у фарфоровій 

ступці та просіюють через сито, діаметр отворів якого – 1 мм, до повного 

проходження проби через сито. Якщо на ситі залишився гравій, його 

подрібнюють у металевій ступці і ретельно змішують з дрібноземом. 

Відібрані грубі корені ріжуть ножицями на дрібні шматочки 2-3 мм і також 

змішують з дрібноземом. Підготовлені зразки зберігають у пакетах, на яких є 

відповідна етикетка. 

 

2.1.1. Щільність твердої фази незасолених ґрунтів 

 

Для визначення щільності твердої фази незасолених ґрунтів 

використовують дистильовану воду, яка не містить вуглекислого газу і з 

мінімальним вмістом розчиненого повітря. Для цього у колбі ємкістю 2-3 л 

дистильовану воду кип’ятять протягом двох годин. У гарячому  стані воду 

переливають у підігріті колби ємкістю 500 см3 і закривають їх корком з 

хлоркальцієвими трубками, які заповнені натронним вапном. Воду 

охолоджують до кімнатної температури, залишивши на добу в тому ж 

приміщенні. Потім колби з водою поміщають у холодильник і охолоджують 

воду до температури +4°С. Висушені в термостаті при температурі +60°С 

скляні пікнометри об’ємом 100см3нумерують відповідно до зразків і 

охолодженими поміщають у холодильник. 

Після того, як температура води стане +4°С, пікнометри (разом з 

корком) зважують декілька разів на аналітичній вазі з точністю до 0,001 г. 

Одержані середні значення записують як константу пікнометра  - Р (перед 

кожним зважуванням пікнометр промивають і висушують). Зважені 

пікнометри швидко заповнюють охолодженою до +4°С дистильованою 

водою, наливаючи її зі склянки. Якщо щільність визначають пікнометрами з 

не шліфованими горловиною і корком, воду наливають майже доверху, після 

чого закривають корком. Разом з тим потрібно тримати пікнометр не за 

резервуар, а двома пальцями за  горловину. Пікнометри типу мірної колби 
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заповнюють строго до мітки, щоб меніск не перетинав площину перерізу 

мітки, а торкався в одній точці своїм нижнім краєм. Якщо на поверхні 

меніска утворились повітряні бульбашки, їх проколюють скляною паличкою. 

Для більшої точності встановлення меніска користуються водою з піпетки. 

Пікнометр з вдою ретельно обтирають фільтрувальним папером, ставлять у 

дерев’яний лоток і переносять у вагову кімнату. На аналітичних вагах 

зважують з точністю до 0,001 г. Записують вагу пікнометра з водою при 

температурі +4°С. Визначення маси пікнометра з водою повторюють 

декілька разів. Одержані середні значення записують як константу 

пікнометра з водою – Р4. Рекомендується для кожного пікнометра раз і 

назавжди записати його константу (час від часу їх треба перевіряти), а саме: 

вагу порожнього пікнометра Р і вагу пікнометра з водою при +4°С – Р4. Після 

визначення констант воду з пікнометра зливають у склянку, а пікнометри 

висушують у сушильній шафі. 

З підготовленого зразка ґрунту беруть на кальку 10 г наважки. 

Водночас у фарфорових тиглях зважують 5 г дрібнозем для визначення 

гігроскопічної вологи. Розраховану гігроскопічну вологу використовують 

для визначення ваги сухого ґрунту, взятого для аналізу. 

Висушений пікнометр ставлять у фарфорову чашку і через суху лійку з 

коротким тубусом (щоб не збивався ґрунт), вставлену в горловину 

пікнометра, висипають наважку ґрунту. Змивають рештки ґрунту, що 

пристали до лійки і горловини пікнометра, невеликим об’ємом води з 

піпетки. Якщо певна кількість часток ґрунту потрапила на зовнішні стінки 

пікнометра або у чашку, їх також змивають у пікнометр. Доливають 

дистильовану воду у такій кількості, щоб після змочування ґрунт був 

укритий шаром води на 3-5 мм. Обережно, не допускаючи розмазування по 

стінках, суспензію перемішують  круговими рухами пікнометра. Пікнометр із 

суспензією залишають на 10-12 годин для витіснення адсорбованого ґрунтом 

повітря. 
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Після 10-12-годинного змочування у пікнометр наливають 

дистильовану воду до половини його об’єму і ставлять його на піщану баню. 

Суспензію у пікнометрі кип’ятять одну годину, не допускаючи бурхливого 

кипіння на википання її з пікнометра. 

Прокип’ячену суспензію охолоджують до кімнатної температури. 

Доливають у пікнометр певну кількість підготовленої дистильованої води, 

залежно від типу пікнометра. Визначають температуру суспензії. Після цього 

пікнометр з суспензією в дерев’яних лотках переносять у вагову кімнату та 

зважують з точністю до 0,001 г. 

Розрахунок щільності твердої фази ґрунту виконують за формулою , 

залежно від необхідної точності: 

dt
t/пов.=
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;                                                                                (Х) 

dt
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 де m – вага сухого ґрунту, г; Р – вага порожнього пікнометра, г; Р4 –

вага пікнометра звагою при +4°С; РГВ – вага пікнометра з ґрунтом і водою 

(суспензією) при температурі визначення t°С; t – температура визначення; t4 

– температура найбільшої щільності води, рівна +4°С; Qt – щільність води 

при температурі визначення t(див. додаток 3); Q4 – щільність води при +4°С, 

рівна 1,0; λ – вага 1 см3 повітря, рівна 0,0012 г; β – коефіцієнт лінійного 

розширення скла, рівний 0,000025. 

 Формула Х характеризує щільність твердої фази ґрунту без поправок 

на зважування в повітрі та на температуру визначення, які позначаються на 

величині третього десяткового знаку. 

 Результати визначення щільності твердої фази ґрунту оформлюють у 

вигляді таблиці (див.табл 19). 
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Таблиця 19 

Форма запису при визначенні щільності твердої фази ґрунту 
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 Для дослідження загальних фізичних властивостей ґрунту така точність 

визначення щільності твердої фази є достатньою. При спеціальних ґрунтово-

мінералогічних дослідженнях, щоб одержати однозначні дані, незалежні від 

температури визначень, треба внести поправки на різницю між 

температурою визначення та стандартною температурою (+4°С), на 

зважування в повітрі та на розширення скляного пікнометра при нагріванні. 

Для полегшення розрахунків у додатках 4 і 5 подані величини значень (Qt - λ) 

і [3 β(t -  t4)+ Qt –Q4] для різних температур і логарифми цих значень. 

Обладнання: сито, діаметр отворів якого 1 мм, фарфорова ступка, 

фарфоровий товкачик, скляний пікнометр (100 см3), кип’ячена дистильована 

вода, скляна паличка або сталевий ротик, термостат, аналітична вага, скляні 

лійки з коротким тубусом, піпетка , склянки, піщана баня, термометр.  

 

2.1.2. Щільність твердої фази засолених ґрунтів 

 

У ґрунтах з високим вмістом (>0,5%) солей попередній метод з 

використанням дистильованої води дає завищені результати щільності 

твердої фази, бо частина речовини, яка знаходиться в ґрунті за звичайної 
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вологості у складі твердої фази, в пікнометрі з водою перейде у розчин, за 

рахунок чого об’єм твердої фази зменшиться. У засолених ґрунтах щільність 

твердої фази визначають не у воді, а в неполярних рідинах. 

Зразок ґрунту не повинен містити воду, тому його попередньо 

висушують протягом десяти годин у сушильній шафі при температурі 105°С. 

Потім наважку ґрунту швидко переносять через лійку з довгим тубусом у 

пікнометр, який закривають корком. Пікнометр з ґрунтом зважують. Ґрунт 

заливають інертною рідиною шаром 5-10 мм і залишають на 10-12 голин для 

витіснення защемленого в шпарах повітря. Для видалення сорбованого 

повітря суспензію в пікнометрі не кип’ятять, а видержують у вакуумі 

протягом однієї години. Пікнометри відкритими поміщають у порожній 

ексикатор з тубусом, з якого за допомогою насоса відкачують повітря до 

внутрішнього тиску 160 мм рт. ст. (2,12· 104 кПа). 

Якщо використовують скляні ексикатори, то необхідно строго 

дотримуватися таких правил: ексикатор поміщають у чохол зі щільної 

тканини; працюють у захисних окулярах; не створюють розрідження 

всередині ексикатора нижче встановленого. У металевих ексикаторах можна 

створювати повний вакуум. Через годину в ексикатор запускають повітря 

(вікрити кран), пікнометри виймають і доливають доверху рідиною 

(вакуумний спосіб видалення сорбованого повітря можна застосовувати і при 

використанні дистильованої води). Після заповнення пікнометра неполярною 

рідиною його закривають корком з капіляром, витирають рушником і 

негайно зважують. Усі операції з заповнення пікнометра рідиною виконують 

у ваговій кімнаті, де зберігається рідина. Це прискорює процес роботи і 

підвищує точність результатів, тому що органічна рідина швидко 

випаровується. Рідина повинна бути чистою. Необхідно враховувати зміни її 

щільності відповідно до змін температури. Якщо відсутні дані щодо 

щільності рідини, її визначають. Ля цього пікнометр заповнюють потрібною 

рідиною і зважують. Поділивши вагу рідини на об’єм пікнометра, 

розраховують щільність рідини за певної температури. Розрахунок щільності 
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твердої фази ґрунту під час роботи з інертними рідинами виконують так 

само, як і під час роботи з дистильованою водою. 

 

2.2. Щільність будови ґрунту 

 

Під щільністю будови (питома вага скелета ґрунту, об’ємна маса) 

ґрунту розуміють відношення ваги сухого порушеного складення 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, її водостійкості і механічної міцності, шпаруватості, вологості 

ґрунту, складу ввібраних основ, вмісту і якісного складу гумусу. Вона 

змінюється в просторі і часі, особливо, у верхніх горизонтах ґрунту, які 

зазнають інтенсивної дії діагенетичних факторів середовища. 

Органогенні горизонти (торф) мають щільність будови меншу 1,0 г/см3. 

У без гумусових не ілювіальних – 1,3-1,5 г/см3. Максимальні величини цього 

показника (>1,5г/см3) спостерігаються в ілювіальних горизонтах опідзолених 

ґрунтів або материнській породі. Опосередковано показник щільності будови 

характеризує генезис ґрунтів, деякі їхні властивості (структурний стан) та 

режими (водний, окисно-відновний і поживний). 

Дані щільності будови ґрунтів використовують для розрахунку форм 

шпаруватості, запасів речовин і елементів, норм поливу. Крім того, щільність 

будови – важливий екологічний показник і характеристика родючості 

ґрунтів. Оптимальні значення щільності будови для більшості 

сільськогосподарських культур – 1,1-1,2 на суглинках 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, гемаскопічний метод, розрахунковий тощо. 
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2.2.1. Щільність будови некам’янистих ґрунтів 

 

Найдавніший, найліпше розроблений і найчастіше вживаний у 

ґрунтовій практиці метод визначення щільності будови на кам’янистих 

ґрунтів - буровий. В його основі лежить спосіб відбирання зразка ґрунту 

непорушеного складення за допомогою спеціального циліндра–бура 

відповідного об’єму. 

Аналіз складається з двох етапів: 1) відбір зразків ґрунту непорушеного 

складення у полі; 2) визначення щільності будови ґрунту в лабораторії. 

 

Відбір зразків ґрунту непорушеного складення у полі 

У полі роблять ґрунтовий розріз на глибину до 200 см. Виділяють 

генетичні горизонти і намічають на стінках розрізу їхні границі. Після 

ознайомлення з конструкцією і механізмом роботи циліндра-бура 

приступають до відбору зразків. Відбирають зразки за генетичними 

горизонтами, або пошарово кожні 10 см. Для гумусових і пухких горизонтів 

використовують циліндри об’ємом більше 500 см3, для щільних – 100 см3 і 

менше (50 см3). Повторність відбору зразків у гумусовому горизонті 

п’ятикратна, в не гумусових - трикратна. 

У межах кожного генетичного горизонту, послідовно зверху  вниз, 

готують горизонтальну площадку, в щоденнику записують її глибину. 

Навпроти запису глибини відбору проб записують номер алюмінієвих бюксів 

у котрі поміщатимуться проби ґрунту непорушеного складення. 

На підготовлену поверхню строго горизонтально встановлюють  

напрямлювач приладу. Відбираючи проби з одного шару або дерену на місці 

відбору зрізають рослинність, поверхню ґрунту вирівнюють. В отвір 

напрямлювача закладають циліндр, яки різким вертикальним рухом втулки 

вдавлюють у ґрунт на всю його висоту. Для ліпшого занурення циліндра в 

ґрунт (особливо щільний), стінки циліндра попередньо змазують вазеліном. 
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У тих випадках, коли зразки відбирають на сухих і дуже щільних ґрунтах, по 

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

занурення повинен повністю заповнитися ґрунтом без його ущільнення. 

Якщо циліндр під час занурення в ґрунт перекосився, тоді зразок 

вибраковують і відбирають другий. Тому необхідно слідкувати, щоб циліндр 

занурився строго вертикально. 

Після занурення циліндра напрямлювач знімають. Виступ ґрунту над 

тильною (неріжучою) стороною циліндра зрізають гострим ножем і 

закривають кришкою. Навколо циліндра обережно обкопують  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 боксом. Ґрунт 

виштовхують за допомогою  спеціального шомпола, а залишки на внутрішній 

стінці циліндра відколюють і засипають у цей же бюкс. Виштовхують ґрунт з 

циліндра в бюкси над листом чистого паперу або над совком. Частки, що 

впали на папір при виштовхуванні ґрунту переносіть назад у бюкс, після чого 

бюкс закривають кришкою і упаковують. 

Відібрані зразки оберігають від нагрівання і намокання. Для цього їх 

складають в ящик і покривають поліетиленовою плівкою. 

 

Визначення щільності будови ґрунту у лабораторії 

Використовуючи циліндри малого об’єму, зразки цілими доставляють у 

лабораторію. Вони призначені для визначення польової вологості, для чого їх 

якнайшвидше зважують на А-500 з точністю до 0,01 г. Після цього бюкси з 

ґрунтом відкритими висушують у термостаті при температурі 105°С 

протягом 6-8 годин, залежно від вологості ґрунту. Після цього їх поміщають 

на 20-30 хвилин у ексикатор для охолодження і знову зважують. Висушують 
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зразки до тих пір, поки не встановлять постійну вагу ґрунту (розходження 

контрольних зауважень не більше 0,05 г). 

Знаючи вагу бюкса з сухим ґрунтом, вагу порожнього бюкса і об’єм 

циліндра розраховують щільність будови ґрунту: 

dv=
V

m , 

де dv – щільність будови ґрунту, г/см3; m – вага сухого ґрунту, г; V – 

об’єм циліндра, см3. 

Результати оформляють у вигляді таблиці (див. табл. 20). 

Таблиця 20 

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 показника ґрунту. Для цього, у 

відповідному масштабі, на сі абсцис відкладають величини щільності будови, 

а на осі ординат – глибини в сантиметрах. Згідно з шкалою оцінки щільності 

будови ґрунту, поданою у таблиці 21., аналізують показники складення 

ґрунту і роблять висновки про ступінь його окультурення. 

Таблиця 21 

Оцінка щільності будови ґрунту (за Н. Качинським) 

Щільність 

будови 

ґрунту, г/см3 

Оцінка ґрунту суглинистого і глинистого гранулометричного 

складу 

<1 

 

Ґрунт розпушений або багатий на органічні речовини, 

наприклад, дерен у польових і лісових ґрунтах, мерзлий 
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1,0-1,1 

 

1,2 

 

1,3-1,4 

 

1,4-1,6 

1,6-1,8 

 

сирий ґрунт в орному шарі 

 

 

Типові величини для культурної свіжозораної ріллі 

 

Рілля ущільнена 

 

Рілля сильно ущільнена 

 

Типова величина для підорних горизонтів різних ґрунтів, 

переважно для підзолистих і солодей; горизонт червонозему. 

Для піщаних польових ґрунтів характерні величини 1,3-1,5; у 

дерновому горизонті садових і лісових ґрунтів можу бути 1,0-

1,3 

Обладнання: лопата, мірна стрічка, ніж, прилад Н. Качинського для 

визначення щільності будови ґрунту, дерев’яний молоток, алюмінієві бюкси, 

сушильна шафа, вага А-500, ексикатор, широкий лист паперу або совок. 

 

2.2.2. Щільність будови кам’янистих ґрунтів 

 

Визначають щільність будови кам’янистих ґрунтів за допомогою 

піщаного методу. Принцип методу полягає в тому, що з ґрунту виймають 

деякий його об’єм, а заглиблення, яке утворилося, заповнюють сухим піском, 

об’єм якого строго враховують. Техніка піщаного методу детально 

розроблена і описана Ф. Зайдельманом. 

Площадку, що призначена для відбору зразків, вирівнюють. Частини 

кам’янистих окремостей, які виступають на поверхню,ретельно вичищають 

від дрібнозем і на рівні стику з денною поверхнею наносять на них мітки. На 

підготовленій площадці роблять заглибини на 8-12 і 15-17 см. Чим важчий 

матеріал, який перешаровує кам’янисті окремості, ти м глибшу копають 
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виїмку. Пробу кам’янистого ґрунту, яку виймають совочком або ножем із 

заглибини, ретельно збирають і зважують. Виїмку заповнюють присіяним 

сухим піском, об’єм якого строго враховують. Із проби відділяють 

дрібноземисту частину (частки <3 мм), промиваючи ґрунт на ситі, діаметр 

отворів якого 3 мм, у проточній воді. 

Промиті кам’янисті окремості сушать до повітряно-сухого стану і 

визначають їхню загальну вагу (m S). За різницею між загальною  вагою 

проби і вагою кам’янистої фракції визначають вагу повітряно-сухого 

дрібнозем. Знаючи вологість ґрунту, знаходять вагу сухого дрібнозем. В 

результаті знаходять загальну вагу зразка сухого кам’янистого ґрунту (m) 

(вага сухого дрібнозему + вага повітряно-сухих кам’янистих окремостей). 

Потім визначають об’єм кам’янистих  окремостей і загальний об’єм 

вийнятого зразка. Спочатку визначають об’єм тієї частини кам’янистих 

окремостей, яка виступає над денною поверхнею. Для цього кожну з 

окремостей індивідуально занурюють у циліндр з водою до мітки, нанесеної 

на поверхню окремостей під час виймання. Об’єм води, витіснений після 

занурення виступів кам’янистих окремостей, вимірюють. Сума цього об’єму 

і об’єму піску, використаного для заповнення виїмки, становлять загальний 

об’єм вийнятого зразка кам’янистого ґрунту в природному складенні (V). 

Сумарний об’єм кам’янистих фракцій визначають шляхом занурення їх 

у наповнений водою циліндр. Об’єм витісненої води відповідає об’єму 

кам’янистих фракцій (VS) Щільність будови ґрунту непорушеного складення 

в цьому випадку розраховують за такими формулами: 

а) загальна щільність кам’янистих ґрунтів 

dVк = 
V

m
; 

б) щільність дрібнозем, який заповнює простір між кам’янистими 

окремостями 
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dV = 
S

S

VV

mm




,  

де dVк – загальна щільність будови кам’янистого ґрунту, г/см3; dV - 

щільність будови дрібнозему кам’янистого ґрунту, г/см3; m – вага сухого 

кам’янистого ґрунту, г; mS – загальна вага кам’янистих окремостей, г; V - 

загальний об’єм вийнятого зразка кам’янистого ґрунту в природному 

складенні, см3; VS – об’єм кам’янистих фракцій, см3. 

 

2.2.3. Щільність будови водо насичених і глибинних горизонтів (шарів) 

ґрунтів і затоплених ґрунтів 

 

Для водо насичення глибинних горизонтів (шарів) ґрунтів і підґрунтя, а 

також затоплених ґрунтів, коли прямі методи визначення щільності будови 

виконати неможливо, Л. Боровинською  і Є. Дмитрієвим запропоновано 

непрямий (розрахунковий метод) спосіб оцінки щільності і шпаруватості 

ґрунту. 

Припускаючи, що у водонасиченому шарі ґрунту чи підґрунті всі 

шпари зайняті водою, можна розрахувати щільність будови і шпаруватість за 

величинами абсолютної вологості і щільності твердої фази. Зразки для 

одержання цих характеристик беруть за допомогою бура (різний 

конструкцій), не зберігаючи природного складення. Щільність будови 

визначають за формулою: 

dV = d 
Wd100

100 , 

де dV = щільність будови ґрунту, г/см3; d – щільність твердої фази 

ґрунту, г/см3; W – абсолютна вологість ґрунту, %. 

За величинами щільності твердої фази і щільності будови ґрунту 

розраховують загальну шпаруватість в об’ємних відсотках: 

Рзаг. =  (1 - 100)
100

100

Wd
. 
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Розрахунковий метод дещо завищує показники щільності будови і 

відповідно зменшує шпаруватість ґрунту. Це зумовлено тим, що може бути 

повна водонасиченість, тоді, коли деякий об’єм шпар може бути зайнятий 

повітрям. 

 

2.2.4. Використання даних щільності будови ґрунту 

 

Щільність будови ґрунту, як одна з характеристик його складення, 

широко використовується в ґрунтознавстві, землеробстві та меліорації 

ґрунтів. Вона чітко характеризує профіль ґрунту, виявляючи  у ньому 

ущільнені ілювіальні горизонти, пухкість або ущільненість одного шару. На 

підставі даних щільності будови, крім шпаруватості ґрунту, запасів у ньому 

поживних речовин, гумусу в т/га, запасів води у мм вод.ст. або м3/га, 

розраховують вагу окремих ґрунтових горизонтів або шарів. Розрахунок 

виконують ля сухго і вологого ґрунту. 

1. Вагу орного шару (т/га)  розраховують за формулою: 

а) на сухий ґрунт – mНор = 100· dV · h; 

б) на вологий ґрунт - mНор = (100 + W) · dV · h, 

де mНор – вага орного шару ґрунту, т/га; dV – щільність будови ґрунту, 

г/см3;  h – потужність шару, см; W – вологість ґрунту, %. 

2. Розрахунок запасів складових частин ґрунту: 

а) за вмістом у відсотках від ваги сухого ґрунту (гумус, карбонати, слі 

тощо) – mх = m · dV· h, 

де mх – запас складових частин ґрунту, т/га; m – вміст складової 

частини ґрунту у % від ваги сухого ґрунту; 

б) за вмістом вологи у % від ваги сухого ґрунту: 

Wз = W · dV·  h (м3/га), 

Wз = 0,1· W · dV·  h (л/м2 або мм), 

де Wз  - запаси вологи, м3/га або л/м2 чи мм; W – вологість ґрунту, %; dV 

– щільність будови ґрунту, г/см3; h – потужність шару, см; 
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в) за вмістом поживних речовин у мг/100г сухого ґрунту: 

Q = q · dV·  h (кг/га), 

Q = 0,1 · q · dV·  h (г/м2), 

де Q – запаси поживних речовин, кг/га або г/м2; q – вміст поживних 

речовин, мг/100г сухого ґрунту; dV – щільність будови ґрунту, г/см3; h – 

потужність шару, см; 

г) за вмістом обмінних основ у мг-екв/100 г сухого ґрунту: 

К – 0,001· k · dV·  h ·n (т/га), 

К = 0,1 · k · dV·  h ·n (г/м2), 

де К – запаси обмінних основ в ґрунті, в т/га або г/м2; k – вміст 

увібраних основ, мг-екв/100 г ґрунту; n – число міліграмів обмінної основи в 

оному її еквіваленті; dV – щільність будови ґрунту, г/см3; h – потужність 

шару, см. 

 

2.3. Шпаруватість ґрунту 

 

Окремі гранулометричні елементи і структурні агрегати в ґрунті 

нещільно прилягають один до одного. Між ними утворюються проміжки, 

різні за величиною і формою, 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’яки, комахи 

тощо), вмісту органічних речовин, в орних ґрунтах – від обробітку і прийомів 

окультурення ґрунтів. 

Шпаровий простір ґрунту має велике значення, оскільки саме у шпарах 

твердої фази розміщуються газоподібна і рідка фази ґрунту, а також живі 

організми (“жива фаза”) ґрунту. Від загальної кількості шпар, їхніх розмірів і 

форми залежать як співвідношення фаз, так і умови переміщення ґрунтових 

розчинів, повітря, тепла, живих організмів та кренів рослин. Тому 

шпаруватість ґрунту багато в чому визначає його водні і теплові властивості, 
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а також водно-повітряний, тепловий, окисно-відновний і поживний режими. 

Шпаруватість впливає на родючість ґрунту, водний і тепловий баланс 

території і кругообіг хімічних елементів у ландшафті. 

Шпаруватість виражають у відсотках до загального об’єму ґрунту і 

визначають як розрахунковим, так і прямим способом під час експерименту. 

Величина загальної шпаруватості знаходиться в функціональній 

залежності від щільності твердої фази та щільності будови ґрунту. Значення 

її для оцінки властивостей ґрунту надзвичайно велике, але загальна 

шпаруватість навіть однієї і тієї ж величини може складатись із шпар різного 

розміру та форми. Від розмірів і форми шпар залежать водні, повітряні, 

теплові та біологічні властивості ґрунту. Тому важливим є визначення 

диференціальної шпаруватості ґрунту (розподіл шпар за розмірами). 

Для розрахунку диференціальної шпаруватості необхідно знати основні 

характеристики ґрунту: щільність твердої фази, щільність будови, 

максимальну гігроскопічну вологість, вологість в’янення, загальну 

вологомісткість. 

1. Загальна шпаруватість – сумарний об’єм усіх проміжків між 

частинками твердої фази, виражений у відсотках до загального об’єму 

ґрунту: 

 

Рзаг. = 100
d

dd V , 

де Рзаг. – загальна шпаруватість ґрунту, %; d – щільність твердої фази 

ґрунту, г/см3;  dV – щільність будови ґрунту, г/см3. 

Загальну шпаруватість виражають також за коефіцієнтом шпаруватості 

або за зведеною шпаруватістю: 

Рзв. = 
..ÔÒ

Ã

V

V ,                      VТ.Ф. = 
d

dV , 
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де Рзв. – загальна шпаруватість ґрунту, %; VГ – загальний об’єм ґрунту, 

см3; VТ.Ф. – об’єм твердої фази ґрунту, см3; d – щільність твердої фази ґрунту, 

г/см3; dV – щільність будови ґрунту, г/см3. 

Найнижчу загальну шпаруватість мають безструктурні глейові 

горизонти ґрунтів, стовбчасті горизонти солонців (<30%), без гумусні 

горизонти піщаних ґрунтів (30-35%). Найвища і стабільна в часі 

шпаруватість характерна для високо гумусних верхніх горизонтів ґрунтів із 

досконалю  високоієрархічною структурою (цілинні чорноземи, дерново-

карбонатні ґрунти тощо) – 50-60%. 

2. Шпаруватість агрегату: 

Ра = 100
a

vaa

d

dd  ,  

де Ра – шпаруватість агрегату, %; dа – щільність твердої фази ґрунту, 

г/см3; dvа – щільність будови агрегату, г/см3. 

Цей показник визначають, використовуючи фіксажний метод 

дослідження агрегатів (див. п. 1.3.5.). 

3. Шпаруватість агрегатна (сумарна): 

РΣа
à

çàãa

Ð

PP





100

100( . , 

де РΣа – шпаруватість агрегатна (сумарна), %; Ра – шпаруватість 

агрегату, %; Рзаг. – загальна шпаруватість ґрунту, %. 

4. Шпаруватість між агрегатна: 

Рм.а. = Рзаг. - РΣа,,  

де Рм.а – шпаруватість між агрегатна, %; Рзаг. – загальна шпаруватість 

ґрунту, %;  РΣа – шпаруватість агрегатна (сумарна), %. 

5. Об’єм шпар, зайнятий міцно зв’язаною (максимально 

гігроскопічною) водою (Рм.г., %): 

Рм.г. = (Wм.г. · dV) : 1,5, 
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де Wм.г. – максимальна гігроскопічність % від ваги сухого ґрунту; 1,5 – 

щільність води максимально гігроскопічної, г/см3;  dV – щільність будови 

ґрунту, г/см3. 

6. Об’єм шпар, зайнятих неміцно зв’язаною водою (Рр.з., %): 

Рр.з. = [(BB – Wм.г.) dV] : 1,25, 

Де ВВ – вологість в’янення в % від ваги сухого ґрунту; Wм.г. - 

максимальна гігроскопічність у % від ваги сухого ґрунту; 1,25 – щільність 

рихло зв’язаної води, г/см3; dV – щільність будови ґрунту, г/см3. 

7. Об’єм шпар, зайнятих капілярною водою (Рк, %): 

Рк = (ЗВ-ВВ) dV, 

Де ЗВ – загальна (польова) вологомісткість при поливі води зверху, у % 

від ваги; Де ВВ – вологість в’янення в % від ваги; dV – щільність будови 

ґрунту, г/см3. 

8. Об’єм шпар, зайнятих водою усіх категорій (Рw): 

Рw  = Рм.г.+ Рр.з. + Рк., 

де Рм.г. – об’єм шпар, зайнятих міцно зв’язаною водою, %; Рр.з. – об’єм 

шпар, зайнятих рихло зв’язаною водою, %; Рк – об’єм шпар, зайнятих 

капілярною водою, %. 

9. Шпаруватість аерації (Раер., %) – частина шпарового простору ґрунту, 

зайнята повітрям. Виражається в % від загального об’єму ґрунту: 

Раер. = Рзаг. – Рw,                               Рw = W dV, 

е Рзаг. – загальна шпаруватість, %; Рw – об’єм шпар, зайнятий водою, %; 

W – польова вологість, %; dV – щільність будови ґрунту, г/см3. 

Результати аналізу диференціальної шпаруватості ґрунту заносять у 

таблицю і зображають графічно (див. табл. 22). На графіках показують 

співвідношення об’ємів, які займають тверда фаза і шпари різних категорій. 

Для побудови графіка на осі абсцис відкладають відсоток різних категорій 

шпаруватості, а на осі ординат – генетичні горизонти ґрунту. 
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Таблиця 22 

Диференціальна шпаруватість ґрунту (у % від об’єму ґрунту) 

Горизонт, 

глибина, 

см 

Щільність, 

г/см3 
Шпаруватість, % 

Об’єм шпар, зайнятих 

водою повітрям 

d dV Рзаг. Ра РΣа, Рм.а. Рм.г. Рр.з. Рк. Рw Раер. 

За результатами визначення диференціальної шпаруватості та аними 

таблиці 23 проводять якісний аналіз шпаруватості ґрунту 

Таблиця 23 

Оцінка шпаруватості ґрунтів (за Н. Качинським) 

Загальна шпаруватість у вегетаційний 

період для суглинистих і глинистих 

ґрунтів, % 

Якісна оцінка шпаруватості 

>70 

65-55 

55-50 

<50 

40-25 

Ґрунт розпушений – надмірно 

шпаруватий 

Орний культурний шар – відмінна 

Задовільна для орного шару 

Незадовільна для орного шару 

Характерна для ущільнених 

ілювіальних горизонтів – надмірно 

низька 

 

За показниками диференціальної шпаруватості і даними таблиці 24 

встановлюють відповідність шпаруватості ґрунту значенням шпаруватості, 

яка необхідна для забезпечення оптимальних фізичних умов у ґрунтах. 

Таблиця 24 

Орієнтовні значення шпаруватості, що необхідна для забезпечення 

оптимальних фізичних умов у ґрунтах, % від загального об’єму ґрунту 

Об’єкт 
Загальна 

шпаруватіс

Шпаруваті

сть аерації 

Шпаруватіст

ь агрегатів 

Шпари 

<0,003 мм 
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ть >1 мм 

1. Гумусові та орні 

горизонти 

суглинистих і 

глинистих ґрунтів 

55-65 ≥20 ≥35 ≤20 

2. Безгумусні (підорні) 

горизонти тих же 

ґрунтів 

40-50 ≥10  ≤10 

3. Гумусові горизонти 

(орні шари) піщаних 

ґрунтів 

45-55≤≥ ≥30   

Показники шпаруватості використовують для агроекологічної оцінки 

ґрунтів і для їхньої діагностики. 

 

Фото  Пробовідбірник (бур) Качинського (об’єм ріжучого кільця 50 см3) 
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3. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ 

 До фізико-механічних властивостей ґрунту відносять пластичність, 

набухання, липкість, твердість (опір здавлюванню і розклинюванню), 

осідання тощо, які визначають і основному технологічні його властивості. 

Знання цих властивостей ґрунту необхідні для правильного конструювання 

ґрунтообробних машин і агрегатів, розрахунку енергетичних затрат під час 

обробітку. Подібно агрохімічним картограмам необхідно мати картограми 

окремих фізико-механічних властивостей ґрунтів, що має враховуватися при 

районуванні технічних засобів для обробітку ґрунтів і збору врожаю, а також 

конструкторами сільськогосподарської техніки. Дуже велике значення має 

знання фізико-механічних властивостей ґрунтів і підґрунтя для будівельних 

робіт. Фізико-механічні властивості ґрунтів мають і діагностичне значення. 

За ними визначають характер розподілу  кореневих систем культурних 

рослин по профілю ґрунту. 

Проявляються фізико-механічні властивості ґрунту у відповідних 

границях вологості і під впливом зовнішніх навантажень. Співвідношення 

твердої і рідкої фаз ґрунту називають консистенцією і за нею визначають 

рухомість ґрунту. 

Залежно від співвідношення систем ґрунт – вода виділяють такі 

константи: верхня границя текучості – суміш ґрунту з водою тече, як вода; 

нижня границя текучості, або верхня границя пластичності. – вологість, за 

якої ґрунту переходить з липко пластичного у в’язкотекучий стан; границя 

клейкості – вологість, коли ґрунт перестає прилипати до інших предметів; 

нижня границя пластичності – вологість, коли ґрунт скочується у несу 

цільний (фрагментарний) шнур. 

3.1. Пластичність 

Пластичність – здатність ґрунту формуватись і набувати заданої йому у 

вологому стані форми без утворення тріщин, а також зберігати її (форму) 

після припинення зовнішньої дії. 
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Перезволожені і сухі ґрунти не відзначаються пластичністю. Вона 

проявляється тільки у відповідних межах зволоження. Пластичність залежить 

від хімічного, мінералогічного і гранулометричного складу, а також від 

форми часток, що складають ґрунт. 

Верхньою межею пластичності ґрунту є вологість нижньої границі 

текучості, нижньою – вологість скочування ґрунту в шнур. В інтервалі 

вологості між цими межами суглинисті і глинисті ґрунти знаходяться у 

пластичному стані, максимально набухають, слабо протидіють зовнішнім 

механічним впливом, при перекочуванні по них сільськогосподарський 

машин утворюються глибокі колії по ходу коліс. 

Величину пластичності ґрунту вимірюють числом пластичності - 

різницею між величинами вологості при верхній і нижній границях 

пластичності: 

W = W1 – W2, 

де W – число пластичності, %;  W1 верхня границя пластичності, %; W2 

– нижня границя пластичності, %. 

За величиною пластичності ґрунти ділять на класи (див. табл. 25). 

Таблиця 25 

Класифікація ґрунтів за пластичністю (за Аттербергом) 

Клас пластичності Ґрунти 
Число пластичності, % 

вологості 

1 

2 

3 

4 

Високопластичні (глинисті) 

Пластичні (суглинисті) 

Слабопластичні (супіщані) 

Непластичні (піщані) 

>17 

17-7 

7-0 

0 

 

Якщо вологість ґрунту знаходиться за верхньою границею 

пластичності – технологічні навантаження на нього недопустимі. При 

вологості в діапазоні між верхньою і нижньою границями пластичності 
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технологічні навантаження та ґрунт не рекомендуються, або їх слід 

максимально обмежити, тому що вони можуть призвести до погіршення 

фізичних властивостей верхнього горизонту. 

Визначення показників пластичності ґрунту складається з двох  

послідовних етапів: 1) визначення верхньої границі пластичності (W1); 

визначення нижньої границі пластичності (W2). 

 

Визначення верхньої границі пластичності (W 1) 

Суть визначення полягає в тому, що при заданій консистенції ґрунту, 

встановлений на його поверхні конічний плунжер, з певною масою 

занурюється на відповідну глибину під дією власної ваги. 

Для визначення верхньої межі пластичності використовують 

балансомірний конус Васильєва. Після ознайомлення з конструкцією і 

механізмом дії пристрою переходять до виконання завдань. Визначення  

зводиться до підбору такої консистенції ґрунту, щоб конус, який вільно 

встановлено на поверхню ґрунтової проби, занурився у неї за 5 секунд на 10 

мм. 

У фарфорову чашку поміщають близько 20-30 г ґрунту, поступово 

змочують його водою і, ретельно перемішуючи шпателем, доводять о стану 

густої пасти. Підготовлену ґрунтову масу поміщають у рівень з краями у 

невеликий фарфоровий тигель. Поверхню ґрунту у тиглі акуратно 

вирівнюють. Тигель з ґрунтом кладуть на високу підставку. Конус, злегка 

змазаний вазеліном, тримаючи за ручку, обережно опускають на поверхню 

ґрунту і дають йому вільно зануритись у ґрунт. Заглиблення конуса на 

глибину 10 см (строго до риски) за 5 секунд вказує на те, що вологість ґрунту 

відповідає верхній границі пластичності. Якщо балансомірний конус 

занурюється глибше (вище риски), отже, вологість ґрунту надто висока. Тоді 

ґрунт шпателем виймають із тигля і злегка підсушують, перемішуючи на 

повітря. Потім знову повторюють пробу з конусом. При зануренні конуса 

менше ніж на 10 мм, ґрунтову масу додатково змочують водою. 
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Змінюючи співвідношення ґрунт – вода, осягають необхідної 

консистенції, при якій конус занурюється строго до риски за визначений час. 

Якщо досягнено потрібної потрібної консистенції, із тигля в алюмінієвий 

бюкс відбирають пробу ґрунту 10-15 г. Відібраний ґрунт зважують і 

висушують у термостаті при температурі 105°С. Після висушування бюкс з 

сухим ґрунтом знову зважують і розраховують вологість у відсотках о ваги 

сухого ґрунту. Така вологість буде відповідати верхній границі пластичності 

ґрунту. Повторність визначення трикратна. 

 

Визначення нижньої границі пластичності (W2) 

Залишок ґрунтової маси після визначення верхньої границі 

пластичності підсушують, перемішуючи на повітрі. З неї скочують кулю 

діаметром 1 см, яку далі розкачують на склі або дерев’яній дошці у шнур 

товщиною 3 мм. Якщо при розкачуванні шнур не розпадається на сегменти, 

тоді  ґрунт знову збирають, підсушують, а потім ще раз скочують в кулю і 

розкачують у шнур. Цю операцію проводять до того часу, доки через втрату 

вологи ґрунтовий шнур не стане розпадатися на сегменти (8-10 мм). Останні 

швидко збирають у бюкс. Після  зважування ґрунтової проби у вологому і 
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сухому стані, та висушування  в термостаті, визначають вологість ґрунту для 

заданої консистенції. Повторність визначень трикратна. 

За одержаними середніми значеннями верхньої та нижньої границь 

пластичності розраховують число пластичності W. Результати визначення 

пластичності ґрунту оформляють у вигляді таблиці (див. табл. 26). 

Таблиця 26 

Форма запису при визначенні пластичності ґрунту 

Назва ґрунту 
Горизонт, 

глибина, см 

Вологість 

W1, % 

Вологість 

W2, % 

Число 

пластичності 

W, % 

 

На підставі даних пластичності ґрунту можна робити висновки про 

його гранулометричний склад (див. табл. 26). За показниками пластичності і 

польової вологості розраховують показник консистенції, або число 

консистенції ґрунту: 

К = 
W

WWn 2  

Де К – показник консистенції, або число консистенції ґрунту, %; Wn – 

польова вологість, %; W2 – нижня границя пластичності, %; W – число 

пластичності, %. 

Ваюніною А.Ф. і Корчагіною З.А. запропоновано таку класифікацію 

зв’язних ґрунтів і підґрунтя за показниками консистенції (див. табл. 27) 

Таблиця 27 

Класифікація зв’язних ґрунтів і підґрунтя за показниками консистенції 

Супіски Суглинки і глини 

тверді 0 

пластичні 0-1 

текучі >1 

тверді  <0 

напівтверді 0-0,25 

тугопластичні 0,25-0,5 

м’якопластичні 0,5-0,75 
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текучопластичні 0,75-1 

текучі >1 

 

Обладнання: фарфорова чашка, шпатель, скляна пластина або 

дерев’яна дошка, фарфоровий тигель, скальпель, балансомірний конус 

Васільєва, вазелін, дистильована вода, алюмінієві бюкси, вага А-500, 

сушильна шафа. 

 

 

 

3.2. Набухання 

Набухання – збільшення об’єму ґрунту загалом або окремих його 

структурних елементів при зволоженні. 

Набухання зумовлене процесами гідратації ґрунтових часток, особливо 

глинистих мінералів з рухомою кристалічною решіткою (типу 

монтморілоніту). Цей процес і ступінь набухання залежить від хімічного, 

мінералогічного і гранулометричного складу, складу  обмінних основ та 

ґрунтового розчину, а також від вихідної щільності і вологості ґрунту. 
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Кількісно здатність ґрунту до набухання оцінюється показниками 

ступеня (деформації), вологості, тиску і потенціалу набухання. 

1. Ступінь або деформація набухання. Визначається зміною об’єму, 

ваги і висоти ґрунту: 

 Rv = 100
n

nk

V

VV  , 

    Rр = 100
DV

PP

n

nk



 , 

    Rh = 100


n

nk

h

hH ?  

де Rv,  Rp, Rh – ступінь набухання відповідно до об’єму, ваги і висоти 

зразка, %; Vn, Vk – початковий і кінцевий об’єми зразка, см3; Рn, Рk – 

початкова і кінцева вага зразка, г; hn, hk – початкова і кінцева висота зразка, 

мм; D – щільність води, г/см3. 

2. Вологість набухання – межа вологості, вище якої поглинання води 

зразком ґрунту припиняється: 

Wн = 100


ñ

ñê

Ð

ÐÐ ,  

де Wн – вологість набухання, %; Рк – вага повністю набухлого зразка, г; 

Рс – вага сухого зразка, г. 

3. Тиск набухання – механічний тиск, який розвивається у процесі 

набухання, коли відсутні об’ємні деформації: 

Рн = 
S

F  

де Рн – тиск набухання, кг/см2;  F – сила набухання, кг; S – площа 

досліджуваного зразка, см2. 

4. Потенціал набухання – потенціал воли у ґрунті Ψt, що віповідає 

вологості набухання. 

Для вивчення процесу набухання ґрунту використовують прилад ПНГ 

(прилад для вивчення набухання ґрунтів), який побудовано на принципі 
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Васильєва: досліджуваний зразок поміщають у металеве кільце між двома 

перфорованими пластинками, капілярно зволожують і ступінь набухання (за 

висотою) точно фіксують індикатором-мессурою. Прилад складається з 

металевого кільця й насадки, диска з перфорованим днищем і гвинтами, 

індикатора-мессури, з’єднувальної скоби, перфорованого поршня, ванночки, 

кришки для кільця. Кільце і насадка з одного боку заточені під кутом 60°, з 

другого – мають виступ для з’єднання. Висота кільця 10 мм. Перфороване 

днище диска служить основою для  кільці з насадкою. З’єднувальна скоба 

утримує і фіксує кільце з насадкою й опорою для індикатора-мессури. 

Визначають показники набухання ґрунту за насипними або 

непорушеного складення зразками. Ознайомившись із особливостями 

конструкції та принципом роботи ПНГ, визначають ступінь і вологість 

набухання ґрунту. 

Для цього прилад розбирають, а на диск з перфорованим денцем 

кладуть паперовий фільтр, який вирізаний за розміром металевого кільці. 

Фільтр злегка змочують. Встановлюють на денце з фільтром зібрані металеве 

кільце з насадкою і поміщують у нього наважку попередньо підготовленого 

дрібнозему (у випадку з насипними зразками). Величину наважки (г) 

знаходять шляхом добутку об’єму кільця діаметром 56 мм і висотою 10 мм 

(24,6 см3) на щільність будови ґрунту (dv). Ґрунт у кільці ущільнюють, злегка 

постукуючи зібраним приладом до тих пір, поки наважка не опиниться у 

межах металевого кільця, тобто висота зразка не стане рівною 10 мм. Разом з 

тим, пристрій притримують рукою. На наважку в кільці кладуть того ж 

діаметру аркуш фільтрувального паперу, а на нього – перфорований поршень 

і притискають його до ґрунту. Потім встановлюють скобу, а в її отвір 

опускають рухомий штифт мессури. Мессуру закріплюють на такій висоті, 

щоб стрілка встановилася на позначці нуля. Пристрій з ґрунтом 

встановлюють у ванночку, на дно якої наливають воду шаром 0,5 см (для 

повного заповнення перфорованого денця. Зразок насичується капілярно. 

Фіксують час зливу води і в міру зволоження та набухання записують покази 
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індикатора через чітко визначені інтервали часу (1', 1', 1', 1', 1', 5', 5', 5', 5', 5', 

10', 10',10', 30', 30', 120', 180', 6 год., 24 год., 48 год.). Велика стрілка мессури 

показує десяті і соті долі міліметра, мала – міліметри 

Якщо повітряно-сухий дрібнозем після заповнення ним кільця з 

насадкою і подальшого здавлювання ґрунту не вміщується в об’єм кільця (до 

висоти 10 мм), тоді чинять так: сухий зразок ущільнюють наскільки можна 

надавлюючи на поршень. Гострим олівцем відмічають на внутрішній стінці 

насадки положення верхнього краю поршня і закріплюють на зразком 

мессуру. Потім ставлять пристрій із зразком на капілярне насичення. Через 

10-15 хвилин, надавлюючи на головку поршня, додатково ущільнюють вже 

зволожений зразок. Таке ущільнення повторюють 2-3 рази через 5-10 хвилин, 

доки наважка не поміститься в кільце, щоразу опускаючи ніжку мессури о 

стику з головкою поршня (на шкалі мессури, як і раніше, зберігається 

нульовий показник). Отже, нульовий показник мессури буде відповідати 

мінімальній висоті зразка. Після цього, в міру поглинання зразком води, 

поршень, а разом з ним і штифт мессури почнуть підніматись і стрілка 

фіксуватиме їхні покази. Під час проходження верхнім краєм кришки через 

нанесену на насадці мітку потрібно відмітити положення стрілки. 

Процес набухання вважається завершеним, якщо покази стрілки 

індикатора-мессури за останні дві доби не перевищують 0,01 мм. Результати 

досліду записують у формі таблиці (див. табл. 28). 

Приклад запису: Назва ґрунту – чорнозем опідзолений 

середньосуглинистий, зразок насипний; Гор. Hpi, 45-55 см, dv = 

1,30г/см3.1,30г/см3 = 32 г 

Таблиця 28 

Форма запису при визначенні набухання ґрунту 

Час Покази мессури Час Покази мессури 
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Необхідно пам’ятати, що рівень води у ванночці має бути постійним. 

Закінчивши дослід, прилад розбирають, кільце і насаду разом з вологим 

зразком ґрунту поміщають у фарфорову чашку, зважують на вазі А-500 і 

висушують у сушильній шафі при температурі 100-105°С до постійної ваги. 

Після висушування зразок знову зважують. Знаючи вагу чашки, кільця з 

насадкою та двох фільтрів, вираховують вагу вологого та сухого зразка. 

Ступінь і вологість набухання розраховують за поданими попередньо 

формулами. 

Кінетику набухання зображують графічно, відкладаючи на осі ординат 

ступені набухання (%), а на абсцис – час у хвилинах, годинах, добах. 

Залежно від стану початкового зразка (повітряно-сухий чи вологий) 

розрізняють повне набухання Rh або фактичне набухання Rф. 

Приклад: 1. Вихідна висота зразка hо > 10 мм (проведена мітка). Зразок 

ущільнили в процесі зволоження. Поршень опустився нижче мітки. 2. 

Поршень опустився нижче мітки на 180-й хвилині; h задане (hо) = 12,15 мм. 

Rh = (hн – hо)·10 = 21,5% / Rh' = (hн – hо)·10 = 8,0% 

Висновок: лінійне набухання становить 21,5% від мінімальної (заданої) 

висоти зразка при природній щільності будови і 8,0% від початкової висоти 

сухого насипного зразка (щільність будови менша, ніж природна). 

Обладнання: прилад ПНГ, фільтрувальний папір, дистильована вода, 

фарфорова чашка, сушильна шафа, вага А-500. 
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Фото ХХ Прилад вільного набухання ґрунту ПНГ- 1 
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3.3 Просідання 

 

Під просідання ґрунту розуміють зменшення його об’єму під час 

висихання. Вологість, за якої подальша втрата води ґрунтом не спричиняє 

зменшення його розмірів, називається межею просідання. Ця межа відповідає 

переходу від в’язко-пластичної консистенції до напівтвердої. Просідання 

залежить від тих же чинників, що й набухання, і прямо корелює з ним. 

У природних умовах просідання ґрунту проявляється в утворенні 

тріщин, розподілі ґрунтової маси на великі блоки або малі  структурні 

окремості. Визначення межі просідання ґрунту важливе для встановлення 

границі його вологості, сприятливої для механічного обробітку ґрунту. 

Просідання ґрунту визначають за величиною лінійного чи об’ємного 

просідання і за вологістю, при якій припиняється просідання (межа 

просідання). 

Приблизно 100 г дрібнозему перемішують у чашці з такою кількістю 

води, щоб одержати консистенцію, що відповідає верхній границі 

пластичності. Ґрунтову пасту протягом доби витримують в ексикаторі, на 

дно якого налито дистильованої води. Кришку ексикатора потрібно трішки 

зсунути, щоб утворилась щілина ≈2 - 5 мм. Водночас відбувається 

рівномірний розподіл вологи в зразку і повне його набухання. 

Після повного набухання зразок виймають із ексикатора і повторно, за 

допомогою конуса Васильєва, перевіряють відповідність консистенції ґрунту 

верхній границі пластичності. Якщо консистенція ґрунту підібрана 

правильно, визначають просідання. 

Вологий ґрунт поміщають у металеву прямокутну формочку розміром 

5х3х2 см, попередньо змазавши стінки тонким шаром вазеліну (можна 

використати кришки від алюмінієвих бюксів). Поверхню ґрунту в формі 

ретельно вирівнюють і наносять діагональні неглибокі борозни. Далі зразок 

ґрунту висушують на повітрі. Підсихаючи, ґрунт стискається і відстає від 

стінок форми. Повітряно-сухий ґрунт виймають, бережно фільтрувальним 
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папером знімають з поверхні ґрунту вазелін. Зразок поміщають у сушильну 

шафу і висушують при температурі 105°С до постійної ваги. 

Вимірюють об’єм і довжину діагоналей формочки, що відповідає 

вологому зразку, а також довжину діагоналей сухого зразка ґрунту. 

Лінійне просідання (Lo, %) розраховують за формулою: 

Lо = 
1

21 100)(

L

LL  , 

де Lo лінійне просідання, %; L1 – довжина діагоналей вологого ґрунту, 

см;  L2 – довжина діагоналей ґрунту після просідання, см. 

Для визначення об’ємного просідання (Vo %) визначають об’єм зразка 

гідростатичним зважуванням (див.п. 1.3.5.) або розраховують, вимірявши 

довжину граней сухого зразка. Об’ємне просідання знаходять за формулою: 

Vo = 
1

21 100)(

V

VV  , 

де Vo – об’ємне просідання, %; V1 – об’єм вологого зразка (об’єм 

форми), см;  V2 – об’єм сухого зразка, см3. 

Вологість, що відповідає межі просідання (Wo, %) розраховують за 

формулою: 

Wo = 100
)(100 211

m

VVW  , 

де W1 – вихідна вологість зразка при верхній границі пластичності, %; 

V1, V2 – об’єм відповідно вологого і сухого зразка, см3; m – вага сухого 

ґрунту, г. 

Таблиця 29 

Результати визначення просідання ґрунту 

Назва ґрунту 
Горизонт, 

глибина, см 

Лінійне 

осідання, % 

Об’ємне 

осідання, % 

Вологість 

осідання 
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Обладнання: металева прямокутна формочка (кришка бюкса), шпатель, 

лінійка, сушильна шафа, ексикатор з водою, мірний циліндр, 

парафін,аналітична вага, вазелін, фільтрувальний папір, скальпель. 

 

3.4. Липкість 

Липкість – здатність ґрунту прилипати до предметів, що з ним 

стикаються (робочі частини і колеса ґрунтообробних машин і агрегатів). 

Проявляється вона тоді, коли зчеплення між ґрунтовими частками менше, 

ніж ґрунтом і зовнішніми предметами. Липкість (τ) характеризують 

величиною зусилля (г/см3), яке необхідне для вертикального відривання 

притиснутої до ґрунту пластини: 

τ = 
S

P , 

де τ – липкість, кПа; Р – зусилля, затрачене на те, щоб відірвати 

пластину від ґрунту Н; S – площа пластини, см2. 

Липкість ґрунту залежить від гранулометричного, хіміко-

мінералогічного складу, складу ввібраних основ, вмісту гумусу, структури і 

вологості. Здатність прилипати ґрунт проявляє не в усьому діапазоні 

вологості, а лише в деякому його інтервалі. Максимальні значення липкості 

простежуються при вологості, яка наближається до капілярного насичення 

ґрунту. 

Визначають липкість за допомогою приладу Качинського - 

видозміненої технохімічної ваги, права чашка якої замінена спеціальним 

підвісним стержнем, що закінчується диском, площа його 10 см2. Диск із 

стержнем урівноважуються лівою чашкою ваги й  алюмінієвою склянкою. 

Підвісний стержень має гвинтове кріплення, що дає змогу змінювати його 

довжину. Коромисло пристрою розташоване на нерухомій колоні, що 

закріплена на металевій основі. Тяга всередині колонки піднімає й опускає 

арретир. 



103 

 

 

Рис. Прилад Качинського для визначення липкості ґрунту 

 

У неробочому положенні коромисло лежить на стійках  припіднятого 

арретира. Під час роботи арретир опускають. Чашки і стержень з диском 

підвішені на коромислі. Рівновагу коромисла визначають за допомогою довгі 

стрілки. У комплект пристрою входить декілька дисків: сталевий, латунний, 

дерев’яний та гумовий. Використовують їх залежно від мети поставленого 

завдання. До пристрою додають гирі для доповнення ваги диска до 200 і 500 

г. Формочки для зразка ґрунту мають сітчасте дно і загострений верхній 

край. (щоб легше входити в ґрунту). Визначити липкість можна на зразках 

непорушеного і порушеного складення. Принцип роботи пристрою: зусилля, 

необхідне для відривання пластини від вологого  ґрунту, визначають за 

вагою вантажу, достатнього для цього відривання. Оскільки липкість ґрунту 

проявляється у відповідному  інтервалі вологості, то для встановлення 

початку та кінця прилипання дослід починають з вологості, що відповідає 

загальній вологомісткості, і продовжують підсушувати ґрунту до вологості, 

при якій прилипання ґрунту о диска припиняється. 

Липкість визначають у ґрунтах суглинкового і глинистого 

гранулометричного складу на насипних зразках. На одне визначення  

витрачають 150-200 г ґрунту. 
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Після ознайомлення з конструкцією і принципом дії приладу 

Качинського розпочинають визначати липкість ґрунту. 

Дрібнозем поміщають у формочку, на сітчасте дно якої попередньо 

покладено кружечок фільтрувального паперу. Формочку з ґрунтом 

встановлюють у ванну з водою для насичення до загальної вологомісткості. 

Після цього зразок переносять на плиту пристрою з боку диска. На 

коромисло підвішують диск і врівноважують його з чашкою. Видовжуючи 

підвісний стержень, доводять до повного стикування диска зі зволоженим 

ґрунтом. Зверху на диск кладуть тягарець (вибір навантаження визначається 

завданням досліджень – попередньо розраховують тиск, який буде чинити 

агрегат або машина на ґрунт). Опускають аретир і видержують навантаження 

30 секунд. Диск прилипає до ґрунту. Притримуючи рукою стержень, 

знімають навантаження. У склянку на лівій чашці ваг з пісочниці додають 

чистий кварцовий пісок до того часу, поки диск не відірветься від ґрунту. 

Пісок зважують. Пересунувши формочку і витерши диск,  процедуру 

повторюють на новому місці (на одному зразку виконують до трьох 

визначень). Середні дані визначень є кінцевим результатом. За відношенням 

ваги піску до площі диска розраховують липкість ґрунту в г/см2. Після 

визначення липкості з поверхні зразка ґрунту беруть пробу на вологість. 

Через певні проміжки часу на тому ж зразку визначають липкість та 

вологість. 

Вимірювання у пробах, у яких волога спадає, виконують до тих пір, 

поки величина відривного зусилля, пройшовши максимальні значення, не 

почне помітно знижуватися (тобто, доки не буде надійно виявлено вологість, 

при якій липкість найбільша) аж до припинення ґрунту до диска. Результати 

досліду записують у формі таблиці (див. табл. 30). 
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Таблиця 30 

Форма запису при визначенні липкості ґрунту 

Ґрунт, 

горизонт, 

глибина, см 

Вологість ґрунту, % Вага піску (Р), г Площа 

диска 

S, см2 

Липкість, 

τ, г/см2 

(кПа) 
задана фактична 1 2 3 середнє 

Примітка: 1г/см2 = 0,1 кПа 

 

Визначивши і розрахувавши значення вологості для кожної величини 

навантаження, будують криву залежності липкості від вологості. На осі 

ординат відкладають липкість у кПа, на осі абсцис – відносну вологість у %. 

За величиною липкості при капілярному зволоженні ґрунтів (ґрунти з 

непорушеним складенням) їх класифікують (Н. Качинський) на: 

1) гранично в’язкі (τ > 1,5 кПа); 

2) сильно в’язкі (τ = 1,5-0,5 кПа); 

3) середньо в’язкі (τ = 0,5-0,2 кПа); 

4) слабо в’язкі (τ = 0,2-0,05 кПа); 

5) розсипчасті (τ < 0,05 кПа). 

Відповідно до цієї класифікації визначають клас ґрунту щодо липкості. 

Обладнання: прилад Н. Качинського, вага А-500, сушильна шафа, 

шпатель, вода, пісок, фарфорові чашки, скельця. 

 

3.5. Твердість 

 

Твердість – властивість ґрунту протидіяти здавлюванню і 

розклинюванню. Кількісно вона може бути виміряна величиною зусилля, що 

необхідне для введення у ґрунт плунжера (клина або стержня). 

Твердість ґрунту має важливе екологічне значення (проникнення 

коренів рослин, риюча діяльність ґрунтової фауни у твердому ґрунті 

ускладнені) і відіграє велику роль при механічному  обробітку ґрунту. Чим 

більша твердість ґрунту, тим більший опір  чинить він робочим органам 
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ґрунтообробних машин (опір розклинюванню), але тим менші тягові зусилля 

механізмів при перекочуванні по поверхні. 

Твердість ґрунту залежить від його гранулометричного складу і 

агрегатного стану, від щільності будови і вологості, а також від наявності 

включень – уламків твердих гірських порід. 

Для вимірювання твердості ґрунту існують пристрої – твердоміри 

(пенетрометри) різних конструкцій (твердомір Качинського, Рев’якіна, 

Алексєєва, лопата – твердомір Кіквадзе, динамометричний лом Захарова, 

мікропенетрометр), обов’язковими складовими частинами яких є плунжери з 

відомим зусиллям стискування. 

Використовуючи твердомір Качинського визначають твердість у 

лабораторних умовах на монолітах ґрунтів або у полі. 

Твердомір Качинського сконструйований за револьверним принципом. 

Силою розтискування пружини плунжер входить у ґрунт, і тому покази 

пристрою не залежать від сили працюючого. Пристроєм зручно 

користуватися для визначення твердості ґрунту за генетичними горизонтами 

при морфологічному профілю. Визначати твердість можна на стінках 

ґрунтового розрізу і по горизонтах – на робочих площадках, підготовлених 

для визначення інших фізичних властивостей ґрунту. 

 

Рис. Твердомір Качинського 
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Твердомір Качинського складається з циліндричного металевого 

корпусу довжиною 22,5 см при внутрішньому діаметрі 3 см і товщині 3 мм. 

Знизу корпус закритий опорним диском діаметром 6 см з діркою для 

плунжера. Опорний диск вкручений внутрішньою нарізкою на зовнішню 

нарізку корпусу. Зверху на корпус надіта головка, що закріплюється 

байонетними замками та гвинтом. Усередині головки є гвинт, по нарізці 

якого рухаються шайби. Всередині корпусу розташовані поршень, що вільно 

ковзає, і пружина, яка впирається нижнім кінцем на головку поршня, а 

верхнім – на спрямовуючу шайбу. На нижній кінець поршня вкручують 

плунжер довжиною 60 мм з площею поперечного перерізу 0,2 см2. Залежно 

від  мети роботи використовують плунжер циліндричної або конічної форма. 

У неробочому положенні замість кільця вкручують глухий наконечник. 

На корпус твердоміра нанесено шкалу з міліметровими поділками від 0 

до 60 мм. Довжина 60 мм відповідає максимальному ходу плунжера. Відлік 

поділок за шкалою виконують за допомогою рухомого кільця-вказівника. У 

кільці зроблені прорізи, якими воно лягає на спеціальні гвинти, що 

знаходяться у верхній частині поршня і які виходять назовні через бокові 

прорізи в корпусі твердоміра. Рухаючись вверх до кінця, поршень стискає 

пружину і в цьому положенні утримується заскочкою пружини. Натискаючи 

на кнопку заскочки, її виводять із зачеплення, і пружина виштовхує поршень 

вперед. 

Залежно від опору ґрунту зусилля на плунжер можна змінювати, 

переставляючи пружини. У комплекті є пружини, що спричиняють при 

максимальній деформації зусилля на плунжер у 0,6; 2; 3; 4; 8, 12; 16; 18 кг. 

Прилад від градуйований для кожної з пропонованих пружин і в комплект 

його входять відтарована таблиця, ціною кожної міліметрової поділки на 

шкалі корпусу. У процесі використання твердоміра ціна поділки може 

змінюватися, тому необхідно перевіряти відтаровані дані. 

Таруючи твердомір для роботи на горизонтальних площадках, 

необхідно враховувати і вносити у відтаровану шкалу поправку на вагу 
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приладу. Працюючи з приладом, записують покази за шкалою приладу, а 

потім за відтарованою таблицею знаходять відповідне значення опору 

ґрунту. Помноживши на коефіцієнт 5 опір зводять до площі 1 см2. 

Перед початком роботи в корпус твердоміра вставляють відповідну 

пружину і в робочому зошиті записують номер. Пружина, впираючись 

нижнім кінцем на головку поршня, має верхнім впритул, але без стискування, 

підходити до шайби в головці твердоміра. Цю відстань регулюють, 

загвинчуючи шайбу вверх або вниз. У торець поршня вкручують потрібний 

плунжер - конічний для визначення опору розклинювання або циліндричний, 

який визначає опір здавлювання. Для заміни плунжерів використовують 

спеціальний ключ. Упираючи плунжер у тверду поверхню (лезо ножа), 

надавлюють на головку корпусу, щоб поршень, здавивши пружину, 

закріпився защіпкою. При цьому чути легке клацання. 

Підготовлений таким чином пристрій притискають основою до 

поверхні ґрунту у вертикальному або  горизонтальному положенні строго 

перпендикулярно і, притримуючи однією рукою головку твердоміра, другою 

рукою натискають на кнопку, звільняючи пружину. Унаслідок розчеплення 

пружини плунжер входить у ґрунт. 

Очікують близько 30секунд, а потім, не випускаючи головку 

твердоміра, просувають кільце о початку шкали так, щоб прорізи кільця 

лягли на гвинти, що виступають з корпусу. Після цього піднімають 

твердомір, притримуючи кільце, і записують покази на шкалі. Для кожного 

генетичного горизонту цю процедуру повторюють не менше 10 разів, а потім 

виводять середнє значення. У польових умовах додатково проводять 

морфологічний опис профілю ґрунту, визначаючи щільність будови і 

вологість ґрунту. 

Результати визначення твердості ґрунту, паралельно з даними 

вологості (при визначення твердості у полі), заносять у таблицю (див. табл. 

31) і оформляють графічно. 
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Таблиця 31 

Форма запису при визначенні опору ґрунтом здавлюванню  

та розклинюванню (твердомір системи Н. Качинського)  

Польова форма запису 

Д
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а 

Р
о

зр
із

 

Ґр
у

н
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гі

д
д

я
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Покази за шкалою твердоміра, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С
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ед
н

є 

 

Лабораторна форма запису 

Д
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а 

Р
о
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Г
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см
 

Опір ґрунту, кг/см2 (кПа) 

Здавлювання (циліндр) Здавлювання (конус) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С
ер

ед
н

є 

 

Використовуючи дані, подані у таблиці 32, оцінюють твердість ґрунту 

за опором розклинюванню 

Таблиця 32 

Оцінка твердості ґрунту за опором розклинюванню  

(за Н. Качинським) 

Показник твердості, кПа Оцінка твердості ґрунту 

> 100 Злитий 

100-50 Дуже щільний 

50-30 Щільний 

30-20 Ущільнений 

20-10 Слабо ущільнений 

< 10 Пухкий 
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4. Водно-фізичні властивості ґрунтів 

 

теоретичні відомості 

 

Вода надходить у ґрунту у вигляді атмосферних опадів, ґрунтових вод, 

під час конденсації пароподібної води з атмосфери, при зрошенні. Головним 

джерелом води є атмосферні опади. 

Ґрунт, як гетерогенна, полідисперсна і багатофазна полі функціональна 

система здатний вбирати і пропускати крізь себе воду. У ньому завжди 

знаходиться певна кількість вологи. 

Роль води в ґрунті визначається її особливою двоякою функцією у 

природі: з одного боку, вода – це особлива фізико-хімічна досить активна 

система, яка забезпечує безліч фізичних і хімічних процесів у природі, з 

другого – це потужна транспортна геохімічна система, яка сприяє міграції 

речовин у просторі. Ґрунтовій воді належить основна роль у ґрунтоутворенні: 

процеси вивітрювання і новоутворення мінералів, гумусоутворення і хімічні 

реакції здійснюються тільки у водному середовищі; формування генетичних 

горизонтів ґрунтового профілю, динаміка ґрунтових процесів також пов’язані 

з водою. Вода в ґрунті є і терморегулюючим фактором, визначаючи значною 

мірою ступінь теплового балансу ґрунту та його температурний режим. 

Виключно велика роль води в родючості ґрунту, в збереженні умов 

існування рослин, ґрунтової фауни та мікрофлори, оскільки ґрунт для них є 

основним, а часто і єдиним, джерелом води. Недостатня кількість, як і 

надлишок вологи в ґрунті, обмежує продуктивність біоценозів. 

Водозабезпеченість їхня визначається  не лише кількістю води, яка 

надходить у ґрунт, але і його водними властивостями, здатністю ґрунту 

вбирати, утримувати, пропускати, зберігати воду та віддавати її рослинам в 

міру споживання. За однакової вологості ґрунти можуть відзначатися 

різними водними властивостями, що залежить від їхнього 
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гранулометричного складу, структурно-агрегатного стану, вмісту гумусу, 

якості колоїдного комплексу та інших показників. 

Розмежовуючи ґрунтову воду на окремі категорії залежно від її 

фазового стану і природи сил, які втримують цю воду, слід відзначити 

умовність такого розмежування. Вода в ґрунті практично заходиться під 

впливом декількох сил одночасно, але з переважанням сили певного виду. 

Рослина в процесі життя витрачає уже велику кількість води (для 

створення 1 г сухої речовини вона споживає від 200 до 1000 води), тому 

доступність різних форм ґрунтової вологи рослинам – важлива гідрологічна 

характеристика ґрунтів, що визначає ступінь їхньої родючості. 

Визначення ґрунтово-гідрологічних констант діє змогу оцінити запаси 

води в ґрунті і забезпеченість рослин вологою. Певні гідрологічні параметри 

дають можливість встановити діапазон “мертвого запасу вологи”, нижньої 

межі продуктивної вологи, діапазон фізіологічно-активної води в ґрунті. 

Гідрофізичні характеристики ґрунтів широко використовують під час 

планування гідротехнічних, гідромеліоративних, іригаційних систем тощо. 

 

4.1. Вологість ґрунту (W) 

Під вологістю розуміють кількісний вміст води в ґрунті, який 

визначається співвідношенням між надходженням води в ґрунт і її витратою 

з ґрунту. Для визначення цього співвідношення важливу роль відіграють такі 

чинники, як клімат, сезон року, рельєф, рослинний покрив, господарська 

діяльність і, що дуже важливо, властивості самого ґрунту - вологоємність, 

водопроникність, водопідйомна здатність, а також стан його поверхні. 

Ґрунтова вода суттєво впливає на процеси ґрунтоутворення, 

зумовлюючи інтенсивність біологічних, біогеохімічних, елювіальних та 

гідрогенно-акумулятивних процесів. Особливості водного режиму ґрунтів 

зумовлюють в одних випадках винесення речовин з низхідними 

гравітаційним потоком вологи (елювіальний процес), в інших – привнесення 

розчинених речовин до поверхні ґрунту з висхідними потоками вологи у 
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межах капілярної кайми ґрунтових вод (гідрогенно-акумулятивні процеси), 

що часто призводять до формування орштейнового горизонту в гумідних 

регіонах і засолення ґрунтової товщі – в аридних. З коливанням вологості 

ґрунту пов’язані процеси перетворення речовин у ґрунті (їхнє розчинення і 

кристалізація, гідроліз мінералів, гідратація, окислення і відновлення), а 

також набухання і просідання ґрунтової маси тощо. Вода є одним з факторів 

родючості ґрунту Регулювання водного режиму щодо різних ґрунтів для 

одержання найвищих урожаїв є основою для розроблення раціональної 

агротехніки. Тому вивчення вологості ґрунту – необхідна частина ґрунтово-

генетичних, агроґрунтових, екологічних досліджень та найпоширеніший 

ґрунтовий аналіз. 

Практичне вивчення вологості ґрунту включає: ознайомлення з 

особливостями відбору зразків для аналізу, способами вираження ґрунтової 

вологості та методами її визначення; аналіз і оцінку ґрунтів за параметрами 

їхніх гідрологічних характеристик; застосування результатів визначення 

вологості та водних властивостей ґрунту (визначення запасів вологи і 

глибини промочування ґрунту, методу і норми поливу під час зрошення, 

вибір типу дренажних систем і розрахунок між дренажних відстаней у 

процесі осушення) для ґрунтово-меліоративних досліджень. 

 

Відбір зразків ґрунту на вологість 

Відбирати зразки ґрунту для визначення вологості потрібно так; 1) в 

одну пробу не повинен потрапляти матеріал з різних (суміжних) горизонтів, 

які відрізняються за гранулометричним і хімічним складом; 2) відібрані 

зразки вологого ґрунту необхідно негайно герметизувати і якомога швидше 

доставити в лабораторію та зважити. 

Визначають вологість ґрунту, враховуючи генетичні горизонти і 

геологічні нашарування. Спочатку за морфологічними ознаками описують 

ґрунт для того, щоб відповідно до генетичних горизонтів намітити глибини 

відбору проб на вологість. Зразки можна брати із свіжо відкритих розрізів, 
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очистивши тіньову стінку розрізу перед відбором проб на 4-5 см. Відбір проб 

також виконують за допомогою бурів різної конструкції (бур Ізмаїльського, 

бур Качинського, бур Некрасова, бур Розанова для легких ґрунтів і пісків, 

мотобур АМ-26). З наявних ґрунтових бурів різних конструкцій 

найдоступніший і зручний в роботі серійний бур ґрунтовий БҐ-50. Він має 

два замінних ріжучих циліндри діаметром 50 мм: один – відкритий знизу – 

два зв’язних ґрунтів, другий – закритий – для сипучих піщаних; штангу з 

рухомою ручкою. Робоча висота бура (глибина буріння) – 160см. 

Перед роботою ручку бура закріплюють за допомогою спеціального 

пристосування на потрібній висоті. Бур повертають ручкою за годинниковою 

стрілкою і вдавлюють у ґрунт. Водночас слідкують за позначками глибини 

його занурення в ґрунт, які нанесені на бурі через 5 або10 см. Проби ґрунту 

беруть пошарово (0-5, 5-10, 10-20 см і т.д.; у другому метрі допустиме 

збільшення інтервалу до 20-25 см). Після заповнення ґрунтом бур виймають, 

швидко зчищають ножем поверхню проби, яка в ньому міститься, на 

завчасно підготовлений лист фанери, бляхи тощо, якнайшвидше 

перемішують пробу і відбирають частину її в 1-2 алюмінієві бюкси, 

заповнюючи їх на 2/3-3/4. Злегка ущільнюють ґрунт у бюксі і загладжують 

його поверхню (щоб зменшити прилипання до кришки і втрати при 

відкриванні). Бюкс закривають, записують його номер в журнал, де вказують 

назву ґрунту, генетичний горизонт і глибину відбору зразка. 

Заповнені бюкси за порядком вкладають у поліетиленовий пакет або 

спеціальний ящик з гніздами і слідкують за тим, щоб вони не нагрівалися на 

сонці. Після закінчення буріння свердловину обов’язково засипають, 

ретельно утрамбовують в ґрунт. 

 

Способи вираження і практичне застосування результатів 

визначення вологості ґрунтів 

Дані про вологість ґрунту, одержані за допомогою описаних 

попередньо метолів, навіть у широкому застосуванні, самі собою ще не 
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дають змоги робити будь-які висновки, а засвідчують лише просторові і 

часові зміни кількості води в ґрунті. Про те, наскільки великі і значні ці  

зміни, як вони впливають на поведінку води у ґрунті і її доступність 

рослинам, можна судити тільки опісля відповідного оброблення та 

інтерпретації матеріалів. Щоб оцінити рухомість вологи та її доступність 

рослинам, потрібно визначити не тільки її кількість у ґрунті, але й 

енергетичний стан Приблизно оцінити властивості ґрунтової води можна й 

іншим способом, знаючи тільки кількість її у ґрунті і деякі водно-фізичні 

властивості цього ґрунту. 

Ґрунт, який під час висушування втратив усі форми вологи (вільну, 

фізично і хімічно зв’язану), називається абсолютно сухим. Ґрунт, у якому 

міститься тільки хімічно зв’язана вода, (конституційна і кристалогідратна) 

називається сухим. Якщо в ґрунті крім хімічно зв’язаної є й фізично міцно 

зв’язана вода (гігроскопічна), такий ґрунт називається повітряно-сухим. 

Ґрунт із вологістю понад максимальну гігроскопічність є вологим. 

Вологість ґрунту може бути виражена як у абсолютних одиницях 

виміру (відсоток від ваги або об’єму ґрунту; у формі запасів вологи), так і у 

відносних, коли вологість у якийсь певний момент порівнюють з вологістю, 

що відповідає тій чи іншій формі вологоємності. 

Абсолютна вологість. 

Вологість у відсотках до ваги ґрунту (власне вологість). Це форма  

вираження результатів, яка найчастіше вживається, коли кількість води 

розраховують у відсотках до ваги сухої наважки, яка висушена при 

температурі 105°С: 

W = 100
m

a , 

де W – абсолютна вологість ґрунту, %; а – кількість води в ґрунті, г; m 

– вага сухої наважки, г. 

Для органогенний горизонтів (торф, лісова підстилка) розрахунок 

вологості інколи виконують на вихідну (вологу) наважку:  
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W =
1m

a
100, 

Де W – вологість ґрунту, %; а – кількість води в наважці, г; m1 – вага 

вологої наважки, г. 

Вологість у відсотках до об’єму ґрунту (об’ємна вологість) 

одержують шляхом добутку “вагової” вологості на щільність будови ґрунту: 

WV = W· dV, 

де WV – вологість у відсотках до об’єму;  W – абсолютна вологість 

ґрунту, %; dV – щільність будови ґрунту, г/см3. 

Така форма вираження вологості необхідна, якщо є потреба порівняти 

за вологістю ґрунти, які мають різну щільність, а також для розрахунку 

запасів  вологи. 

Запас вологи в ґрунті – абсолютна кількість води, яка міститься в 

певному шарі ґрунту, виражена у тоннах (кубометрах) на 1 га або в 

міліметрах водного стовпа. 

Для розрахунку запасу вологи необхідно крім вологості знати 

щільність будови і потужність кожного генетичного горизонту або кожного 

десятисантиметрового шару ґрунту. Користуються такою формулою: 

ЗВ = W· dV· h, 

де ЗВ – запас вологи, т/га; W – вологість, % від ваги сухого ґрунту; dV – 

щільність будови ґрунту, г/см3;h – потужність шару (горизонту), см. 

Запаси вологи в ґрунті доцільно виражати у міліметрах водного стовпа: 

ЗВмм = 





100

10

100

10 ÂV ÇhdW

10

ÂÇ , 

Де ЗВмм – запас вологи в ґрунті, мм; ЗВ – запас вологи в ґрунті, т/га; W = 

абсолютна вологість ґрунту, %; dV – щільність будови ґрунту, г/см3; h - 

потужність шару (горизонту), см; 10 – перерахунок  см3 у мм вод.ст. 

Така форма вираження запасів вологи зручна тим, що дає змогу 

співставити прибуток – втрати ґрунтових волого запасів за певний відрізок 
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часу з кількістю атмосферних опадів, величиною випарування тощо, що 

необхідно для водно-балансових розрахунків. 

Величини запасів для окремих горизонтів або десяти сантиметрових 

шарів підсумовують для півметрової, метрової товщі тощо. 

Із загального запасу вологи, вирахувавши запас, який відповідає 

недоступній для рослин волозі, тобто запас вологи, що відповідає вологості 

в’янення (ВВ), одержують запас продуктивної вологи в ґрунті. 

 

Відносна вологість 

Відношення вмісту вологи в якийсь момент до кількості води при 

загальній вологоємності називається відносною вологістю: 

WВ = 
ÇÂW

W 100 , 

де WВ – відносна вологість ґрунту, %; W – вологість ґрунту (польова), 

%; WЗВ – вологість, що відповідає загальній вологоємності ґрунту, %. 

Відносна вологоємність широко використовується в практиці зрошення 

та осушення.  

 Усі ані про вологість ґрунту і його водні властивості подають у вигляді 

зведених таблиць (додаток 1). 

Використовуючи дані вологості і водних властивостей ґрунту 

проводять розрахунки: 

Розрахунок дефіциту вологи (Д). Під дефіцитом вологи у ненасичених 

водою ґрунтах розуміють різницю між вологістю, яка відповідає загальній 

вологоємності цього ґрунту, і його фактичною вологістю у певний момент 

часу, тобто “недобір” вологи до загальної вологоємності (ЗВ). 

Д = ЗВ – W,  

де Д – дефіцит вологи, %; W – абсолютна вологість ґрунту, %; ЗВ - 

загальна вологоємність, %. 

Наприклад, сумарний дефіцит вологи для шару 0-50 см – основа для 

розрахунку разової кількості води, яку подають для зрошення. Ця кількість 
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на в якому разі не повинна перевищувати дефіцит вологи, щоб не 

спричинити втрати води з гравітаційним стоком, що небезпечно при 

близькому заляганні горизонту сольових акумуляцій. 

Розрахунок стійкої шпаруватості аерації (Рс. аер.). Стійка шпаруватість 

аерації – це об’єм ґрунтових шпар, які містять повітря при вологості, рівній 

ЗВ. Цей показник розраховують як різницю між загальною шпаруватістю 

(Рзаг.) і об’ємом шпар, заповнених вдою при загальній вологоємності. 

Рс.аер = Рзаг. – (WЗВ · dV),  

Де Рс.аер. – стійка шпаруватість аерації, %; Рзаг. – загальна шпаруватість, 

%; WЗВ – вологість, рівна загальній вологоємності ґрунту, %; dV – щільність 

будови, г/см3. 

 

Визначення вологості ґрунту 

Для визначення вологості ґрунту використовують як прямі методи 

(методи сушіння), так і різноманітні стаціонарні (опосередковані), які не 

потребують регулярного відбору проб. Друга група методів діє змогу за 

допомогою різних пристроїв і установок визначати вологість ґрунту 

безпосередньо у полі, при природному заляганні ґрунту. Серед стаціонарних 

методів є радіометричні, електрометричні і тензометричні методи. В основі їх 

лежить залежність певних характеристик ґрунту (електропровідність, 

теплопровідність, поглинання радіоактивного випромінювання тощо) від 

його вологості. 

Найпоширенішими і надійними, хоча і трудомісткими, є методи 

сушіння : метод гарячого сушіння, сушіння інфрачервоними променями, 

метод гарячого спирту, мето холодного сушіння. Сере цих методів 

найточнішим, еталонним є метод холодного сушіння над Р2О5 (сорбент 

вологи). 

Для масових аналізів надійним методом сушіння ґрунтових зразків є 

термостатно-ваговий метод(метод гарячого сушіння) при температурі в 
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термостаті 100-105°С. Кількість води в ґрунтовому зразку обчислюють за 

втратою ваги зразка при сушінні в стандартних умовах. 

Принесені з поля поліетиленові пакети з бюксами ґрунту в лабораторії 

розпаковують. Бюкси розставляють на столі за порядком і зважують на  вазі 

А-500 з точністю до 0,01 г. Кожен бюкс безпосередньо перед зважуванням 

обтирають, відкривають, частки ґрунту, що прилипли до кришки, струшують 

у бюкс. Бюкс з ґрунтом ставлять на перевернуту кришку. Бюкси поміщають 

на вийняті з термостата полиці. Через те, що в сушильних шафах 

температура внизу на декілька градусів вища, на нижню полицю ставлять 

зразки ґрунту з негумусованих горизонтів або піщані, вологість яких мало 

змінюється від коливань температури. Полиці з бюксами, починаючи з 

верхньої, поміщають в термостат. 

Визначаючи вологість термостатно-ваговим методом, зразки 

видержують у термостаті до “постійної ваги” при температурі 100-105°С 

(піщані і супіщані ґрунти можна сушити при 150-160°С). Допустимі 

коливання температури від 100 о 110°С. За нижчої температури сушіння буде 

неповним, за вищої – втрачається частина кристалогідратної (гідратної) води 

і органічної речовини. Зразки з переважанням органічної речовини (торф, 

підстилка, свіжий рослинний матеріал) сушать при температурі не вище 

90°С. Задану температуру в термостаті  підтримують за показами термометра 

верхньої полиці. 

Тривалість сушіння зразків залежить від вологості ґрунту. При масових 

визначеннях польової вологості, повній завантаженості термостата бюксами з 

вологим ґрунтом і відсутності в термостаті вентилюючи пристосувань, час 

сушіння становить 12-15 годин. При такому ж завантаженні, але незначній 

вологості ґрунту час сушіння для суглинистих і глинистих ґрунтів становить 

5-8 голин, для піщаних – 1-6 годин. При гігроскопічній вологості ґрунту 

тривалість першого сушіння – 3 голини. 

Після закінчення цього терміну бюкси з ґрунтом виймають із 

термостату у відкритому положенні поміщають на фарфорову решітку 
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ексикатора з СаСl2 на дні. Ексикатор із зразками ґрунту закривають. Зразки 

охолоджують 20-30 хвилин і потім зважують. 

Контрольне сушіння зразків проводять 1 годину за низької і 2 голини за 

високої їхньої вологості. Після контрольного сушіння зразки знову 

поміщають в ексикатор, охолоджують і зважують. Розходження у вазі після 

повторного сушіння за високої вологості опускається на більше 0,05 г, за 

низької і середньої, а також в піщаних ґрунтах – 0,03 г. При вологості, 

наближеній до гігроскопічної, зважування проводять на аналітичних вагах з 

точністю до 0,001 г. 

У випадку неможливості охолодження проби в ексикаторі не слід 

затягувати зважування після охолодження і категорично не допускається 

зважування на наступний день. 

Дані, отримані при визначенні вологості, заносять у таблицю 1. 

Таблиця 1 

Форма запису під час визначення вологості ґрунту  

термостатно-ваговим методом 
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Термостатно-ваговий метод визначення вологості не можна 

використовувати для перезволожених ґрунтів, оскільки під час відбору проб 

на аналіз частина води з них може втрачатися під дією гравітаційних сил. 
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5. ВОДНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ 

 

Водними (водно-фізичними, гідрофізичними) властивостями ґрунту 

називають сукупність властивостей, які визначають поведінку ґрунтової води 

і його товщі. Найважливішими водними властивостями: ґрунту є 

водоутримуюча здатність ґрунту (кількісною характеристикою якої є його 

вологоємність), водопроникність і водопідйомна здатність, потенціал 

ґрунтової вологи. 

5.1. Вологоємність ґрунту 

Здатність ґрунту утримувати в собі воду сорбційними і капілярними 

силами за умови вільного відтоку під впливом гравітаційних сил, називається 

водо утримуючою його здатністю. Кількість води, яку за тих же умов 

утримує ґрунт, характеризує його вологоємність. Вологоємність ґрунту - 

здатність ґрунту вбирати і утримувати найбільшу кількість води під впливом 

тих чи інших сил. Залежно від водо утримуючих сил і умов, за яких 

надходить і утримується вода, виділяють такі  види вологоємності, які 

відповідають певним формам води: максимальну адсорбційну, максимальну 

молекулярну, капілярну, загальну або найменшу, і повну вологоємність. 

Величина вологоємності різних ґрунтів неоднакова. Вона залежить від 

гранулометричного і хіміко-мінералогічного складу, ступеня гумусованості, 

оструктуреності ґрунту тощо. Глинисті добре гумусовані ґрунти мають 

більшу вологоємність, ніж мало гумусні ґрунти легкого гранулометричного 

складу. 

Для визначення вологоємності ґрунту беруть зразок ґрунту природного 

складення за допомогою бурів (або визначення проводиться на монолітах, які 

розміщені в спеціальних особливо сконструйованих ящиках). Водночас 

кожен горизонт ґрунту беруть як окремо, так і в різних поєднаннях з іншими 

горизонтами. В окремих випадках вологоємність визначають у зразках 

ґрунту з порушеною структурою. 
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Визначення будь-якого виду вологоємності поділяють на два етапи: 

спочатку ґрунт відповідним чином зволожують, а потім вологість, що 

встановилася після зволоження, визначають термостатично-ваговим 

методом. 

 

5.1.1. Гігроскопічна вологість (WГ) 

Гігроскопічна вологість ґрунту – це кількість пароподібної води, яка 

утримується сорбційними силами на поверхні твердої фази повітряно-сухого 

ґрунту, що тривалий час знаходиться в умовах кімнатної температури та 

вологості повітря. Здатність ґрунту сорбувати пароподібну воду 

називається гігроскопічністю. Вміст гігроскопічної води в ґрунті залежить 

від гранулометричного і хіміко-мінералогічного складу, кількості та якості 

ґрунтових колоїдів, вмісту гумусу, а також відносної вологості повітря. 

Остання залежність вказує на те, щ гігроскопічна вологість у строгому 

розумінні не є формою вологоємності, оскільки умови, в яких зберігаються 

повітряно-сухі зразки, не можуть бути стандартними. 

Тим не менше, гігроскопічна вологість – уже важлива характеристика, 

визначення якої передує будь-якому аналізу ґрунту. По-перше, величина 

гігроскопічної вологи необхідна ля встановлення кількості сухого ґрунту у 

взятій для аналізу наважці. По-друге, сама по собі величина гігроскопічної 

вологості досить інформативна. Вона дає перше уявлення про 

гранулометричний склад ґрунту і диференціацією його профілю, 

опосередковано вказує на хіміко-мінералогічний  склад ґрунту, вміст у ньому 

гумусу. 

Гігроскопічну вологість ґрунту визначають термостатно-ваговим 

методом. Ґрунт, з якого попередньо відібрані живі та негуміфіковані корені, а 

також кам’янисті частки розміром більше 3 мм, дерев’яним товкачиком з 

гумовим наконечником подрібнюють у фарфоровій ступці і просіюють через 

сито, діаметр отворів якого – 1 мм. Одержаний дрібнозем тонким шаром 

розстеляють на склі або глянцевому папері, ділять на 6-8 квадратів, з 
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кожного совочком відбирають у бюкс трохи ґрунту, формуючи таким чином 

середню пробу вагою 5-10 г для суглинистих і 10-15 г – для легких ґрунтів. 

Бюкс з ґрунтом зважують на аналітичній вазі і сушать у термостаті при 

температурі 100-105°С протягом 3-х годин. Потім проводять контрольне 

сушіння  (1-2 години) і контрольне зважування. Зразок висушують до 

постійної ваги. Допустимі розходження у вазі після контрольного сушіння – 

0,003-0,005 г. Отримані результати визначення гігроскопічної вологи ґрунту 

заносять у таблицю. Відповідні розрахунки виконують за формулою. 

WГ = 100
m

a
, 

 

де WГ – гігроскопічна вологість, %; m – вага сухого ґрунту, г; а - 

кількість води в ґрунті, г. 

Для розрахунку сухої наважки величину повітряно-сухого ґрунту 

множать на перевідний коефіцієнт повітряно-сухого ґрунту в сухий: 

К = 
ÃW100

100 , 

де К – перевідний коефіцієнт повітряно-сухого ґрунту в сухий; WГ - 

гігроскопічна вологість, %. 

Обладнання та реактиви: фарфорова ступка, дерев’яний товкачик з 

гумовим наконечником, сито, діаметр отворів якого – 1 мм, глянцевий папір 

або скло, пінцет, сушильні шафа (термостат), аналітична вага, щипці з 

гумовими наконечниками, ексикатор. 

 

5.1.2. Максимальна гігроскопічність (Wм.г.) 

Максимальна гігроскопічність – це найбільша кількість пароподібної 

вологи, яку ґрунту може ввібрати з атмосфери, майже насиченої водяною 

парою. Строга орієнтація диполів води і високий ступінь їхнього ущільнення 

зумовлюють властивості максимально- гігроскопічної води, які різко 

відрізняються від властивостей вільної води. За фізичним станом 
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гігроскопічна і максимально-гігроскопічна вода – це квазі-тверде тіло 

кристалічної будови з діелектричною постійною 2-3 (у вільної води 81). Ця 

форма води не розчиняє багатьох сполук (цукор, неорганічні кислоти, основи 

тощо), не замерзає, переміщується тільки у вигляді пари. Катіонна частина 

солей може переміщуватися в плівках максимально-гігроскопічної води 

дифузно зі швидкістю 2,2 мм (для Sr2+) за 1-4 роки. 

Для більшості видів рослин гігроскопічна і максимально-гігроскопічна 

волога недоступна тому, що вона утримується біля поверхні ґрунтових 

часток завдяки дуже великому тискові – близько 10-20 тис. атмосфер, а 

осмотичний тиск клітинного соку в корінцях рослин нижчий 50 атм. Деякі 

види солянок у клітинному соку яких осмотичний тиск зростає до 70 

атмосфер і більше, можуть використовувати 20-30% максимальної 

гігроскопічної води. 

Запас води в ґрунті в межах максимальної гігроскопічності називають  

“мертвим” запасом. Величина максимальної гігроскопічності залежить від 

сумарної поверхні ґрунтових часток, яка в свою чергу залежить від 

дисперсності системи, якості та кількості ґрунтових колоїдів, їхньої 

гідрофільності. 

Величину максимальної гігроскопічності визначають адсорбційним 

методом, за нерозчинним об’ємом або незамерзаючою водою. 

Адсорбційний метод визначення максимальної гігроскопічної 

вологості вперше запропонував С. Богданов, згодом Н. Качинський і А. 

Ніколаєв удосконалили його. Суть методу полягає в тому, щ для того, аби 

ґрунту став максимально гігроскопічним, його тримають тривалий час в 

атмосфері з вологістю повітря близькою о насичення. Деякий дефіцит вологи 

необхідний тому, що за 100%-ї відносної вологості повітря в ґрунт надходять 

не тільки пароподібна, але й крапельно-рідка вода, і величина максимальної 

гігроскопічності ґрунту буде завищеною. 

Хід аналізу. Наважку 50-100г повітряно-сухого ґрунту, попередньо 

відібравши живі, білі на зламі корені, злегка розтирають у фарфоровій ступці 
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товкачиком з гумовим наконечником і просіюють через сито, діаметр отворів 

якого – 1 мм. Скелетний матеріал беруть у наважку пропорційно до його 

вмісту в ґрунті. Одержаний дрібнозем ґрунту розсипають на лист глянцевого 

паперу чи скло і з нього звичайним способом відбирають середню пробу: для 

ґрунтів гумусних і важкого гранулометричного складу – 5-10 г, для легких 

суглинків і слабогумусованих ґрунтів – 10-15 г і для піщаних ґрунтів і пісків 

– 20 г. Розкриті скляні чи металеві бюкси (залежно від розчину, що 

використовується для насичення) з наважкою ставлять на фарфорову решітку 

ексикатора, на дно якого налито 10%-й розчин сірчаної кислоти щільністю 

1,067 (встановлюють ареометром) із розрахунку 2 мм на 1 г ґрунту. 

Ексикатор закривають кришкою. У замкненому просторі над 10%-м 

розчином Н2SО4 встановлюється відносна вологість повітря 96-98%. Замість 

розчину сірчаної кислоти можна використовувати насичений розчин К2SО4 

(100 г солі розчиняють в 1 л дистильованої води), насиченість якого 

встановлюють за наявністю кристалів солі в розчині. Цей розчин має 

переваги над соляною кислотою: а) завдяки надлишку твердої солі 

концентрація розчину К2SО4 завжди постійна, тоді, коли концентрація 

розчину сірчаної кислоти помітно зростає в процесі вбирання вологи з 

повітря над розчином; б) використання нейтральної солі К2SО4 дає змогу 

використовувати металеві бюкси. Ексикатор поміщають в умови, де 

температурні коливання мінімальні – в шафу, під ватне покривало тощо. 

Через 4-5 днів ексикатор відкривають, бюкси швидко закривають кришкою і 

зважують на аналітичній вазі з точністю до 0,0001 г. Насичують ґрунту до 

постійної ваги або до тог часу, поки різниця між останнім і попереднім 

контролем буде не більше 0,0005 г. Використовуючи Н2SО4 після першого і 

другого зважувань проб замінюють розчин. Зміна розчину К2SО4  не 

потрібна. Тривалість насичення – приблизно місяць. Насичення ґрунту у 

вакуумі відбувається значно швидше. Для цього використовують спеціальні 

вакуумні ексикатори з тиском усередині них 20-21 мПа. Після насичення 

визначають вологість насиченого зразка термостатно-ваговим методом 
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аналогічно гігроскопічній вологості. Одержані дані записують у формі 

таблиці.  

Таблиця 2 

Форма запису під час визначення максимальної гігроскопічної  

вологості. Ґрунт – чорнозем типовий 
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Величину максимальної гігроскопічності використовують для 

наближеної оцінки глинистості ґрунту, розмірів його поверхневої енергії. 

Так, у піщаних ґрунтах максимальна гігроскопічність становить лише 

декілька десятих долей відсотка від ваги сухого ґрунту, в суглинистих – ця 

величина зростає до 3-5-8 %, у важко глинистих – до 10-15%, а в торфах – до 

20% і більше. Вивчення максимальної гігроскопічності в профілі ґрунту, 

який сформувався на однорідній за гранулометричним складом породі, добре 

виявляє елювіально-делювіальну диференціацію профілю. На основі 

величини максимальної гігроскопічної вологи розраховують об’єм 

неактивної шпаруватості ґрунту, вологість в’янення рослин (добуток 

величини максимальної гігроскопічності на коефіцієнт в’янення 1,34), а 

також питому поверхню ґрунту S. Останню розраховують за формулою: 

S = 4Wзаг., 

де S – питома поверхня ґрунту, м2/г; Wзаг. – максимальна гігроскопічна 

вологість, %. 

 



126 

 

5.1.3.Вологість в’янення (ВВ) 

Ґрунтова вологість стійкого в’янення рослин характеризує нижню 

межу продуктивної для рослин вологи. Наявність ВВ простежується за 

появою перших ознак в’янення (втрата тургору) рослин з добре розвиненою 

кореневою системою. Причому, ці ознаки не зникають і при тривалому 

перебуванні рослин у насиченій водяною парою атмосфери. Висушування 

ґрунту до ВВ не приводить до загибелі рослин, але спричиняє припинення 

приросту з зменшення сухої ваги рослин. Тобто ґрунтова волога при 

вологості в’янення ще не є повністю недоступною, але вже не продуктивна. 

Величина ВВ більшою мірою залежить від властивостей ґрунту, ніж від 

виду рослин. 

Крім розрахунку вологості в’янення за максимальною гігроскопічністю 

використовують  прямі методи визначення (метод вегетаційних мініатюр;  

польові методи). 

Найдоступнішим серед прямих методів визначення ВВ є метод 

вегетаційних мініатюр. Суть методу полягає в тому, що вологість ґрунту 

визначають у той момент, коли вирощувана рослина з добре розвиненою 

кореневою системою стійко в’яне через висушування ґрунту, хоча всі інші 

фактори (світло, температура, вологість повітря, елементи живлення) є 

оптимальними. 

Хід визначення. У склянки висотою 6-7 см та діаметром 4 см 

насипають грубозернистий пісок шаром 1 см, у який вставляють скляну 

трубку довжиною 8-9 см, а потім заповнюють склянку піском майже о верху 

повітряно-сухим ґрунтом (дрібноземом). У ґрунт висівають 4-5 зерен 

пророслого ячменю. Ґрунт зволожують через трубку до появи капілярної 

води на поверхні. Склянки ставлять у термостат, де підтримують 

температуру 20-25°С, або в шафу при кімнатній температурі. В кожній 

склянці залишають по 3 однаково розвинутих рослин. Склянки витримують в 

освітленому приміщенні, але не на сонці. Коли другий листок ячменю стане 

більшим від першого, ґрунт поливають останній раз. Поверхню ґрунту 
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заливають розплавленою, але охолодженою сумішшю парафіну і технічного 

вазеліну (за масою 4:1). На скляну трубку надягають ковпачок. У момент 

початку в’янення рослини склянку переносять у камеру (ексикатор з водою 

на дні), у якій повітря насичене водяною парою. Рослини під час першого 

етапу в’янення (в’янення одного-двох нижніх листків) відновлюють тургор за 

ніч, при стійкому в’яненні тургор не відновлюється. У цьому випадку 

склянку відкривають, знімають парафінову кірку і шар ґрунту товщиною 1-

1,5 см. Решту ґрунту висипають у фарфорову чашку. Нижній шар ґрунту, 

пісок, рослини та насіння викидають. У цій же сушильній склянці ґрунт 

сушать до постійної ваги і визначають вологість у відсотках, яка і відповідає 

вологість в’янення рослин. Одержані дані заносять у таблицю. 

Вологість в’янення розраховують у відсотках від ваги сухого ґрунту і в 

міліметрах водяного стовпчика. Тиск вологи при ВВ = 1568 кПА, рF = 4,2. 

Одержану вегетаційним методом величину вологості в’янення 

додатково перевіряють, розраховуючи ВВ за величиною максимальної 

гігроскопічності (Wм.г.). 

Обладнання та реактиви: склянки розміром 6-7 х4 см, скляна трубка 

висотою 8-9 см, грубозернистий пісок, пророслі зерна ячменю, дистильована 

вода, термостат, суміш розплавленого парафіну і технічного вазеліну (4:1), 

ковпачок для скляної трубки, ексикатор з водою на дні, лопатка, вага А-500, 

фарфорова чашка. 

 

5.1.4. Максимальна молекулярна вологоємність (ММВ) 

Максимальна молекулярна вологоємність – це найбільша кількість 

вологи, яка може утримуватись у ґрунті силами молекулярного притягання 

між твердими частками і водою, тобто сорбційними силами. Величина ММВ 

дуже наближена до ВВ і орієнтовно вказує на загальну кількість зв’язаної 

вологи. Різниця між ММВ і МГ характеризує вміст неміцно зв’язаної 

(плівкою) вологи. 
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Коливання величини ММВ у тих чи інших ґрунтах тісно пов’язане з 

гранулометричним складом, зокрема, із вмістом мулистої фракції. Високому 

вмісту останньої відповідає максимальна величина молекулярної 

вологоємності. Так, за даними А.Ф. Лебедєв, чорнозем звичайний має ММВ 

28,4, сильно солонцюватий бурий ґрунт – 13,4, слабо підзолистий супіщаний 

– 4,1, глина – 44,85, суглинок – 18,2, пісок дрібний – 2,78 і грубий пісок 

1,57%. 

Для визначення ММВ А.Ф. Лебедєвим запропоновано методи: високих 

клон, центрифугування і “плівкової рівноваги”. Найпростішим і легким у 

виконанні є метод “плівкової рівноваги”. 

Принцип визначення ММВ за цим методом ґрунтується на видаленні 

надлишку вологи (понад ММВ) шляхом відпресування її у шпарувате 

вологоємке середовище (фільтрувальний папір). 

Хід аналізу. З підготовленого дрібнозему формують наважку (10-20 г) 

ґрунту. Поміщають її у фарфорову чашку і, перемішуючи додають воду (3-5 

мл) до того часу, поки не утвориться однорідна густа паста. 

На шматок тканини без ворсу (батист) накладають металеву пластинку-

шаблон у вигляді кільця з внутрішнім отвором 5 см, товщина кільця 2 мм. В 

отвір  шаблона поміщають приготовану пасту і розгладжують шпателем 

рівно з краями. Накривають зверху другим шматком тканини і поміщають 

між завчасно підготовленими пачками фільтрувального паперу (по 10-15 

листів). Таким же чином готують ще декілька ґрунтових проб, вкладають їх 

одна на одну, перешаровуючи металевими або дерев’яними прокладками 

(рівними) і поміщають під масляний прес, де тримають 10 хвилин при тиску 

66 кг/см2 (6472 кПа). Щоб відрахувати потрібний тиск на манометрі, 

необхідно знати відношення між площею поршня S і площею отвору 

металевої пластини S1. Під час подальших розрахунків одержуємо 6472: 

A
S

S


1
кПа за манометром. 
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Після відпресування проби виймають, швидко звільняють від 

прокладок. При повному витісненні вологи понад ММВ пластинка ґрунту 

має легко розламатись. Якщо ж вона згинається, тоді необхідно повторити 

визначення, збільшивши час пресування до 20-30 хвилин. 

Відпресовану і звільнену від прокладок пластину ґрунту поміщають у 

зважений бюкс для визначення вологості. Вологість визначають термостатно-

ваговим методом, вона і буде відповідати ММВ. 

Одержані дані заносять у таблицю. Тиск ґрунтової вологи при ММВ 

знаходиться у межах 98-980 кПа. 

Обладнання: тонкі пластини з діаметром отвору 5 см, набір 

фільтрувального паперу, шматок тканини (батист), фарфорова чашка, 

дистильована вода, масляний прес А.Ф. Лебедєва, алюмінієві бюкси, 

термостат, вага А 500. 

 

5.1.5. Вологість розриву капілярних зв’язків (ВРК) 

Вологість розриву капілярних зв’язків – це така кількість капілярно-

підвішеної вологи, за якої різко змінюється (зменшується) її рухомість. Якщо 

вологість перевищує ВРК, то вода заповнює всю систему капілярних шпар і 

являє собою єдине суцільне водне тіло. Така волога може легко 

переміщатися д місця  її витрачання (до поверхні випаровування чи 

транспірації). 

При падінні вологості до ВРК рух ґрунтової вологи різко знижується, 

оскільки водне тіло втрачає суцільність. Чим вища доля великих, 

некапілярних(переважно між агрегатних) шпар у ґрунті, тим за вищих 

значень вологості відбувається цей розрив суцільності. 

У ґрунтах суглинистого і глинистого гранулометричного складу, які не 

мають вираженої макроструктури, величина ВРК приблизно відповідає 

середині діапазону між ВВ і загальною вологоємністю (ЗВ), тобто середині 

діапазону активної вологи. У всій товщі не оструктурених горизонтів і шарів 
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ґрунтів важкого гранулометричного складу ВРК знаходять розрахунковим 

способом. У піщаних ґрунтах ВРК відповідає загальній вологоємності. 

Величина ВРК використовують для тлумачення результатів вологості 

ґрунту, оскільки ВРК є границею між легкодоступною і важкодоступною для 

рослин вологою. 

Найпростішим і масовим методом визначення ВРК є мето С. Долгова і 

В. Мацкевич. Принцип цього методу полягає в тому, що розчинені речовини 

можуть рухатися з капілярним потоком вологи до поверхні ґрунту тільки за 

вологості ґрунту понад ВРК. 

Хід аналізу. 150-200 г повітряно-сухого дрібнозем ретельно 

перемішують із сухим дрібнокристалічним сірчанокислим натрієм Na2SO4 (5 

г на 100 г ґрунту). Із змішаного з Na2SO4  ґрунту на вазі А-500 беруть серію 

однакових наважок (20-50 г), які поміщають в алюмінієві бюкси. 

В бюкси одають, водночас перемішуючи, різну кількість води, щоб 

одержати різні значення вологості (наприклад, для легкого суглинку 10, 11, 

12, 13, 14, 15% від ваги сухого ґрунту). Щоб щільність будови ґрунту була 

ідентичною природній, шар ґрунту в бюксах доводять о визначеної висоти, 

ущільнюючи або розпушуючи його. Цю висоту знаходять через відношення 

добутку величини наважки і характерної для цього горизонту щільності 

будови до площі бюкса. Для зручності перед насипанням ґрунту в бюкс на 

його внутрішній стінці простим олівцем наносять лінію на потрібній висоті. 

Потім бюкси з вологим ґрунтом зважують, відкривають і залишають 

підсихати при кімнатній температурі. В тих бюксах, де вологість вища за 

ВРК, висхідний капілярний рух вологи призведе до утворення на поверхні 

ґрунту добре помітних сольових вицвітів. У бюксах з вологістю нижче ВРК 

поверхня ґрунту не зміниться. За ВРК вважають вологість ґрунту в першому 

з бюксів (рахуючи від більшої вологості), де сольові виділення не 

простежуються. Після закінчення досліду бюкси з ґрунтом витримують при 

температурі 105°С до рівноважного стану для контрою вихідної вологості, 
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яку розраховують як різницю між початковою вагою бюкса з ґрунтом і його 

вагою після висушування, вираженою у відсотках до ваги сухого ґрунту. 

5.1.6. Капілярна вологоємність (КВ) 

Капілярна вологоємність – рівноважна вологість ґрунту, яка 

знаходиться у межах капілярної кайми ґрунтових вод і являє собою 

максимальну кількість капілярно-підпертої води. Капілярна кайма – це шар 

капілярно-підпертої вологи над дзеркалом ґрунтових вод. 

Величина КВ того чи іншого шару ґрунту залежить не тільки від 

властивостей ґрунту (дисперсного стану і гумусованості, будови шпарового 

простору тощо), але й від положення цього шару над рівнем ґрунтових вод. 

Безпосередньо над дзеркалом ґрунтових вод КВ мало відрізняється від повної 

вологоємності (ПВ), а на верхній межі капілярної кайми вона дорівнює 

загальній вологоємності (ЗВ). Тому КВ не може бути виміряна однозначно, а 

являє собою функцію від висоти над рівнем ґрунтових вод. 

Капілярну вологоємність, а точніше розподіл вологи в межах 

капілярної кайми, необхідно знати в процесі вивчення ґрунтів, які 

формуються під час близького залягання ґрунтових вод. У таких умовах 

капілярно-підперта волога відіграє провідну роль у вологозабезпеченні 

рослин і безпосередньо впливає на ґрунтові процеси (оглеєння, засолення, 

елювіювання тощо). 

Величину капілярної вологоємності ґрунту визначають у польових або 

лабораторних умовах. 

Польове визначення КВ. Для польового визначення КВ попередньо, за 

допомогою наявних ґрунтових карт, вибирають ґрунт суглинистого 

гранулометричного складу (характеризується найліпшими капілярними 

властивостями) із близьким (до 200 см) заляганням рівня ґрунтових вод. 

Найточніше уявлення про КВ можна отримати, визначивши вологість у 

межах капілярної кайми. Для цього на попередньо визначеній ділянці 

закладають ґрунтовий шурф до дзеркала ґрунтових вод. У межах капілярної 

кайми від ґрунтових вод до її верхньої границі (або до поверхні ґрунту, якщо 
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ґрунтові води лежать неглибоко, ближче 1-3 м) пошарово кожні 10 см 

відбирають проби ґрунту. Зразки відбирають в алюмінієві бюкси, закривають 

їх кришками і негайно транспортують у лабораторію. Визначають вологість 

термостатично-ваговим методом. Після проведених розрахунків будують 

“капілярні криві”, тобто криві розподілу вологості за висотою. За характером 

кривих визначають висоту капілярного підняття ля конкретного 

гранулометричного складу ґрунту. Вона відповідає тій точці вологості на 

капілярній кривій, де простежується різкий скачок вологості в бік її 

зменшення. 

Спрощене лабораторне визначення КВ у насипних зразках. Дуже часто, 

щоб порівняти властивості різних ґрунтів, а також для розрахунку норм 

поливу ґрунтів при проведенні вегетаційних дослідів визначають КВ у 

насипних колонках. Для одержання порівняльних результатів потрібно, щоб 

щільність будови (dV) була наближена до природної. Це осягається шляхом 

підбору кількості ґрунту для набивання. Наприклад, якщо dV = 1.4 г/см3, а 

об’єм циліндра для визначення КВ дорівнює 200 см3, наважка ґрунту для 

визначення КВ становить 200 х 1,4 = 280 г. Якраз таку кількість ґрунту 

поміщають у циліндр. 

На вазі А-500 зважують порожній циліндр, у якому визначають КВ. Він 

може бути металевим з сіткою внизу або обрізком скляної трубки, один 

кінець якої затягнутий тканиною. Знаходять об’єм циліндра (в см3), 

помноживши площу його перетину на висоту. 

Аналогічно зважують потрібну кількість ґрунту, просіяного через сито, 

діаметр отворів якого – 5 мм (можна використати зразки після структурно-

агрегатного аналізу). Більші фракції (> 5 мм) агрегатів подрібнюють. На дно 

циліндра кладуть злегка змочений паперовий фільтр, щоб він щільно 

прилягав до сітки і заповнюють циліндр ґрунтом, рівномірно ущільнюючи 

його легким постукуванням циліндра по столу. Якщо наважка не вміщується 

повністю, отже, або допущена помилка в розрахунках, або ґрунт брилуватий. 

У такому випадку зволоження починають з тією кількістю ґрунту, яку 
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вдалося помістити в циліндр. Циліндр ставлять на вологу підкладку або 

просто у широку посудину, на дно якої  шаром 3-5 мм налито воду. Після 

зволоження ґрунт стає м’яким і легко ущільнюється при натисканні. У вільну 

частину циліндра поміщають частину наважки, що залишилась. У цьому 

положенні циліндр залишають на 1-2 доби (слідкують за наявністю води у 

посудині), щоб вода заповнила всі капілярні шпари ґрунту. Показником 

капілярного насичення служить потемніння поверхні зразка. Циліндр 

виймають з води, дають стекти залишкам гравітаційної води з великих шпар 

(злегка нахиляють циліндр), обережно висушують знизу фільтрувальним 

папером і зважують на А-500 з точністю до 1 г. 

Для розрахунку КВ приріст ваги циліндра н ґрунтом після зволоження 

ділять на величину наважки (в перерахунку на сухий ґрунт) і множать на 100. 

Формула розрахунку:  

CB

KBA
KB






)(100
, 

Де КВ  - капілярна вологоємність, %; А – вага циліндра з ґрунтом після 

зволоження, г; В – вага циліндра з повітряно-сухим ґрунтом, г; С – вага 

порожнього циліндра, г; К – коефіцієнт перерахунку на сухий ґрунт. 

Ґрунт у циліндрі після розрахунку КВ можна використовувати для 

визначення загальної вологоємності і повної вологоємності. 

Обладнання: металевий або скляний циліндр, вага А-500, дистильована 

вода, алюмінієві бюкси, сушильна шафа, ексикатор. 

 

5.1.7. Загальна вологоємність (ЗВ) 

Загальна (найменша, гранична польова, польова) вологоємність ґрунту 

– найбільша кількість капілярно- підвішеної вологи, яку утримує ґрунт 

унаслідок надлишкового зволоження зверху після вільного відтоку 

гравітаційної води. Таким чином, ЗВ – найменша кількість вологи, яку ґрунт 

може накопичити і зберігати, якщо ґрунтові води  глибоко залягають. При 

найменшій вологоємності в ґрунті  міститься максимально можлива кількість 
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міцно зв’язаної і неміцно зв’язаної вологи, а в структурних ґрунтах – ще й 

максимально можлива кількість капілярно-підвішеної внутрішньоагрегатної 

вологи. 

Найменша вологоємність залежить як від гранулометричного складу, 

так і від складення та структурності. Якщо максимальну гігроскопічність і 

вологість в’янення практично не можна змінити за допомогою агротехніки, 

то найменша вологоємність може бути суттєво збільшена шляхом 

розпушення і оструктурення ґрунту, що в кінцевому результаті збільшить 

діапазон активної вологи. 

Величини ЗВ необхідно знати при будь-яких ґрунтово- гідрологічних 

дослідженнях, особливо для автоморфних ґрунтів, бо для них ЗВ являє собою 

максимально можливий вміст ґрунтової вологи. Дані про ЗВ використовують 

ля аналізу результатів вивчення режиму вологості ґрунтів, розрахунку 

поливних норм, перерахунку вологості у відносні величини і розрахунку 

діапазону активної вологи, верхньою межею якого є ЗВ. 

Загальну вологоємність зазвичай визначають у польових умовах, коли 

ґрунт природно залягає, методом заливних площадок. Суть методу в тому, 

що на ґрунт подають таку кількість води, щоб заповнити всі шпари, потім 

надлишку вологи дають стекти під впливом сили тяжіння. Вологість, яка 

встановилась після цього, відповідає ЗВ (за умови, що ґрунтові води 

залягають не ближче, ніж 3-4 м від поверхні). 

Вибравши у полі типову ключову ділянку, виділяють на ній площадку 

розміром 2 х 2 м і оточують її металевими рамами. Зовнішня рама не 

допускає розтікання води із внутрішньої. Саме у профілі внутрішньої рами 

визначають ЗВ. 

Природну рослинність на площадці зберігають. На підготовлену 

площадку подають таку кількість води, щоб вона заповнила всі ґрунтові 

шпари. Цю кількість води  розраховують завчасно, знаючи загальну 

шпаруватість і вихідну вологість, щільність твердої фази і щільність будови 

ґрунту. За цими показниками розраховують шпаруватість аерації у кожному 
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генетичному горизонті (або шарі). Після цього величину Раер. Підсумовують 

для всього профілю, що зволожується. 

Приклад розрахунку необхідної кількості води для умовного горизонту 

Н потужністю h = 12 см = 0,12 м, вологістю (%)  = 15%, щільність будови 

dV = 1,2 г/см3, загальною шпаруватістю Р = 58%. 

1. Vгор. = h·S = 0,12 · 4 = 0,48 м3 = 480 л. 

2. V всіх шпар в Н = Vгор.· 
100

P
 = 480 · 0,58 = 278 л. 

3. Vшпар з Н2О = Vгор. · 862,115,0480
100


 Vd

 л; 

4 Vповіт. = Vвсіх шпар – V шпар з Н2О = 278 – 86 = 192 л. 

lе Vгор. – об’єм  горизонту Н; Vвсіх шпар в Н – об’єм всіх шпар в 

горизонті Н; Vшпар з Н2О – об’єм шпар в горизонті Н, зайнятих водою; 

Vповіт. – об’єм шпар у горизонті Н, зайнятих повітрям. 

Отже, для заповнення всіх шпар у горизонті Н потрібно 192 л води. 

Аналогічний розрахунок виконують для всіх горизонтів (шарів) до 

глибини визначення ЗВ (1,5-20, м). Результати підсумовують. Одержану суму 

множать на поправку бічного розтікання (якщо немає зовнішньої рамки). 

Визначивши кількість води, розпочинають заливання підготовленої 

площадки. Струмінь води з відра (шланга) направляють не безпосередньо на 

ґрунт, а на лист фанери. Рівень води у межах площадки підтримують 

постійним (5 см). Коли весь заданий об’єм води ввійде в ґрунт, поверхню 

його накривають поліетиленом, а зверху кладуть солому, листя або траву для 

зменшення переміщення вологи в ґрунті, яке пов’язане з коливанням 

температури. Час, необхідний для стікання гравітаційної вологи, залежить від 

гранулометричного складу ґрунту: для супіщаних – 1 доба, суглинистих – 2-3 

доби, глинистих – 3-7 діб. Після визначеного терміну покриття знімають і в 

трикратній повторності визначають вологість у центрі заливної площадки до 

глибини промочування. Проби для аналізу ґрунту беруть із розрізу або буром 
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і доставляють у лабораторію. Термостатно-ваговим методом визначають 

вологість, яка дорівнює ЗВ. Одержані дані заносять у таблицю 3. 

Таблиця 3 

Форма запису під час визначення загальної вологоємності ґрунту 

Глибина, 

см 

Щільність 

будови 

ґрунту dV, 

г/см3 

Вологість 

 , % 

Загальна 

пористість 

Р, % 

Вологість 

повного 

насичення, 

Vповіт., л 

ЗВ 

% мм м/3/га 

0-10        

 

За результатами визначення загальної вологоємності (ЗВ), 

використовуючи дані в таблиці 4, оцінюють ЗВ ґрунту. 

Таблиця 4 

Оцінка загальної вологоємності ґрунту (за Н. Качинським) 

Важкі за гранулометричним складом 

ґрунти 
Легкі за гранулометричним 

складом ґрунти 
Вологоємність у % 

від ваги сухого 

ґрунти 

Оцінка 

40-50 Найліпша Культурний піщаний ґрунт в 

орному шарі має вологоємність 20-

25% 
30-40 Добра 

25-30 Задовільна 

Для польової культури придатні 

піски з вологоємністю не менше 

10% 

< 25 Незадовільна 
Для лісових культур придатні піски 

з вологоємністю не менше 3% 
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Обладнання: металеві рамки, вода, посуд великих об’ємів, алюмінієві 

бюкси, сушильна шафа, вага А-500, поліетиленова плівка. 

 

5.1.8. Повна вологоємність (ПВ) 

Повна вологоємність (або водомісткість) ґрунту – це максимальна 

кількість води, яка може знаходитись у ґрунті природного складення під час 

його затоплення. Фактично тут 5-10% шпар від загального їхнього об’єму 

зайняті затиснутим повітрям. Стан вологості, постійно наближений до ПВ, 

характерний для болотних ґрунтів. Автоморфні ґрунти майже ніколи не 

бувають у стані їхньої повної вологоємності, цей стан характерний тільки для 

верхніх горизонтів під час інтенсивних затяжних дощів. Величина ПВ 

залежить від гранулометричного складу, ступеня гумусованості ґрунту, його 

оструктуреності і складення. 

Безпосередньо визначити водомісткість ґрунту в полі дуже складно. На 

сьогоднішній день це завдання вирішується за допомогою радіоактивних 

методів визначення. Повну вологоємність визначають у лабораторних умовах 

на монолітах або насипних зразках методом трубок. 

Для цього використовують набір трубок діаметром 8-10 см і висотою 

40-50 см. У полі готують площадку ґрунту для визначення повної 

вологоємності. Трубки врізають у ґрунт, не порушуючи характеру складення. 

Водночас заглиблюють їх погоризонтно, враховуючи їхні потужності. 

Трубки з ґрунтом непорушеного складення виймають, дно трубок 

закривають перфорованою кришкою і у вертикальному положенні 

транспортують у лабораторію. Зразок ґрунту непорушеного складення 

поміщають у високу склянку з водою так, щоб рівень води був на рівні  

поверхні ґрунту витримують у воді годину. Після цього обережно виймають, 

злегка обтирають рушником і зважують на А-500. Знову кладуть трубку у 

воду на 20-30 хвилин і знову зважують . Цю процедуру виконують до того 

часу, поки не будуть отримані приблизно однакові показники зважування. 

Після насичення трубки з ґрунтом поміщають у сушильну шафу і при 
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температурі 100-105 °С висушують до постійної ваги. Розрахунок ПВ 

проводять на сухий ґрунт у % і мм. 

Одержані дані оформляють у вигляді таблиці. 

Таблиця 5 

Форма запису під час визначення повної вологоємності ґрунту 
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Вода, 
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ПВ 

1 2 3 % мм 

 

Повну вологоємність можна визначити і розрахунковим методом. 

Кількість води в об’ємних відсотках за ПВ дорівнює загальній шпаруватості 

ґрунту Рзаг., яку розраховують за величиною щільності твердої фази і 

щільності будови ґрунтового індивіду. Водомісткість ґрунту у відсотках його 

ваги дорівнюватиме: 

WПВ = 
V

çàã

d

P . , 

де WПВ – повна вологоємність %; Рзаг. – загальна шпаруватість, %; dV – 

щільність будови, г/см3. 

Розрахунковий метод найчастіше застосовують для ґрунтів, що не 

набухають. Слід пам’ятати, розрахована за шпаруватістю ґрунту величина 

ПВ, часто буває меншою від величина загальної шпаруватості. Це засвідчує 

наявність затиснутого повітря в ґрунті. 

Обладнання: металеві трубки із роз’ємним перфорованим дном, 

дерев’яний молоток, ніж, висока склянка, вага А-500, сушильна шафа, вода. 
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5.1.9. Розрахунковий спосіб визначення форм води в ґрунті 

Визначаючи фізичні і водні властивості і процеси важливо знати форми 

води в ґрунті, вміти знаходити їх як експериментально, так і розрахунковим 

способом. 

1. Вологість стійкого в’янення рослин (ВВ%): 

ВВ = 1,34 · Wм.г., 

де Wм.г. – максимальна гігроскопічність, %. 

2. Вологість сповільненого росту рослин (ВСР, %): 

ВСР = 0,7 · (ЗВ), 

де ЗВ  - загальна вологоємність, %. 

3. Діапазон активної вологи (ДАВ, %); 

ДАВ = (КВ - ВВ), 

де КВ – капілярна вологоємність, %; ВВ – вологість стійкого в’янення 

рослин, %. 

4. Загальний запас води в мм (Wзаг.): 

Wзаг. = КВ ·dV · h · 0.1, 

де КВ – капілярна вологоємність, %; dV – щільність будови г/см3; h – 

потужність шару ґрунту, см. 

5. Запас недоступної вологи в мм (Wнедост.): 

Wнедост. = Wм.г. ·h  dV · 0.1, 

де Wм.г. – максимальна гігроскопічність, %; h – потужність шару 

ґрунту, см.; dV – щільність будови г/см3. 

6. Запас малопродуктивної води (Wмалопрод.) у мм: 

Wмалопрод. = 1,34   Wм.г · dV · h · 0.1, або Wнедост · 1,34. 

7. Запас високопродуктивної води (Wвисокопрод.) у мм: 

Wвисокопрод. = Wзаг. – (Wнедост. + Wмалопрод.), 

де Wзаг – загальний запас води, мм; Wнедост. – запас недоступної води, 

мм; Wмалопрод. – запас малопродуктивної води, мм. 

Визначення цих показників має як практичне, так і теоретичне 

значення, оскільки дає змогу пізнати закономірності поведінки ґрунтової 
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вологи, що є найважливішою передумовою оптимізації водного режиму 

ґрунтів, підвищення врожайності сільськогосподарський культур. 

 

5.2. Водопроникність ґрунту 

Для генетичної, агрономічної і меліоративної характеристики ґрунту 

винятково важливо знати його водопроникність. Від цієї властивості 

залежить ступінь поглинання ґрунтом атмосферних опадів або поливних вод, 

формування поверхневого та внутрішньо ґрунтового стоку води, 

інтенсивність процесів водної ерозії, формування генетичних горизонтів 

тощо. 

Під водопроникністю ґрунту розуміють здатність ґрунту поглинати 

воду, яку подають на його поверхню, проводити воду від шару до шару в 

ненасичених водою горизонтах, на кінець, фільтрувати її крізь певну товщу 

повністю насичених водою горизонтів. Кількісно водопроникність 

виражається потужністю шару води ( в міліметрах), яка надходить в ґрунту 

через його поверхню за одиницю часу. В перші хвилини вода проникає в 

ґрунт завдяки своїй вазі через великі шпари аерації, одночасно розтікаючись 

врізнобіч під впливом поверхневої енергії ґрунту і капілярних явищ. 

Під час подання води на поверхню ґрунту, насиченого вологою, 

послідовно здійснюються різні процеси: всмоктування, тобто поглинання 

води під впливом градієнтів сорбційних і меніскових сил (характеризується 

коефіцієнтом вбирання); просочування, під час якого сорбційні сили в міру 

зволожування поступово слабнуть, і переважаючими стають меніскові сили і 

фільтрація, тобто рух води крізь насичену водою товщу під впливом 

гравітаційних сил і градієнта натиску води на поверхні ґрунту 

(характеризується коефіцієнтом фільтрації). 

Після припинення поданні води зверху відбувається перерозподіл її в 

ґрунтово-підґрунтовій товщі – стікання в нижні горизонти і шари. Цей 

процес характеризується коефіцієнтом водовіддачі. В природних умовах 

розмежувати окремі  процеси майже неможливо. Фільтрація в чистому 
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вигляді простежується в днищах водоймищ, рік, а також під час надходження 

в ґрунту великого потоку води, коли всі шари до верховодки або ґрунтових 

вод повністю насичені водою. 

 

На величину та характер водопроникності впливають шпаруватість 

ґрунту та підґрунтя – величина, форма та конфігурація шпар, 

гранулометричний та хіміко-мінералогічний склад, складення, структура, 

вміст гумусу, склад обмінних катіонів, вологість ґрунтів і тривалість 

зволоження, стан угіддя тощо. У ґрунтах легкого гранулометричного складу 

(піщаних і супіщаних), а також злитих безструктурних водопроникність 

залежить тільки від складення гранулометричних елементів; у структурних 

ґрунтах вона зумовлена розмірами агрегатів, їхньою упаковкою і, головним 

чином водостійкістю. 

Визначаючи і характеризуючи водопроникність ґрунтів, завжди 

потрібно мати на увазі такі особливості цієї властивості: а) водопроникність 

ґрунту досить динамічна і, як правило, зменшується з часом, бо в процесі 

насичення ґрунту водою відбувається руйнування грубих фракцій 

макроструктури, поступове ущільнення ґрунту за рахунок замулювання 

шпарового простору. Тому для правильного визначення водопроникності 

ґрунту спостереження за цією властивістю необхідно продовжувати протягом 

декількох годин, а інколи й діб; б) водопроникність ґрунту сильно 

варіабельна властивість, що зумовлено нерівномірністю складення ґрунту, 

наявністю в ньому кротовин, червоточин, дендритів, тріщин. Вона може 

варіювати для одного й того ж ґрунту в досить широких межах. 

Водопроникність характеризується турбулентним рухом води. Тому 

визначити цю властивість потрібно обов’язково контролюючи її декілька 

разів. 

Водопроникність ґрунтів (визначена після їхнього одногодинного 

витримування під натиском води 5 см) коливається в межах від 20-30 до 1000 

мм/год і більше.  В агрегатному відношенні найоптимальнішою є 
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водопроникність (у першу годину досліду) 100-500 мм/год., рівномірна в 

просторі і стійка за величиною в часі. В цьому випадку рух води в ґрунті 

ламінарний (рівномірний). За такої водопроникності вся ґрунтова товща 

після дощу в межах поля змочується однаково. Різко мінлива в просторі 

водопроникність, яка характеризується то застоями, то провалами води в 

різних точках поля, розцінюється як вегетативний для оцінки поля показник. 

Для визначення водопроникності ґрунтів застосовують польові методи: 

метод заливних площадок (метод рам, визначення водопроникності 

пристроєм ПВН Нестерова, метод поливу дослідних ділянок), мето трубок 

(метод трубок із змінним або постійним натиском води), лізиметричний 

метод (метод ізольованих колон), а також лабораторні (метод монолітів, 

метод трубок з насипними зразками, визначення водопроникності в пристрої 

Тіма). Вибираючи метод, потрібно враховувати мету досліджень (для 

іригаційних робіт, для характеристики ґрунтів в умовах богарного 

землеробства, для виявлення генетичних особливостей ґрунтів або 

ґрунтового комплексу), а також характеру досліджень (експедиційний або 

стаціонарний). 

В основному дослідження водопроникності ґрунтів проводять 

польовими методами, тобто вивчають ґрунт у природному його заляганні та в 

природних умовах. Лабораторні методи є допоміжними, вони доповнюють і 

пояснюють деякі аспекти польового методу. 

Серед польовий метолів визначення водопроникності ґрунтів 

найпоширенішим і традиційним є метод заливних площ, зокрема, метод рам. 

Рами різної величини і форми (круглої, квадратної) врізають у ґрунт, у площу 

січення рам заливають воду й ураховують інтенсивність вбирання під час 

постійного натиску води за визначення інтервали часу. Воду подають вручну 

(мірною посудиною) або водо регулюючим пристроєм ПНВ Нестерова. 

Для визначення водопроникності користуються металевими 

квадратними рамами. В кожному варіанті визначення (основний і 

контрольний) необхідні дві рами велика – зовнішня і мала – внутрішня. 
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Перша обмежує розтікання води в ґрунті із внутрішньої облікової рами. 

Площа рам може бути різною. Доцільно використовувати рами – зовнішню з 

площею 50х50 см, внутрішню – 25х25 см. 

Висота стінок кожної рами – 20 см, у нижній частині рами заточені 

клином для піщаного входження у ґрунт. 

Процес визначення водопроникності ґрунту складається із двох 

послідовних етапів: встановлення рам і обліку водопроникності. 

Встановлення рам. Водопроникність визначають під подвійним або 

потрійним контролем. Відстань між контрольними квадратами має бути не 

менше 50 см. Квадрати встановлюють неподалік від основного розрізу (але 

не ближче 10 м) на рівних і в усіх відношеннях типових для досліджуваного 

ґрунтового контуру ділянках. Площадку для досліду оберігають від 

затоптування та засмічення. 

Спочатку встановлюють зовнішній квартал, потім – внутрішній. 

Квадрат ставлять на площадку ґрунту, з внутрішньої сторони ножем 

позначають його межі. По визначеній межі прорізають ножем вузьку щілину 

глибиною 8-10 см (на всю довжину леза ножа), розширюючи назовні. Тоді 

встановлюють квадрат клиноподібною його стороною і спочатку вручну, а 

потім дерев’яним молотком щільно, без перекосів, заганяють його в щілину 

на всю глибину (кладуть по діагоналі дошку і по ній б’ють молотком). З 

внутрішньої сторони квадрата вузькою смугою (1-2 см) ґрунт притискають 

до його стінки ручкою молотка або ефесом ножа: із зовнішньої сторони 

добре втрамбовують ґрунт. Внутрішній квадрат під час встановлення 

центрують по зовнішньому. Також спочатку прорізують щілину, в яку 

щільно заганяють менший квадрат, з внутрішньої і зовнішньої стінок 

квадрата  ґрунт ущільнюють смугою 1-2 см. 

Облік водопроникності. У кожному квадраті встановлюють водомірну 

лійку і термометр, за якими визначають рівень води в рамі та її температуру. 

Наповнення водою контрольних квадратів виконують почергово. Обліковий і 

захисний квадрати заливають одночасно. Спочатку воду подають відрами, 
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попередньо виміряними, і виливають на фанерні вкладиші або трав’яні 

подушки доти, поки рівень води не досягає 5 см над поверхнею ґрунту в обох 

квадратах. З цього моменту воду обліковують і підливають у квадрати 

мірними циліндрами для підтримування постійного рівня (5 см). Поряд із 

встановленими рамами повинен бути достатній запас води (декілька відер) 

для поновлення її втрат після вбирання ґрунтом. 

Починаючи з вихідного моменту, коли встановлено заданий рівень 

води, за внутрішнім квадратом обліковують витрати води через визначені 

інтервали часу: за першу голину – через кожні 10 хвилин (6 відліків), за 

другу і третю години – через кожні 30 хвилин (4 відліки) і далі кожної 

наступної години. Водопроникність визначають на незрошуваних ділянках 

протягом 3-6 годин, на зрошуваних - >6 годин. Витрати води в межах 

зовнішньої рами не обліковують. Початок фільтрації у польових умовах 

вважають час встановлення рівноважної витрати води. Під час кожного 

обліку витрати води записують її температуру. Визначаючи водопроникність 

у жаркі періоди року, враховуючи втрати води через її випаровування. Для 

цього на початку визначення поряд з квадратними ставлять посудину 

(склянку, циліндр), доверху заповнену водою. Кожної години і наприкінці 

роботи визначають кількість води, що випарувалась у мм вод.ст. на одиницю 

поверхні. 

Перед початком визначення водопроникності поряд із дослідною 

ділянкою за допомогою бура пошарово відбирають зразки ґрунту і 

термостатно-ваговим методом визначають його польову вологість до 

глибини не менше 1 м. 

Водопроникність розраховують для кожного інтервалу часу 

спостережень (див. табл. 6) і виражають у міліметрах водного стовпа (мм 

вод. ст.). 

К1 = 
TS

Q







10 , 
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де К1 – водопроникність ґрунту для певної температури води t°С, 

мм/год.; ΔQ – кількість води, що просочилась за час ΔТ, см3; S – площа 

внутрішнього квадрата, см2; ΔТ – інтервал часу між відліками, хвилин; 10 - 

перерахунок см3 у мм вод. ст. 

Поправку на гідравлічний градієнт не враховують, бо для польових 

умов під час промочування ґрунту на велику глибину і тиску води на 

поверхню ґрунту 5 см він наближений до одиниці і величину 

водопроникності практично не змінює. 

Водопроникність ґрунту залежить від температури води, що 

фільтрується. Тому одержані величини водопроникності для температури t°С 

приводять до її стандартних значень при температурі 10°С (К10). 

К10 = 
)03,0(7,0

1

t

K


, 

де К10 – коефіцієнт водопроникності, приведений до температури 10°С, 

сс./год.; К1 – коефіцієнт водопроникності при даній температурі води, 

мм/год.; t – температура використаної води, °С; 0,7+(0,03t) – поправочний 

температурний коефіцієнт Хазена. 

Записують і обробляють результати досліджень за таким зразком: 

Назва ґрунту … . Дата … . Вихідна вологість ґрунту … . Площа 

внутрішньої рами: 625 см2. Натиск води: 5 см. Середня температура tсер. Води 

за час досліду: +18°С. 

Таблиця 6 

Водопроникність ґрунту (мм/год.) у різні інтервали спостережень 
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20 

… 
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90 

… 
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0 
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2000 
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3500 

 

4500 

4800 

4900 
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10 

10 

… 

10 

30 

… 

30 

60 

60 

60 

 

1200 

800 

… 

600 

500 

 

400 

300 

100 

100 

 

19,2 

12,8 

… 

9,6 

8,0 

 

6,4 

4,8 

1,6 

1,6 

 

115,2 

76,8 

… 

57,6 

16,0 

 

12,8 

4,8 

1,6 

1,6 

 

92,9 

61,9 

… 

46,4 

12,9 

 

10,3 

3,8 

1,2 

1,2 

 

Зміну швидкості просочування води в часі оформляють графічно у 

вигляді кривих, відкладаючи по осі абсцис час спостереження Т, по осі 

ординат величину волого проникності К10 мм/год.). 

Зниження і вирівнювання показників водопроникності наприкінці 

досліду свідчать про насичення ґрунту вологою і настання стадії фільтрації в 

поверхневих шарах ґрунту. 

У таблиці 7 подано оцінку водопроникності ґрунтів важкого 

гранулометричного складу. 

Таблиця 7 

Оцінка водопроникності ґрунтів важкого гранулометричного складу при 

напорі води Н на поверхні ґрунту 5 см і температурі t води 10°С  

(за Н. Качмнським) 

Водопроникність, мм водного стовпа 

за першу голину вбирання 
Оцінка 

Понад 1000 Провальна 
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1000-500 Надто висока 

500-100 вирівняна по всій площі Найкраща 

100-70 Добра 

70-30 Задовільна 

< 30 Незадовільна 

 

Віленський Д.Г. характеризує ґрунти за швидкістю (коефіцієнтом 

всмоктування води, виражаючи його в мм/год. (таблиця 8). 

Таблиця  8 

Оцінка водопроникності ґрунтів за швидкістю вбирання води, мм/год. 

(за Д. Віленським) 

Швидкість (коефіцієнт) вбирання к10, 

мм/год. 

Оцінка 

>150 Добре водопроникні 

150-50 Середньо водопроникні 

< 50 Слабо водопроникні 

 

У процесі роботи за методом рам враховують характер розтікання води 

в ґрунті, зарисовуючи і обмірюючи контур змоченості, де це можливо. Для 

цього після закінчення визначення водопроникності квадрати знімають, 

змочену площадку захищають від випаровування вологи (накривають 

спочатку цератою, потім сіном або соломою, шаром приблизно 20см) і 

витримують до встановлення капілярної рівноваги. В ґрунтах піщаних, 

супіщаних і легкосуглинистих капілярна  рівновага настає через 24 години, в 

суглинистих і глинистих – через 48 годин. Після цього роблять вертикальний 

розріз ґрунту – траншею – через центр площі внутрішніх квадратів на всіх 

контролях досліду на глибину 30 см нижче видимої нижньої границі 

змоченості. Для точного замірювання змочену поверхню ділять на квадрати, 

сторона яких – 10 см, і відтворюють контур на міліметровому папері, або за 
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клітинками в робочому зошиті. Характер розтікання води наочно засвідчує 

особливості ґрунту і служить додатковою характеристикою до оцінки його 

водопроникності. 

На цих же площадках (під внутрішніми квадратами) буром беруть 

проби ґрунту ля визначення повної і загальної вологоємності. 

Обладнання: зовнішня і внутрішня металеві рами площею 50х50 і 

25х25 см відповідно, градуйоване відро, хімічний посуд великої ємності 

(мірні циліндри) або пристрій ПВН Нестерова, ніж, лопата, дерев’яний 

молоток, дошка, лінійка, термометр, секундомір, уламок фанери, алюмінієві 

бюкси, сушильна шафа, вага А-500, ексикатор, вода. 

 

5.3. Водопідйомна здатність ґрунту 

Водопідйомна здатність ґрунту – властивість ґрунту спричиняти 

висхідний рух вологи під впливом капілярних сил. Капілярні сили починають 

уже проявлятись в шпарах діаметром 8 мм, але особливо яскраво виражені в 

шпарах діаметром 0,1-0,003 мм. Тонші шпари здебільшого заповнені 

зв’язаною водою або затисненим повітрям. Висота піднімання води в ґрунтах 

і швидкість її переміщення  визначаються гранулометричним складом, 

оструктуреністю, складенням, шпаруватістю, вмістом гумусу, складом 

ввібраних основ, змочуваністю ґрунту. Чим ґрунт важчий і менш 

структурний, тим більша потенційна висота підйому води, а швидкість 

підйому менша. 

В оміщанених безструктурних ґрунтах висота капілярного підйому 

знижується, але швидкість руху води велика. Це правило порушується в 

глинистих безструктурних ґрунтах. Згідно з формулами Дж. Жюрена і 

Ж.Л.М. Пуазейля, в однорідних ґрунтах не виключений підйом води на 

значно більшу висоту, ніж це простежується в природі – на 75 м і більше. Зі 

зміною гранулометричного складу (ґрунт стає важчим) водопідйомна сила 

спочатку зростає до певної межі, а потім починає зменшувати. Зумовлено це 

тим, що капілярна вода переміщується не в усьому об’ємі шпар, а лише в 
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діяльному їхньому просвітку. Для піщаних ґрунтів максимальна висота 

підйому води на рівнем ґрунтових вод становить 0,5-0,7 м, для суглинистих – 

3-6 м. 

Завдяки капілярним явищам і водопідйомній здатності ґрунтів ґрунтові 

води беруть участь у додатковому забезпеченні рослин водою, розвитку 

відновних процесів і засоленні ґрунтового профілю. Висхідний рух 

властивий не тільки  капілярно-підпертій воді, але й капілярно-підвішеній. 

Переміщення останньої припиняється тільки після втрати суцільності 

заповнення капілярів водою. Тому  безструктурні ґрунти, в яких 

переважають абсолютно капілярні пори, втрачають багато води на 

випаровування. В структурних ґрунтах капілярна вода менш рухома завдяки 

роз’єднаності капілярів грубими міжагрегатними шпарами і камерами, а тому 

краще зберігається і рівномір ніше використовується рослинами. Одним із 

заходів зменшення втрат води на випаровування є глибоке розпушування і 

оструктурення ґрунтів. 

Визначення водопідйомної здатності ґрунтів можна проводити в 

польових і лабораторних умовах (мето монолітів мето трубок. Визначення в 

польових умовах найбільш точні, бо ґрунт в лабораторії втрачає своє 

природне складення, а отже, дані водопідйомної здатності будуть спотворені. 

Визначення висоти і швидкості капілярного підйому води в полі за 

відсутності близького залягання ґрунтових вод. Закладають ґрунтовий розріз 

до глибини, з якої необхідно визначити водопідйомну здатність ґрунту. На 

лицевій  стороні розрізу підкопують нішу глибиною 25-30 см і шириною 30-

35 см, в яку поміщають ящик з оцинкованого заліза, заповнений піском. 

Якщо між монолітом ґрунту і піском утворилась щілина, тоді її забивають 

вологим ґрунтом, взятим з тієї ж глибини. 

У пісок заливають воду або розчин відповідної солі (для засолених 

ґрунтів) з внесенням 20-25 мг порошкоподібного індикатора - 

бромкрезоловий зелений – який чітко та яскраво виділяє границі змочування. 
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Вола з розчиненим індикатором подається вручну або за допомогою 

посудини Маріотта. 

Таким способом визначають висоту та швидкість капілярного підйому 

води в окремих генетичних горизонтах ґрунту. На основі одержаних даних 

розраховують швидкість капілярного підняття: 

V = 
T

h , 

де V – швидкість підняття води, см/год.; h – висота підняття води, см, Т 

– час підняття води на висоту h, хв.-год. 

Результати спостережень і відповідні розрахунки виконують за 

формою, поданою у таблиці 9 

Таблиця 9 

Розрахунок висоти і швидкості капілярного підйому води в ґрунті 
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Метод монолітів. Залежно від завдань використовують моноліти різної 

висоти – 20, 100 см і більше. На лицеву сторону монолітного ящика 

накладають скло. Моноліти ставлять у ванну з водою, рівень якої 

підтримують за допомогою посудин Маріотта. К воду додають порошок-

індикатор бромкрезоловий зелений. Розрахунки виконують за зразком, 

поданим у таблиці 9. 
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Метод трубок. В лабораторних умовах закономірності зміни 

водопідйомної здатності ґрунтів можна прослідкувати, використовуючи 

метод визначення в скляних трубках. Беруть скляну трубку діаметром 3-4 см 

і висотою 1 м. Дно трубки обмотують марлею з фільтрувального паперу. На 

всю довжину трубки наклеюють смужку міліметрового паперу, за якою 

ведуть відлік висоти підйому води. 

Готують наважку ґрунту в кількості, що дорівнює добутку щільності 

будови природного ґрунту на об’єм скляної трубки. Ґрунт просіюють через 

сито з діаметром отворів 5 мм. Агрегати більший розмірів (>5 мм) 

подрібнюють. Всю наважку засипають у трубку, злегка постукуючи дном 

трубки в край стола (для рівномірного ущільнення). Наповнену ґрунтом 

трубку закріплюють на штативі і опускають її нижній кінець у ванну з 

дистильованою водою на 0,5 см. Після цього фіксують час підняття води. 

Прослідковують швидкість підняття води в ґрунті за зміною тону 

забарвлення ґрунту в результаті його зволоження водою, що піднімається. 

Водопідйомну здатність ґрунту виражають через визначені інтервали часу в 

сантиметрах або через швидкість (графічно). 

Обладнання та реактиви: ящик з оцинкованого заліза, заповнений 

піском, вода або сольовий розчин, порошок-індикатор бромкрезоловий 

зелений, посудина Маріотта, ґрунтовий моноліт, скляні трубки діаметром 3-4 

см і висотою 1 м, фільтрувальний і міліметровий папір, ванна з 

дистильованою водою. 

 

6. Аналіз і оцінка ґрунту за параметрами його  

гідрофізичних характеристик 

На основі графічних даних вологості, яка виражена в категоріях вологи 

(≤ ВВ;  ВВ-ММВ;  ММВ-ЗВ;  ≥ ЗВ), аналізують і оцінюють гідрофізичні його 

характеристики. Для переведення вологості у категорію вологи складають 

таблицю-ключ, у якій подають пошарові значення “вагової” вологості, які 

відповідають різним категорія вологи для ґрунту. 
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Як приклад, подана вибірка з такої таблиці ля сірого лісового 

суглинистого ґрунту: 

Горизонт 
Глибина, 

см 

Вологість у % до ваги сухого ґрунту і відповідні їй 

категорії вологи 

≥ ЗВ ЗВ-ММВ ММВ-ВВ ≤ ВВ 

Н1 0-5 45 45-35 35-14 14 

Н1Е2 10-20 25 25-17 17-10 10 

І2 70-80 23 23-19 19-16 16 

 

Послідовно вибираючи з журналу польових спостережень значення 

“вагової” вологості та переводячи їх за допомогою таблиці-ключа в категорії 

вологи, наносять їх на графік хроноізоплет пошарово для кожного відліку 

часу. Роблять це кольоровими олівцями, ставлячи точки відповідного 

кольору для кожної категорії вологи на перетині координат. Коли всі точки 

розставлено, утворені тими поля обводять ізолініями і відповідно 

заштриховують ареали з однаковими властивостями вологи. 

Розглядаючи складені хроноізоплети вологості (результат багаторічних 

спостережень), аналізують зміну циклів зволоження-висушування, 

встановлюють тривалість, глибину та інтенсивність зимово-весняного 

зволоження, ступінь і темпи літнього висихання у різні роки, визначають тип 

водного режиму. 

За даними епюр вологості роблять висновки про зміни вологості ґрунту 

за певний період часу, порівнюють зміни вологості у різних шарах і 

горизонтах ґрунту, оцінюють (за нахилом кривої) градієнт вологості (різкість 

зміни вологості з глибиною). 

Обладнання: твердомір Н. Качинського, моноліт ґрунту 
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Додаток 1 

Приклад оброблення первинних даних про вологість ґрунту з 

використанням величини щільності будови і вологості в’янення 
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І ІІ ІІІ 

се
р
ед
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Н 0-5 0,87 13,0 13,5 13,4 13,3 11,6 5,8 6,6 5,8 2,9 2,9 

5-10 1,14 11,0 9,2 10,4 10,2 11,6 5,8 6,6 7,6 3,8 2,0 

НЕ 10-20 1,18 9,1 8,4 9,4 9,0 10,6 10,6 6,7 7,8 7,8 2,8 

ЕІ 20-30 1,34 8,3 9,2 7,8 8,4 11,3 11,3 5,8 7,8 7,8 3,5 

І1 30-40 1,44 9,6 12,4 10,0 10,7 15,4 15,4 8,1 8,8 8,8 6,6 

 40-50 1,54 10,4 10,5 12,1 11,0 16,9 16,9 9,7 15,0 15,0 1,9 

∑(0-50)65,8    46,1 19,7 

∑(50-100)92,7    79,6 13,1 

∑(100-150)85,6    63,8 21,8 
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Фото  Пробовідбірник Едельмана для гетерогенних ґрунтів 

(до глибини 5м) 
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Фото  Бур ґрунтовий АМ 16 

(зразки з порушеною структурою до глибини 1,5 м) 
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Фото  Циліндричний ґрунтовий бур з мотоприводом  

(відбір непорушеного зразка ґрунту 

 або донних відкладів із збереженням структури до глибини 1м) 

 

Фото . – Бур Зайдельмана 
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Фото   Мікропенетрометр МВ – 2 

(для визначення для польового і лабораторного вимірювання опору 

пенетрацї ґрунтів) 
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Фото  Застосування цифрового мікропенетрометра  

(Sonde de compaction 6120) 
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Фото  Цифровий пенетрометр Penetrologger 
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Фото хх  AG-BS-70 Пенетрометр для вимірювання ущільнення ґрунтів з 

дисплеєм 

 

 

Фото хх Фотометричний седиментометр ФСХ-6.(робота базується на 

седиментаційному законі Стокса і законі затухання випромінювань 

Ламберта-Берра) 
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Додатки 

Додаток 1 

Часові інтервали відбору проб при гранулометричному аналізі залежно 

від температури води і щільності твердої фази ґрунту 

 

Діаметр 

часток 

(мм) 

менше 

Щільність 

твердої 

фази 

ґрунту, 

г/см3 

Глибина 

взяття 

проб, см 

Температура, °С 

12,5 15 17,5 20 

1 2 3 4 5 6 7 

0,05 2,40 25 159" 149" 140" 132" 

0,01 - 10 26'31" 24'51" 23'20" 21'59" 

0,005 - 10 1год46'05" 1год39'46" 1год33'46" 1год27'54" 

0,001 - 7 30год56'16" 29год00'00" 27год12'51" 25год28'20" 

0,05 2,45 25 154" 144" 135" 127" 

0,01 - 10 25'36" 24'00" 22'31" 21'13" 

0,005 - 10 1год42'23" 1год36'00" 1год30'05" 1год24'35" 

0,001 - 7 29год52'23" 28год00'06" 26год16'35" 24год45'15" 

0,05 2,50 25 148" 139" 131" 123" 

0,01 - 10 24'45" 23'12" 21'46" 20'31" 

0,005 - 10 1год38'58" 1год32'48" 1год27'05" 1год22'01" 

0,001 - 7 28год55'30" 27год03'59" 25год26'04" 23год55'43" 

0,05 2,55 25 144" 135" 127" 119" 

0,01 - 10 25'57" 22'27" 21'04" 19'51" 

0,005 - 10 1год35'47" 1год29'48" 1год24'16" 1год19'24" 

0,001 - 7 27год56'44" 26год11'41" 24год36'36" 23год09'23" 

0,05 2,60 25 139" 130" 122" 115" 

0,01 - 10 23'12" 21'45" 20'25" 19'14" 

0,005 - 10 1год32'48" 1год26'59" 1год21'37" 1год16'55" 

0,001 - 7 27год04'12" 25год22'28" 23год48'41" 22год25'57" 

0,05 2,65 25 135" 127" 119" 112" 
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0,01 - 10 22'30" 21'06" 19'48" 18'39" 

0,005 - 10 1год30'00" 1год24'21" 1год19'08" 1год14'34" 

0,001 - 7 26год15'05" 24год36'25" 23год05'26" 21год45'09" 

0,05 2,70 25 131" 123" 115" 109" 

0,01 - 10 21'50" 20'28" 19'13" 18'06" 

0,005 - 10 1год27'21" 1год21'54" 1год16'50" 1год12'24" 

0,001 - 7 25год28'51" 23год53'05" 22год24'42" 21год06'44" 

0,05 2,75 25 127" 119" 112" 105" 

0,01 - 10 21'13" 19'53" 18'40" 17'35" 

0,005 - 10 1год24'52" 1год19'33" 1год14'38" 1год10'19" 

0,001 - 7 24год45'04" 23год12'02" 21год46'19" 21год30'32" 

0,005 2,80 25 124" 116" 109" 103" 

0,01 - 10 20'39" 19'20" 19'09" 17'06" 

0,005 - 10 2год22'30" 1год17'20" 1год12'34" 1год08'22" 

0,001 - 7 24год03'54" 22год33'26" 21год07'03" 19год56'28" 

 

Додаток 1.1 

Діаметр 

часток 

(мм) 

менше 

Щільність 

твердої 

фази 

ґрунту, 

г/см3 

Глибина 

взяття 

проб, см 

Температура, °С 

22,5 25 27,5 30 

1 2 3 4 5 6 7 

0,05 2,40 25 124" 117" 111" 105" 

0,01 - 10 20'41" 19'33" 18'27" 17'28" 

0,005 - 10 1год22'45" 1год18'13" 1год18'49" 1год09'55" 

0,001 - 7 24год00'23" 22год48'31" 21год31'48" 20год23'11" 

0,05 2,45 25 120" 113" 107" 101" 

0,01 - 10 19'59" 18'53" 17'49" 16'52" 

0,005 - 10 1год19'54" 1год15'31" 1год11'15" 1год07'29" 

0,001 - 7 23год18'28" 22год01'15" 20год47'14" 19год41'05" 

0,05 2,50 25 116" 109" 103" 98" 
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0,01 - 10 19'19" 18'15" 17'13" 16'19" 

0,005 - 10 1год17'14" 1год12'58" 1год08'52" 1год05'14" 

0,001 - 7 22год31'52" 21год17'17" 20год05'36" 19год01'40" 

0,05 2,55 25 111" 106" 100" 95" 

0,01 - 10 18'41" 17'39" 16'40" 15'47" 

0,005 - 10 1год14'44" 1год10'37" 1год06'40" 1год03'08" 

0,001 - 7 21год48'13" 20год36'00" 19год26'47" 18год24'54" 

0,05 2,60 25 109" 103" 97" 92" 

0,01 - 10 18'14" 17'06" 16'09" 15'17" 

0,005 - 10 1год12'24" 1год08'25" 1год04'34" 1год01'10" 

0,001 - 7 21год07'17" 19год57'26" 18год50'16" 17год50'20" 

0,05 2,65 25 105" 100" 94" 98" 

0,01 - 10 17'33" 16'35" 15'39" 14'50" 

0,005 - 10 1год10'12" 1год06'21" 1год02'38" 59'19" 

0,001 - 7 20год28'59" 19год21'13" 18год16'05" 17год17'15" 

0,05 2,70 25 102" 97" 91" 86" 

0,01 - 10 17'02" 16'06" 15'12" 14'23" 

0,005 - 10 1год08'10" 1год04'24" 1год00'47" 57'34" 

0,001 - 7 19год52'07" 17год48'40" 17год43'48" 16год47'24" 

0,05 2,75 25 99" 94" 89" 84" 

0,01 - 10 16'33" 15'38" 14'46" 13'59" 

0,005 - 10 1год06'13" 1год02'34" 59'04" 55'56" 

0,001 - 7 19год18'40" 18год14'51" 17год13'27" 16год18'35" 

0,005 2,80 25 97" 91" 86" 82" 

0,01 - 10 16'06" 15'12" 14'21" 13'35" 

0,005 - 10 1год04'23" 1год30'50" 57'25" 54'22" 

0,001 - 7 год'" год'" год'" год'" 
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Додаток 2 

Усереднені значення щільності твердої фази (d, г/см3)  

різних ґрунтів (за Н. Качинським) 

Назва ґрунту 
Глибини, см; щільність, г/см3 

0-20 20-40 10-100 > 100 

Легкі всіх типів 2,95-2,71 2,65 2,65 2,65 

Підзолисті і сірі лісові 2,60 2,65 2,70 2,70 

Чорноземи типові і звичайні 2,40 2,50 2,65 2,70 

Чорноземи південні 2,55 2,60 2,65 2,70 

Каштанові 2,60 2,65 2,70 2,75 

Бурі пустельно-степові і сіроземи 2,65 2,70 2,70 2,75 

Червоноземи 2,60 2,65 2,75 2,80 

 

Додаток 3 

Щільність і в’язкість води залежно від температури 

Температура, °С Щільність води, D В’язкість води, ŋ 

10,0 0,999727 0,01301 

12,5 0,999466 0,01219 

15,0 0,999126 0,01138 

17,5 0,998713 0,01072 

20,0 0,998230 0,01006 

22,5 0,997682 0,009501 

25,0 0,997071 0,008948 

27,5 0,996400 0,008473 

30,0 0,995673 0,007998 
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Додаток 4 

Значення (Q-λ) за різних температур і логарифми цих значень  

для розрахунків з уведенням поправок під час роботи з пікнометрами  

та гідростатичного зважування 

t°С Число Логарифм t°С Число Логарифм 

10 0,99853 9,99936 18 0,99742 9,99888 

11 0,99843 9,99931 19 0,99723 9,99879 

12 0,99832 9,99927 20 0,99703 9,99871 

13 0,99820 9,99922 21 0,99682 9,99862 

14 0,99807 9,99916 22 0,99660 9,99852 

15 0,99793 9,99910 23 0,99636 9,99841 

16 0,99777 9,99903 24 0,99612 9,99831 

17 0,99760 9,99896 25 0,99587 9,99821 

 

Додаток 5 

Значення [3β (t  t4) + Qt  Q4] для різних температур  

і логарифм цих значень 

t°С Число Логарифм t°С Число Логарифм 

1 +0,00018 6,25527 20 0,00057 6,75587 

11 +0,00015 6,17609 201/4 0,00061 6,78533 

12 +0,00012 6,07918 201/2 0,00064 6,80618 

13 +0,00007 5,84510 203/4 0,00067 6,82607 

14 +0,00002 5,30103 21 0,00071 6,85126 

15 0,00005 5,69897 211/4 0,00075 6,87506 

151/2 0,00009 5,95424 211/2 0,00078 6,89209 

16 0,00013 6,11394 213/4 0,00082 6,91381 

161/4 0,00015 6,17609 22 0,00085 6,92942 

161/2 0,00018 6,25527 221/4 0,00089 6,94939 

163/4 0,00020 6,30103 221/2 0,00093 6,96848 
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17 0,00023 6,36173 223/4 0,00097 6,98677 

171/4 0,00026 6,41497 23 0,00102 7,00860 

171/2 0,00028 6,44716 231/4 0,00106 7,02531 

173/4 0,00031 6,49136 231/2 0,00110 7,04139 

18 0,00033 6,51851 233/4 0,00114 7,05690 

181/4 0,00037 6,56820 24 0,00118 7,07188 

181/2 0,00040 6,60206 241/4 0,00123 7,08813 

183/4 0,00043 6,63347 241/2 0,00127 7,10380 

19 0,00045 6,65321 243/4 0,00132 7,11892 

191/4 0,00048 6,68124 25 0,00136 7,13354 

191/2 0,00051 6,70757 251/4 0,00140 7,14613 

193/4 0,00054 6,73239 251/2 0,00145 7,16137 
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