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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 
 

ОЦІНКА СТУПЕНЮ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ І ВИБІР 
СТРАТЕГІЇ ЙОГО ОБРОБІТКУ 

 
МЕТА РОБОТИ 
Отримання практичних навичок визначення щільності грунту 

та подальшої стратегії щодо його обробітку 
 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  
 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- природні особливості та об’єктивні закономірності 

сільськогосподарського виробництва [1-2]; 

- розвиток способів зменшення ущільнення ґрунту [3]; 
Ознайомитися: 
- с теоретичними матеріалами [4]; 
- з порядком проведення замірів щільності грунту[5,6]; 
- з методикою оцінки ущільнюючого впливу рушіїв тракторів 

на грунт (теоретичний матеріал методичних вказівок). 
Скласти звіт по роботі: (розділ 4 методичних вказівок). 
Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах  

формату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД, або представ-
лена в електронному варіанті (при дуальному навчанні). 

 
1.2 Питання для самопідготовки 
1. Оптимальні значення щільності грунту.  
2. Вплив щільності грунту на врожайність с.г. культур  
3. Типові фактори ущільності грунту  
4. Наслiдки ущiльнення грунту. 
5. Допустимий рiвень ущiльнення грунту за критерієм врожаю. 
6. Шляхи і способи зменшення шкідливої дії ходових систем 

на грунт. 
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7. Методику визначення щільності грунту. 
8. Порядок розрахунку щільності грунту. 
 

1.3 Рекомендована література 
1. Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання 

техніки в АПК: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с. 
2. Русанов В.А. Проблема переуплотнения почв движителя-

ми и эффектиивные пути ее решения. Москва: ВИМ, 1998. 368 с. 
3. Жиган В.Й. Посібник з теоретичних основ машиновикори-

стання в землеробстві та системи «Машина-Поле»./ В.Й. Жиган/-
Мелітополь, ТДАТА.-2000.-144 с. 

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами ста-
тистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. 
– М.: Агропромиздат. – 1985. – 351 с. 

5. Кушнарев А.С, Кравчук В. Новые научные подходы к вы-
бору способов обработки почвы/ А.С Кушнарев, В. Кравчук//-
Техніка і технології в АПК.-2010.-№5(8).- С. 6-10. 

6. Особливості проведення весняно-польових робіт в зоні 
степу в 2012 році: науково-практичні рекомендації / 
М.В.Присяжнюк, М.Д.Безуглий, О.А.Демидов; В.Ф.Петриченко, 
М.П.Сичевський, А.С.Заришняк, О.О.Іващенко, В.А.Кононюк, 
В.С.Циков, Б.В.Дзюбецький та ін. - Дніпропетровськ: Інститут сіль-
ського господарства степової зони НААН України, 2012. - 112 с. 

 
                 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

- прилад для виміру  щільності грунту; 
- ваги; 
- штикова лопата; 
- молоток; 
- ніж; 
- тара для зважування ; 
- штангельциркуль; 
- калькулятор. 
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2 ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
Теоретичні положення 
Серед переваг і недоліків відвальної і безвідвальної, глибокої, 

мілкої, поверхневого обробітку грунту і no–till питанню правильно-
го вибору технології його обробки слід приділяти велику увагу. При 
обробітку грунту, як правило, переслідується мета зміни щільності 
ґрунту, його разущільнення [1, 2]. Щільність грунту є інтегральним 
показником його стану, що визначає як умови розвитку ґрунтової 
біоти, так і кореневої системи вирощуваних на ньому рослин. 

Як правило, при прийнятті рішень з вибору системи обробіт-
ку ґрунтів ігнорується оцінка реального стану щільності грунту по 
глибині, а усереднені показники щільності ґрунту лише по орному 
горизонту не дають можливості оцінити реальну роботу ґрунтооб-
робної техніки стосовно формування оптимальної щільності в коре-
невмісному шарі грунту. Дуже часто проводиться зайве розпушу-
вання грунту, на що витрачається багато енергії (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Зміна щільності протягом вегетаційного періоду  
при безвідвальної обробці (1), дискуванні (2),  
поверхневому розпушування (3), відвальної обробці (4) 
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Закономірно постає питання про доцільність механічної об-
робки грунту, якщо її рівноважна щільність дорівнює оптимальної. 
Оцінка стану рівноважної щільності грунту по глибині дає велику 
інформацію про концепцію його обробітку та резерви економії па-
лива за для цього. 

Введення понять рівноважної і оптимальної щільності до-
зволить найбільш правильно підійти до вибору способу і глибини 
обробки. 

Рівноважна (реальна) щільність – щільність, яку набуває 
грунт через певний час після механічного впливу на нього під дією 
природних внутрішніх зв'язків різної характеру (хімічного, фізично-
го, біологічного) і взаємодією цих процесів, Тобто, рівноважна 
щільність – умова природного стану даного типу ґрунтів, оскільки 
вона як відкрита інформаційна система має здатність до самооргані-
зації. 

Оптимальна щільність – щільність грунту, яка забезпечує 
найбільш продуктивний розвиток виращуваної культури. Тобто, оп-
тимальна щільність відображає фізіологічні особливості виращова-
них рослин та їх вимоги до ґрунтових умов. 

Рівноважна і оптимальна щільність грунту не завжди збіга-
ються за значенням. 

І, інтуїтивно, сьогодні завдання обробітку грунту полягає в 
тому, що хоча б на час змінити реальну щільність грунту, наблизи-
вши її до оптимальної. Обмежені дослідження оптимальної щільно-
сті грунту експериментальним шляхом не дають сьогодні можливо-
сті зробити однозначно висновок, про залежність значення "оптима-
льна щільність" від типу грунтів або від фізіологічних властивостей 
вирощуваних рослин. Діапазон оптимальної щільності знаходиться 
в межах 1,1–1,25 г/см3. 

Рівноважний стан грунту, за яким щільність вище оптималь-
ної (ущільнений стан), пов'язане з історією та природними умовами 
походження грунту, рівнем техногенного впливу на нього.  

Ущільнений стан грунту супроводжується низкою нега-
тивних явищ таких, як: 
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1) Ущільнення грунтів в першу чергу пов'язано зі змінами 
порового простору, причому цей процес починається з деформації 
крупних некапілярних пір. 

Найбільш цінними для фізичних властивостей грунту є пори 
розмірами 100–300 мкм і більше, які служать для транспортування і 
перерозподілення (вбирання і пересування) великої кількості води в 
грунті. Вода, що міститься в порах менше 10 мкм малодоступна ро-
слинам. Ущільнення грунтів в основному відбувається за рахунок 
зменшення загального обсягу пір розмірами більше 10 мкм. Так, при 
ущільненні грунту з 1,25 до 1,62 г/см3 загальна порозтість зменшу-
ється з 52 до 39%, але при щільності грунту 1,32 г/см3 пори розмі-
ром понад 300 мкм складають всього 2–3% обсягу грунту. 

При подальшому ущільненні грунту (до 1,50 г/см3) кількість 
пор розміром понад 10 мкм зменшується до 6%. При цьому в 1,5 ра-
зи збільшується об'єм пор розміром менше 3 мкм, що призводить 
при однаковій ваговій вологості внаслідок ущільнення грунту до 
скорочення кількості доступної рослинам вологи і збільшення кіль-
кості недоступної вологи, яка міститься в малих мікропорах. При 
цьому одночасно скорочується і воздухоємність ґрунту. Ось при-
клади реальних спостережень. Навіть після поливу запас продукти-
вної вологи в активному шарі грунту на ущільнених ділянках на 
250–300 м3/га нижче, ніж на ділянках з оптимальною щільністю 
ґрунту; отже, тільки за рахунок оптимальної щільності ґрунту запа-
си вологи можуть забезпечити життя і розвиток рослин додатково 
протягом декількох діб. Те ж стосується і до використання атмосфе-
рних опадів. 

2) Ущільнення грунту веде до істотного погіршення її водно-
фізичних властивостей таких, як вологоємність, швидкість вбирання 
поливної води (атмосферних опадів) і водопроникність. Запаси во-
логи в шарі 0–50 см при вирощуванні кукурудзи на ущільнених ді-
лянках менше на 3–10 мм протягом усього періоду вегетації. Якщо 
час вбирання грунтом поливної норми на неущільнених ділянках 
складає 2–8 хв, то після дворазового проходу трактора ХТЗ–150К – 
60–200 хв, а після п'яти-шести проходів трактора ХТЗ–150К зрошу-
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вальна вода в грунті практично не вбирається. Водопроникність, а 
отже, і ефективність використання атмосферних опадів, ущільненим 
грунтом зменшується в 2–4 і більше разів. 

3) Ущільнення ґрунтів призводить до погіршення в ньому 
повітрообміну. Інтенсивність виділення з ущільненого грунту вуг-
лекислоти (СО2) зменшується в 1,2–1,6 разів, що гальмує круговорот 
елементів в біосфері. 

4) Істотний вплив робить ущільнення грунтів на режим жив-
лення рослин. Основною формою азоту в ущільненому грунті (до 
95%) протягом всього вегетативного періоду рослин є амонійний. 
Про доступність азоту в залежності від щільності грунтів можна су-
дити за змістом загального азоту в листках рослин. При однаковому 
вмісті азоту в ґрунті його ущільнення призводить до зменшення 
надходження азоту в рослину. Збільшення щільності ґрунту від 1,25 
до 1,35–1,40 г/см3 призводить до зменшення як приросту сухої ре-
човини в 1,5–2,0 рази, так і надходження азоту в рослину в 1,5–1,7 
разів. Фонологічні і біометричні спостереження за зерновими в фазі 
виходу в трубку показують, що на ділянках з щільністю грунту ви-
ще за 1,35 г/см3 навіть на високому фоні азотних добрив (понад 100 
кг на 1 га) рослини мають ознаки нестачі азоту, які проявляються в 
світло-зеленому забарвленні листя і меншої густоти стебел. 

Таким чином, застосування високих доз азотних добрив на 
ущільнених грунтах не дає бажаного ефекту. А отже, боротьба за 
зниження переущільнення грунту є і боротьбою за раціональне ви-
користання азотних добрив. На жаль, об'єктивної інформації про 
значення щільності на засвоюваність і рухливість інших поживних 
елементів у нас немає, але загальний закон розвитку біогеоценозів 
дозволяє припускати, що ущільнення грунтів веде до зниження ефе-
ктивності використання не тільки фосфору і калію, а й інших хіміч-
них елементів, які беруть участь в круговороті речовин в системі 
"грунт–рослина–світло (фотосинтез)". 

Біологічна активність грунту є найважливішою її характерис-
тикою (ми вважаємо її визначальною для усіх агрофізичних та агро-
номічних властивостей). Активність мікрофлори за методикою роз-
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кладання целюлози (льняного полотна) в деякій мірі відображає 
швидкість розкладання рослинних залишків сільськогосподарських 
культур. Збільшення щільності ґрунту до 1,35–1,40 г/см3 веде до 
зниження швидкості розкладання рослинних залишків на 38–40% і, 
як наслідок, до зниження біологічної її активності, що випливає із 
цього наслідками розвитку біоагроценоза. 

Збільшення щільності ґрунту веде до зміни її температурного 
режиму, як правило, погіршення. 

Встановлено, що температура грунту по сліду трактора відрі-
зняється від температури грунту поза слідом трактора протягом до-
би. Щільний грунт в ранкові години має меншу температуру, ніж не 
ущільнений. У денні години ущільнений грунт прогрівається значно 
більше, ніж неущільнений. Найбільша різниця температур в ранкові 
години перевищує 3°С. Амплітуда коливань температури більш зна-
чна у ущільненому, ніж в неущільненому грунті. Таким чином, ущі-
льнення грунту погіршує умови життєдіяльності грунтової біоти як 
за рахунок зниження вповітреобміну, так і більш різких коливань 
температури грунту. 

5) Підвищення щільності ґрунту веде до збільшення його 
твердості, що особливо проявляється зростанні рослин. 

Збільшення твердості грунту перешкоджає проходженню за-
родкового корінця і погіршує аерацію у період підвищеної вологос-
ті, що веде до зниження схожості насіння. 

6) Щільність грунту безпосередньо впливає на формування 
кореневої системи. Вага кореней знаходиться в зворотній залежнос-
ті від щільності ґрунту. При оцінці розвитку кореневої системи спо-
стерігається, що коріння на ущільнених ділянках деформовані і 
концентруються вони в прошарках з пониженою щільністю ґрунту. 
Несприятливі умови розвитку кореневої системи рослин в щільному 
грунті призводить так само до зниження врожайності вирощуваних 
культур. У щільний грунт (1,5 г/см3) коріння рослин проникають 
досить слабо: до 80% їх живе в шарі 7–10 см і лише 15–20% в шарі 
10–20 см і нижче лежачих. 
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7) Чим щільніший грунт, тим більше енергії необхідно на йо-
го обробітку та тим гірше якість розпушування його. Якщо на не-
ущільнених ділянках після обробки комьїв розміром більше 100 мм 
міститься 10–15%, то на ущільнених одним проходом трактора К–
700 кількість таких грудок у верхньому шарі досягає 45%. 

Слідами гусеничних тракторів опір при оранці зростає на 16–
25%, важких колісних тракторів і автомобілів – на 45–60%, трактор-
них агрегатов – на 72–90%. Такими є деякі відмінні властивості гру-
нту, що знаходяться в стані оптимальної щільності і реальної рівно-
важної щільності, якщо остання значно вище оптимальної. 

Якщо визнати факт впливу щільності на урожай і необхід-
ність приведення щільності ґрунту до рівня оптимальної шляхом 
механічної дії, то виникає природно два питання – яка реальна (рів-
новажна) щільність грунту поля, що використовується під посів тієї 
чи іншої культури і як розподіляється щільність грунту по глибині . 

Тим часом дослідження щільності грунту дають нам багато 
інформації  для роздумів щодо вибору способу і глибини обробки. 
Розподілення щільності по глибині оброблюваного шару практично 
може знаходиться тільки в одному з чотирьох варіантів стану (рис. 
2). 

 
Рис. 2 – Типове розподілення щільності ґрунту по глибині 
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Варіант 1. Щільність грунту в оброблюваному, або в орному 
горизонті, вище оптимального (рис. 2, а). Логічно, що такі грунти 
слід по всьому орному шару приводити в стан оптимальної щільно-
сті. Для цього застосовують знаряддя суцільного розпушування – 
відвальні або безвідвальні (знаряддя суцільного впливу на грунто-
вий шар). Більш того, необхідно і розпушування підорного горизон-
тів, щоб зменшити щільність підорного шару. Є багато фактів, що 
підтверджують те, що глибоке розпушування грунту призводить до 
істотного збільшення врожаю культурних рослин. 

Такі ґрунти в Україні представлені в Поліссі, однак застосу-
вання "нульового обробітку" на них не витримує ніякої критики. 

Варіант 2. Щільність грунту в оброблюваному шарі і нижче 
знаходиться в стані оптимальної (рис. 2, б). Для грунтів з такою рів-
новажної щільністю природно виникає питання – навіщо їх розпу-
шувати? Механічного впливу на такі грунту не потрібно. На полях з 
таким розподілом щільності повинна використовуватися технологія 
no-till. Зауважимо, що в такому стані перебувають більшість чорно-
земних грунтів України. 

Варіант 3. Верхній шар грунту надмірно ущільнений, але ни-
жні шари орного горизонту знаходяться в стані оптимальної щіль-
ності (рис. 2, в). Та дещо розподіл щільності, можливо, є результа-
том не настільки до природного їх розвитку, скільки техногенного 
впливу на верхній шар (ущільнення ходовими системами техніки, 
розпорошення верхнього шару ґрунтообробними знаряддями і по-
ливом великими нормами). На полях з таким розподілом щільності 
слід доводити тільки верхній переущільнення шар до оптимальної. 
Глибина обробки залежить від стану переущільного шару. Ці грунту 
і є полігоном для поверхневої і мінімальної обробок грунту. 

Варіант 4. Верхня частина орного горизонту находіться в 
стані оптимальної щільності, нижня частина ущільнена (рис. 2, г). 
Тут ущільнений шар грунту необхідно доводити до стану оптималь-
ної щільності, причому основний механічний вплив має припадати 
тільки на нижній ущільнений шар, і не потрібно суцільного механі-
чного впливу на весь орний шар. Такий вплив здійснюють чизельні 
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розпушувачі. Такому розподілу щільності по глибині схильні каш-
танові (темні і світлі) грунту. 

Отже, можна говорити про необхідність виробництва для 
України всього арсеналу грунтообробних знарядь – плугів, плоско-
різів, культиваторів, Використання будь то чизельних культивато-
рів, комбінованих знарядь і знарядь для прямого посіву залежить від 
характеру розподілу рівноважної щільності по глибині. 

Також відомо, що вміст гумусу впливає практично на всі вла-
стивості грунту. Так вміст гумусу, як будівельного матеріалу утво-
рення ріллі з грунтів і грунтоутворюючих порід і проводить скла-
дання грунту в стан оптимальної щільності. Встановлено, що зміна 
вмісту гумусу супроводжується зміною щільності грунтів. Змен-
шення вмісту гумусу в грунті веде до пропорційного збільшення її 
щільності (рис. 3). Отже, зниження вмісту гумусу і збільшення рів-
новажної щільності – взаємопов'язані процеси. 

 

 
Рис. 3 – Залежність щільності ґрунтів від вмісту в них гумусу 
 
Так, грунти, що містять більше 3,5–4% гумусу, практично 

знаходяться в стані оптимальної щільності і для них рівноважна і 
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оптимальна щільність однакові. У системах землеробства, що ве-
дуть до скорочення вмісту гумусу, збільшується рівноважна щіль-
ність з усіма наслідками. 

Таким чином, основним завданням обробітку грунту є приве-
дення його щільності в стан оптимальної, при якій створюються 
сприятливі умови розвитку всіх складових "агробіоценозу". Вибір 
способу і глибини обробки, типів і параметрів робочих органів може 
бути проведений тільки після детального вивчення розподілу реаль-
ної щільності ґрунту по глибині. 

 
3 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
3.1 Методика визначення щільності грунту   
Прилад для виміру щільності ґрунту розроблено на кафедрі 

МЗ ТДАТУ,який представлено на рис. 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

 
Рис. 4 – Прилад для виміру щільності ґрунту:  

1 – Прилад для виміру щільності ґрунту;  2 – електронні ваги;  
3 – циліндр проби грунту. 

 
     Додаткове обладнання: 

– штикова лопата; 
– молоток;  
– ніж; 
– тара для зважування. 
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 3.2.Порядок проведення замірів 
 

1. Вибрати ділянку на полі. 
2. Заглибитись до відповідного ґрунтового горизонту (вертика-

льно за допомогою штикової лопати). 
3. Опустити прилад на потрібну глибину уздовж до зрізу ґрун-

ту,  який розташований перпендикулярно до входження ло-
пати у ґрунт (для уникнення додаткового ущільнення). 

4. Заглибити прилад за допомогою молотка до повного запов-
нення циліндра (рис. 5). 

5. Вийняти обережно прилад.  
Якщо циліндр заповнений ґрунтом частково, необхідно його 

очистити від ґрунту й виконати заміри повторно 
 
 

1 

2 

 
Рис. 5 – Схема взяття проби ґрунту: 

 1 – прилад; 2 – молоток; Х – глибина заміру. 
 

6. За допомогою ножа обрізати край циліндра. 

7. Ввімкнути ваги кнопкою  
 

. 
8. Налаштувати ваги на зважування в унціях кнопкою UNIT (на 

табло з’явиться напис OZ). 
9. Поставити тару для зважування на ваги. 
10. Отримати нульове значення ваги шляхом натискання кнопки 

TARE . 
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11. Висипати весь ґрунт із циліндра у тару для зважування. 
12. Записати значення щільності для даної проби. 

 
3.4 Розрахунок щільності  
Визначаємо об’єм циліндра приладу, см3 

                   Vцил=S·h,                                              (1) 
де S – площа дна циліндра приладу,см2; 
     h – висота циліндра приладу,см. 

Визначаємо щільність проби грунту, г/см3, 

                        
цил

m

V
ρ = ,                                                      (2) 

де m – маса грунту, розміщеного у циліндрі, г. 
 

   4 ФОРМА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
 
Після виконання роботи, студент складає звіт, зміст якого 

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Теоретичні положення 
3) Методику визначення щільності грунту. 
4) Вхідні дані. 
5) Результат визначення щільності грунту в орному шарі. 
6) Графічні залежності зміни щільності грунту по глибині 
орного шару. 
7) Стратегію обробітку грунту. 
7) Висновки (здійснити аналіз отриманих результатів). 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

1. Які можливі варіанти розподілення щільності грунту по глиби-
ні?  
2. Яка стратегія обробітку грунту, якщо величина щільності в об-
роблюваному, або в орному горизонті, вище оптимального? 
3. Яка стратегія обробітку грунту, якщо величина щільності в об-
роблюваному шарі і нижче знаходиться в стані оптимальної? 
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4. Яка стратегія обробітку грунту, якщо величина щільності у вер-
хньому шарі велика, але нижні шари орного горизонту знаходяться 
в стані оптимальної щільності? 
5. Яка стратегія обробітку грунту, якщо величина щільності Яка 
стратегія обробітку грунту, якщо величина щільності у верхньому 
шарі велика, але нижні шари орного горизонту знаходяться в стані 
оптимальної щільності? 
7. Методика лабораторного визначення щільності грунту. 
8. Які похибки притаманні при визначенні щільності грунту мето-
дом ріжучих циліндрів? 

 

 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
 
      До роботи  допускаються особи, що пройшли інструктаж з охо-
рони праці, не мають протипоказань за станом здоров'я.  
      Користувачи лабораторного обладнання повинні дотримувати 
правил внутрішнього трудового розпорядку, установлені режими 
праці й відпочинку. 
      Користувачі лабораторного обладнання зобов'язані дотримува-
тись правил пожежної безпеки, знати місця розташування первин-
них засобів пожежогасіння.  
     Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий або 
очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити ад-
міністрацію .  
При несправності устаткування припинити роботу й повідомити 
адміністрацію. 
       У процесі роботи користувачі  повинні дотримувати правил ви-
користання засобів індивідуального й колективного захисту, дотри-
мувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче 
місце. 
     Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції з 
охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності 
відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 


