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Лабораторна робота № 1
ВИЗНАЧЕННЯ БУДОВИ (СКЛАДЕННЯ) І ЩІЛЬНОСТІ

ОБ’ЄМНОЇ МАСИ) ОРНОГО ШАРУ
Мета роботи: освоїти методику визначення будови і вологості орного
шару ґрунту, охарактеризувати значення співвідношення об’ємів капілярних і
некапілярних пор у житті рослин, навчитись творчо застосовувати різні
агротехнічні прийоми для забезпечення оптимальної будови орного шару
ґрунту.
Методика роботи: робота виконується на 2 – 3 зразках ґрунту,
відібраних в польових умовах з ділянок різних варіантів дослідів кафедри.
Завдання полягає у визначенні: а) питомої та об’ємної маси ґрунту; б)
польової вологості зразка ґрунту, взятого для насичення; в) будови орного
шару ґрунту;г) ступеня насичення водою та аерації ґрунту.
Під будовою, або складенням орного шару ґрунту розуміють
співвідношення між об’ємами його твердої фази і різних видів пор
(капілярних, некапілярних). Вона залежить від механічного складу ґрунту,
структури, часу і способу його обробітку, рослинності, розвитку кореневих
систем рослин і діяльності ґрунтової фауни і справляє великий вплив на
водний, повітряний режими ґрунту, інтенсивність біологічних процесів,
газообмін між ґрунтом та атмосферою та ін.
Питому масу ґрунту визначають здебільшого пікнометричним методом
під час вивчення курсу ґрунтознавства. Щоб уникнути паралелізму у
вивченні курсу землеробства, студенти не визначають цього показника —
його вказує викладач. Польову вологість зразка ґрунту, взятого для
насичення, встановлюють на відібраних у цей самий час у бюкс 20 – 30 г
ґрунту ваговим методом. Відібрані зразки ґрунту зважують і висушують
протягом 6 год. при температурі 10 – 15 °С, після цього через 2 год.
повторюють зважування (до постійної маси). При визначенні вологості
записи і обчислення здійснюють у такій послідовності:
1. Бюкс № ______
2. Маса бюкса, m = ___________________________________ г
3. Маса бюкса з ґрунтом до висушування m1 = _________ г
4. Маса бюкса з ґрунтом після висушування m2 = ______ г
5. Маса води, що випарувалась, а = m1 – m2 = __________ г
6. Маса абсолютно сухого ґрунту, y = m2 – m = __________ г
7. Польова вологість ґрунту B = a/y 100 = _____________ %
Для визначення вологості ґрунту перед виходом у поле вимірюють і
зважують патрони (з кришками) від бура Некрасова. У полі знімають кришку
з патрона, вставляють його в бур Некрасова, на бур нагвинчують кільценаконечник. Бур ставлять вертикально і забивають у ґрунт. Коли бур
проникне в ґрунт на задану глибину, рукояткою штанги його кілька разів

провертають за годинниковою стрілкою, щоб відокремити відібраний у
патрон зразок ґрунту від решти ґрунтової маси. Потім бур виймають з ґрунту,
згвинчують кільце-наконечник і обережно виймають з нього патрон з
відібраним зразком ґрунту. Патрон закривають верхньою кришкою, зрізують
зайвий ґрунт на нижньому його кінці врівень з краями і закривають патрон
нижньою кришкою. У лабораторії патрони з ґрунтом зважують і ставлять в
підготовлену ванночку для капілярного насичення. Патрон тримають
вертикально перевернутим, знімають нижню кришку, накладають замість неї
кружок фільтрувального паперу, діаметр якого трохи більший за діаметр
патрона, ставлять патрон нижньою частиною на підставку у ванночку і
знімають верхню кришку. Щоб не переплутати і не загубити кришки, їх
кладуть зворотним боком на верх патрона.
Коли всі патрони з ґрунтом поставлені для капілярного насичення,
ванночку заливають водою так, щоб вода не потрапила в ґрунт у патронах.
Насичення ґрунту водою триває 3 – 4 дні, а ґрунту з високим вмістом гумусу
– і довше. Знімаючи патрони з насичення, їх закривають верхньою кришкою
і, підтримуючи знизу за фільтрувальний папір, нахиляють, виймають із
ванночки і ставлять на стіл закритим кінцем вниз. Фільтрувальний папір
знімають, ґрунт, що прилип до нього, зчищають у патрон і закривають його
нижньою кришкою. Патрон з ґрунтом, що насичений капілярною водою,
зважують.
Записи при цьому роблять у такій послідовності:
1. Патрон № _______________________
2. Маса патрона з кришками Р = _________________________ г
3. Об’єм патрона:
висота Н = _________________________________________ см
внутрішній діаметр, D = ____________________________ см
V= π D2/4х H = ____________________________________ cм3
4. Маса патрона з ґрунтом до насичення Р1 = _____________ г
5. Маса ґрунту в патроні до насичення Р2 = Р1 – Р _________ г
6. Маса абсолютно сухого ґрунту в патроні Р3= P2 х 100 / 100 + B__ г
7. Об’єм твердої фази ґрунту в патроні V1 = Р3 / ρ_________ см3
де ρ — питома маса ґрунту, г/см3.
8. Маса патрона з ґрунтом після насичення Р4 = __________ г
9. Маса води в патроні після насичення
Р5 = Р4 – Р3 – Р _______________________________________ г
10. Об’єм води в патроні після насичення
V2 = P5/ ρ води _______________________________________ см3,
де (ρ води) — питома маса води = 1,0, г/см3
11. Об’єм повітря в ґрунті після насичення
V3=V−(V1+V2) = ________________________________ см3
12. Будова орного шару ґрунту:
об’єм твердої фази V 1 = V1 см3/ V см3х100, %

об’єм води V 2 = V2 см3/ V см3х100, %
об’єм повітря V 3 = V3 см3/ V см3х100, %
Ступінь насичення та аерації ґрунту на час взяття його зразка
визначають у такій послідовності:
13. Загальна пористість ґрунту, взятого для насичення,
V4=V−V1, = _____________________________________ см3.
14. Маса води в патроні до насичення P6=P2−P3 = ______ г.
15. Об’єм води в патроні до насичення V 5 = P6/ ρ води = ___ см3.
16. Об’єм повітря в патроні до насичення V6=V4−V5 = см3.
17. Ступінь насичення ґрунту водою Vв = V5 см3/ V4 см3х100 = ______ %.
18. Ступінь аерації ґрунту Vа = V6 см3/ V4 см3х100 = _________ %.
19. Об’ємна маса ґрунту d = P3/ V = ____________________ г/см3.
Зведені дані будови орного шару ґрунту вміщують у таблицю такої форми:
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Висновки
Робота здана _____________ Підпис викладача __________________________
У польових умовах при відсутності спеціальних приладів вологість
ґрунту можна визначити органоліптично, наприклад, при виборі
оптимальних умов зволоження для проведення обробітку ґрунту. Для оцінки
будови орного шару можна користуватися спеціальною шкалою (для ґрунтів
із вмістом гумусу менше 4 %) (табл. 1 – 4).
Таблиця 1. Шкала для визначення ступеня ущільнення ґрунту
Показник
Щільність
ґрунту, г/см3
Загальна
пористість
ґрунту, %

дуже
розпушений
< 1,00
> 60

Ступінь ущільнення ґрунту
розпушений
середньощільний
щільний
1,01– 1,20
1,21 – 1,40
1,41 – 1,50
59– 53

52 – 47

46 – 42

дуже
щільний
> 1,50
< 42

Таблиця 2. Рівноважна і оптимальна щільність деяких типів та різновидів
ґрунтів, г/см3
Тип ґрунту
Механічний
Щільність ґрунту
склад
рівноважна
оптимальна для
зернових
просапних
ДерновоСупіщаний
1,3 – 1,4
1,20 – 1,45
1,10 – 1,25
підзолистий
ДерновоСуглинковий
1,35 – 1, 5
1,10 – 1,30
1,00 – 1,20
підзолистий
Чорнозем
Суглинковий
1,0 – 1,3
1,00 – 1,30
1,00 – 1,30
Таблиця 3. Завдання для визначення вологості, щільності і загальної
пористості ґрунту
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1
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7
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а
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14,1
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16,9
17,6
17,8
17,5
17,5

36,3
42,8
46,3
42,3
48,1
43,0
46,9
53,0
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32,3
38,7
41,2
38,5
42,8
38,5
41,5
47,8
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3

Запас
и
води
у
ґрунт
і,
м3/га

346,0
236,2
308,2
272,2
352,7
333,0
319,9
266,1

Таблиця 4. Завдання для визначення можливих агрофізичних показників
родючості орного шару (0 – 20 см) ґрунту, питома маса якого
становить 2,6 г/см3
№
завдан
ня

Варіан
т

Вологіст
ь
ґрунту,
%

Щільніст
ь
ґрунту,
г/см3

1

1
2
1
2
1

22
14
17
11

1,5
1,2

2
3

Пористіс
ть
ґрунту
загальна,
%

Запаси
води,
м3/га

350
280
55

Маса
ґрунту,
т/га

Ступінь
аерації,
%

4

2
1
2

45
1,0
1,4

Лабораторна робота № 2
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ҐРУНТУ
Структура ґрунту — це різні за розміром і формою ґрунтові агрегати,
складені з ґрунтових частинок. Структурні агрегати можуть складатися або
з первинних ґрунтових частинок (з механічних елементів), або з
мікроагрегатів, з’єднаних один з одним внаслідок коагуляції колоїдів,
склеювання, злипання.
За розміром агрегатів розрізняють структуру ґрунту: глибисту –
грудочки розміром більш як 10 мм; макроструктуру – грудочки від 10 до 25
мм; мікроструктуру грубу – частинки від 0,25 до 0,01 мм; мікроструктуру
тонку – частинки менше 0,01 мм. Здатність ґрунту легко розпадатися на
структурні агрегати називається структурністю ґрунту.
В агрономічному аспекті найціннішими є агрегати, які тривалий час не
розпливаються у воді. Здатність ґрунтових агрегатів протистояти руйнівній
силі води називається водотривкістю структури.
Макроагрегатний аналіз за методом Н.І. Савінова. Для кількісної
(сухе просіювання) і якісної (мокре просіювання) характеристики структури
ґрунту відбирають зразки з непорушеною структурою. Їх скидають з лопати з
висоти 1 м, всі великі грудки розминають руками так, щоб ґрунт не
розминався і не розтирався. Відібрані зразки ґрунту доводять до повітряносухого стану і відбирають середню пробу масою 0,5 – 2,5 кг для просіювання
крізь систему сит, складених у такій послідовності (зверху вниз) за розміром
отворів: 10; 7; 5; 3; 1; 0,5; 0,25 мм. На нижнє сито ставлять піддон, а зверху
— набір сит, який закривають кришкою. Потім набір сит з ґрунтом
коливають у горизонтальній площині 2 – 3 хв. Після цього верхні сита з
отворами 10; 7; 5; 3 мм знімають, а ті, що залишилися, накривають кришкою
і додатково коливають ще 1 – 2 хв.
Після просіювання на кожному ситі залишаються грудочки, розмір
яких більший за розмір отворів сита. Кожну фракцію ґрунту зважують
окремо і визначають їх вміст до взятої наважки у відсотках. Масу і вміст
фракції з діаметром частинок менше 0,25 мм обчислюють за різницею між
загальною масою наважки та масою фракцій з більшим діаметром.
Для визначення водотривкості ґрунту складають середній його зразок
масою 50 г, у який з кожної фракції, що залишилася на ситі, відбирають
пропорційну кількість ґрунту, яка за масою чисельно дорівнює половині
процентного її вмісту. Наприклад, якщо у ґрунті міститься 19 % агрегатів
розміром 3 – 5 мм, то для середнього зразка з цієї фракції потрібно взяти їх
9,5 г. Щоб отвори сит не забивались, у середній зразок не включають
фракцію розміром менше 0,25 мм, але при розрахунках за 100 % приймають

наважку 50 г.
Виділений середній зразок висипають у літровий циліндр з водою і
утримують 10 хв для витіснення повітря з грудочок ґрунту. Щоб прискорити
витіснення повітря, через 1 – 2 хв циліндр закривають корком або склом,
обережно нахиляють до горизонтального положення і повертають у
вертикальне. Через 10 хв циліндр доливають водою доверху, накривають
притертим склом або корком і перевертають догори дном. У такому
положенні циліндр тримають протягом кількох секунд, поки більшість
агрегатів осяде. Потім циліндр повертають у попереднє положення і чекають,
поки частинки ґрунту знову осядуть. Всього роблять 10 таких перевертань.
Ґрунт за цей час переміститься зверху вниз 20 разів.
Після останнього перевертання циліндр занурюють у воду над
колонкою сит і виймають під водою скло. Циліндр тримають відкритим у
воді приблизно 40 – 50 с. Коли всі агрегати розміром більш як 0,25 мм
осядуть на сито, циліндр знову закривають під водою склом і виймають.
Перенесений на сито ґрунт просівають у воді. Для цього набір сит
повільно піднімають на 5 – 6 см, швидко опускають донизу на 3 – 4 см. У
такому положенні сита тримають 2 – 3 с, після чого знову повторюють
коливання. Після 10 коливань сита з отворами більш як 1 мм знімають, а інші
коливають ще 5 разів і виймають з води.
Після мокрого просіювання грудочки з кожного сита змивають у
велику фарфорову чашку за допомогою промивалок. Після осідання частинок
воду з них зливають, а агрегати висушують на водяній бані до повітряносухого стану і зважують. Вміст кожної фракції у відсотках визначають,
помноживши її масу на 2.
Результати аналізу записують у таблицю (табл. 1, 2).
Таблиця 1. Агрегатний склад ґрунту
Варіант досліду _________ Шар ґрунту, см _____________
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Лабораторна робота № 3
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ
Пластичність ґрунту
Властивість вологого ґрунту безповоротно змінювати форму без
утворення тріщин і розпадання на окремі частинки після прикладання до
нього навантаження відповідної інтенсивності називається пластичністю
ґрунту. За Аттербергом, пластичність характерна для частинок ґрунту
розміром менше 0,002 мм, тому вона властива лише глинистим та
суглинковим ґрунтам, менше – супіщаним. Зовсім не мають пластичності
піщані ґрунти. Пластичність залежить від хімічного складу, вологості ґрунту,
вмісту в ньому органічної речовини. Величину пластичності вимірюють
числом пластичності, яке є різницею між вологістю ґрунту при верхній і
нижній межах пластичності. За числом пластичності Аттерберг поділяє всі
ґрунти на чотири категорії (табл. 7).
Таблиця 1. Класифікація ґрунтів за числом пластичності
Число пластичності
Пластичність ґрунтів
Механічний склад ґрунту
0
Непластичні
Пісок
0–7
Слабопластичні
Cупісок
7 – 17
Пластичні
Cуглинок
> 17
Високопластичні
Глина
Кожен ґрунт характеризується своїм інтервалом вологості, за якого
виявляється пластичність, і певним числом пластичності.
Визначення верхньої межі пластичності (нижньої межі текучості).
Верхньою межею пластичності (нижньою межею текучості) вважається така
вологість, за якої ґрунт з пластичного стану переходить у текучий.
Метод Аттерберга. Ґрунт розтирають товкачиком з гумовим
наконечником, вибирають з нього коріння і просівають крізь сито з отворами
1 мм. Потім 20 – 30 г просіяного ґрунту висипають у чашку і зволожують,
старанно перемішуючи, до утворення густої пасти. В цьому стані ґрунт
залишають на добу, потім переносять у спеціальну чашку і розкладають
шаром 1 см, поверхню вирівнюють і розрізають V-подібним шпателем на дві
рівні частини так, щоб утворилася щілина по дну 1 – 1,5 мм і на поверхні
ґрунту 2 – 3 мм. Після цього чашку з ґрунтом кидають на стіл з висоти 6 см.
Якщо дві частини ґрунту в чашці почнуть змикатися так, що
заповнюється щілина між ними на висоту 1 мм і в довжину1,5 – 2 см, то
вологість його відповідає нижній межі текучості. Коли змикання ґрунту не
спостерігається, то до нього додають невелику кількість води і знову
повторюють всі операції. Якщо змикання ґрунту в чашці спостерігається вже
після першого чи другого падіння, то до нього додають трохи сухого ґрунту,
старанно переміщують і продовжують дослідження.

При зволоженні ґрунту до потрібного рівня з чашки беруть його 10 – 15
г для визначення вологості ваговим методом.
Метод О.М. Васильєва. Прилад О.М. Васильєва має вигляд
полірованого металевого конуса 1 масою 76 г, заввишки 25 мм і з кутом при
вершині 30° (рис. 1). На відстані 10 мм від вершини конуса нанесена кругова
риска. Зверху конус має ручку 3, а в основі його вмонтовано балансирний
пристрій з тягарцями 2. До комплекту приладу входить металева підставка 4
з металевою чашкою 5.
Підготовлений таким чином ґрунт вміщують у металеву чашку,
старанно вирівнюють його поверхню і на неї точно в центр чашки ставлять
попередньо змащений вазеліном балансирний конус. Під дією власної маси
конус занурюється у ґрунт.
Якщо за 5 с він досягає
кругової риски, то це означає, що
вміст вологи в ґрунті відповідає
верхній межі пластичності. А якщо
конус занурюється глибше риски,
то ґрунт надто вологий і його
потрібно підсушити або додати до
нього повітряно-сухий ґрунт. Коли
конус занурюється менш як на 18
мм, то до ґрунту додають води,
старанно
перемішують
і
продовжують аналіз. При зануренні
конуса точно на 10 мм відбирають
Рис. 1. Прилад О.М.Васильєва для
зразок ґрунту і визначають його
визначення пластичності ґрунту
вологість ваговим методом.
Визначення нижньої межі пластичності. Нижня межа пластичності –
це такий стан зволоження ґрунту, за якого зразок можна скрутити в шнур
діаметром 3 мм без утворення у ньому тріщин. Після визначення верхньої
межі пластичності ґрунт трохи підсушують або додають до нього повітряносухий ґрунт, старанно перемішують і скочують з нього кульку діаметром 1
см, яку розкочують на склі або восковому папері в шнур діаметром 3 мм.
Якщо шнур не розпадається, то з ґрунту знову роблять кульку і розкочують її
у шнур. Так повторюють доти, поки ґрунтовий шнур при скочуванні не почне
розпадатися на кусочки завдовжки 8 – 10 мм. Ці кусочки збирають у бюкс і
визначають вологість ґрунту, яка й відповідатиме нижній межі пластичності.
Використовують також балансирний конус О.М. Васильєва, який падає
на поверхню ґрунту з висоти 34 см під дією власної маси. Вологість ґрунту,
за якої конус занурюється точно на 10 мм, відповідає нижній межі
пластичності. Число пластичності (W) визначають як різницю між верхньою
(Wв) і нижньою (Wн) межами пластичності. Записи заносять у таблицю такої
форми:
Назва ґрунту або
варіант досліду

Вологість верхньої межі
пластичності Wв, %

Вологість нижньої межі Число
пластичності Wн, %
пластичності, %

Липкість ґрунту

Липкістю називають властивість ґрунту прилипати до різних
предметів. Вона залежить від механічного складу, структури і вологості
ґрунту, значно впливає на якість проведених польових робіт. За М.А.
Качинським, оптимальна вологість ґрунту для його обробітку має бути на 2 –
3 % меншою за вологість на початку прилипання ґрунту до металу.
Визначення липкості ґрунту приладом М.А. Качинського. Цей
прилад – видозмінені технічні ваги, ліва чашка яких замінена стрижнем з
диском (рис. 2). На праву чашку ваг вміщено тигель для піску. Стрижень з
диском і чашка з тиглем зрівноважені. Беруть 100 г повітряно-сухого ґрунту,
просівають крізь сито з діаметром отворів 11 мм, вміщують у фарфорову чашку
і доводять до відповідної вологості,
доливаючи потрібну кількість води.
Наприклад,
за
максимальної
гігроскопічності ґрунту 3,4 % потрібно
визначити липкість ґрунту вологістю 18
%. У цьому разі до наважки ґрунту
треба долити 14,6 см3 води, оскільки 3,4
см3 води в ґрунті вже є. Липкість за
різних значень вологості ґрунту
починають визначати з такої, коли диск
не прилипатиме до ґрунту. Після
доливання води ґрунт у чашці ретельно
перемішують
до
рівномірного Рис. 2. Прилад М.А. Качинського
зволоження, переносять його у спеціальну
для визначення липкості ґрунту
чашу з рівним дном, вирівнюють його поверхню і прикладають до неї диск
так, щоб він по всій площі прилип до ґрунту. Для цього, опустивши аретир
приладу, на диск кладуть гирю. Через хвилину її знімають і в тигель легенько
насипають піску до моменту відривання диску від ґрунту. Ґрунт знову
переносять у фарфорову чашку, доводять до належної вологості і визначають
його липкість. Пісок, використаний для відривання диска від ґрунту,
зважують і визначають липкість (в г/см3), поділивши масу піску на площу
диска. Записи роблять у таблиці (табл. 8).
Таблиця 8. Зведені дані про визначення липкості ґрунту
Дата _________________ Площа диска S = π D2/ 4 = см2
Показник
Маса піску при відриванні
диска від ґрунту, г
Липкість ґрунту
дослідних варіантів, г/см2

Назва ґрунту,
або дослідний
варіант

Вологість ґрунту, %
12 15 18 21 24

27

30

і т.д.

За даними проведених досліджень будують графік залежності липкості
ґрунту від його вологості, роблять відповідні висновки про оптимальну
вологість ґрунту при його обробітку.
Визначення вологості структуроутворення ґрунту
Вологість ґрунту, за якої утворюється найбільше агрономічно цінних
агрегатів розміром 0,25 – 7 мм, відповідає вологості структуроутворення.
Для її визначення (методом Д.Г. Віленського) беруть кілька наважок (25 –
100 г) повітряно-сухого, просіяного крізь сито з отворами 0,25 мм ґрунту і
висипають у фарфорові чашки. У кожну з них доливають воду (щоб ґрунт
мав різну вологість) і енергійно переміщують її з ґрунтом доти, поки
припиниться утворення агрегатів. Після цього ґрунт доводять до повітряносухого стану і просівають (окремо з кожної чашки) крізь набір сит, складених
у такій послідовності (за діаметром отворів): 7; 5; 3; 1; 0,5; 0,25 мм. Агрегати
з кожного сита зважують і за добутими результатами визначають показник
структуроутворення (ПС) з відношення маси фракцій від 0,25 до 7 мм (С) до
сумарної маси агрегатів, крупніших за 7 мм і менших за 0,25 мм (Б):
ПС = С/Б
Дані записують у таблицю (табл. 9).
Таблиця 9. Зведені дані про визначення вологості структуроутворення
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За добутими даними будують графік, відкладаючи на осі абсцис
значення вологості ґрунту, а на осі ординат — показник структуроутворення.
Для визначення оптимальної вологості ґрунту для його механічного
обробітку доцільно результати аналізу липкості, пластичності та вологості
структуроутворення ґрунту зобразити на одному графіку.
Визначення осідання ґрунту

Стискання ґрунту внаслідок зміни його вологості та дії інших факторів
називається осіданням ґрунту. Воно характеризується лінійними та
об’ємними деформаціями. Послідовність виконання роботи. Зразок
подрібненого у ступці і просіяного крізь сито з отворами 1 мм повітряносухого ґрунту доводять до вологості, яка відповідає верхній межі
пластичності, і переносять у спеціальну форму розміром 5 × 3 х 2 см. Стінки
форми попередньо змащують вазеліном. Поверхню ґрунту у формі
вирівнюють і роблять по діагоналі неглибокі борозенки. Після цього ґрунт
підсушують на повітрі до відставання його від стінок форми і висушують до
постійної маси в термостаті при температурі 105 °С.
Вимірявши об’єм ґрунту до (V1) і після (V2) висушування й довжину
діагоналей відповідно Д1 і Д2, лінійне (І0) і об’ємне (V0) осідання визначають
відповідно за формулами:
І0 = Д1 – Д2 / Д1 х 100; V0 = V1 – V2 / V1 х 100
Записи здійснюють за такою формою (табл. 10).
Таблиця 10. Зведені дані про визначення осідання ґрунту
Дата ______________
Об’єм
ґрунту
чи зразка

Шар
ґрунту, см

Довжина діагоналі, мм
Д1
Д2

Об’єм ґрунту
V1
V2

Лінійне
осідання, %

Об’ємне
осіданн
я

Визначення коефіцієнта тертя ковзання метал – ґрунт
Опір переміщенню або ковзанню яких-небудь тіл по поверхні ґрунту
називається тертям ковзання. Воно залежить переважно від сили взаємного

притягання молекул металу і ґрунту, жорсткості поверхні металу й
характеризується коефіцієнтом тертя ковзання (Кт), який визначають за
рівнянням Кулона:
K0 = F / N,
де F – зусилля, потрібне для переміщення металу по ґрунту; N –
навантаження (сила тиску).
Визначення тертя ковзання методом П.У. Бахтіна. У найпростішому
випадку коефіцієнт тертя ковзання визначають так (рис. 3). По вирівняній
поверхні ґрунту (за даною вологістю і механічним складом) протягують
рівний полоз, виготовлений з лемішної сталі, який несе на собі певне
навантаження, котре разом з масою полоза становить силу тиску тіла на
ґрунт (N).

Рис. 3. Схема приладу для визначення коефіцієнта тертя ковзання методом П.У. Бахтіна

Силу, потрібну для переміщення полоза з навантаженням по поверхні
ґрунту (F), вимірюють пружинним динамометром в тих самих одиницях, що
й силу тиску (N). Поділивши силу тертя на силу тиску (навантаження),
дістають коефіцієнт тертя ковзання ґрунт — метал. Вимірювання проводять
за різних навантажень, при цьому коефіцієнт Кт залишається постійною
величиною. Залежність тертя ковзання від основних факторів, які впливають
на його величину, можна встановити, змінюючи вологість на різних за
вмістом гумусу і механічним складом ґрунтах (табл. 11).
Таблиця 11. Зведені дані про визначення коефіцієнта
тертя ковзання метал – ґрунт
Назва ґрунту чи
досліджуваного
зразка

Шар
ґрунту, см

Вологість
ґрунту, %

Навантаженн
я (N), кг

Зусилля
(F), кг

Коефіцієнт
тертя, Кт

Твердість ґрунту
Твердість – це властивість ґрунту в природному складенні протидіяти
стисканню і розклинюванню. Вона виявляється у механічній протидії
розвиткові кореневої системи рослин, часто призводить до зниження
схожості насіння, впливає на водний, повітряний і тепловий режими ґрунту,
тягову протидію ґрунтообробних машин і знарядь. Виражають твердість
ґрунту в кілограмах на 1 см2, вимірюють за допомогою приладів –
твердомірів. Створено кілька приладів, якими твердість ґрунту визначають за
допомогою падаючих, ручних зондів тощо.
Тепер застосовують такі твердоміри:
твердомір ВІСГОМ, твердомір Голуб’єва,

твердомір Алексєєва. Твердомір ВІСГОМ дає
змогу визначати твердість ґрунту на різних
глибинах.
Твердомір
Голуб’єва
має
конусоподібний плунжер 10 см завдовжки з
площею перетину біля основи 2 см2 (рис. 4).
Плунжер з’єднаний із штоком, розміщеним у
корпусі з кришками. У нижній частині штока
нанесено шкалу і вмонтовано сигнальний
механізм. На верхню частину штока натягнуто
три пружини різної жорсткості. Твердість
ґрунту визначають у такій послідовності.
Показник на штоці переміщують у нижнє
положення так, щоб риска збігалася з нульовою
Рис. 4. Твердомір Голуб’єва

поділкою, одночасно штифт-покажчик зміщують до потріскування. Пристрій
ставлять вертикально на поверхню ґрунту і плавно вдавлюють конус у ґрунт.
При заглибленні конуса на 10 см чути потріскування. Це означає, що
визначення закінчено. Відлік опору ґрунту проводять за положенням риски
на кільці і поділками на шкалі. Якщо, наприклад, риска кільця збіглася з
поділкою 25, твердість ґрунту дорівнює 25 : 2 = 12,5 кг/см2, оскільки площа
поперечного перерізу конуса в основі становить 2 см2. При визначенні
твердості ґрунту приладом Голуб’єва треба уникати тисків і ударів, щоб
забезпечити якомога вищу точність добутих даних.
Лабораторна робота № 4
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОФІЗИЧНИХ ТА АГРОФІЗИЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ
Вологість ґрунту

Вологість ґрунту характеризує вміст вологи в ньому. Її виражають у
відсотках від маси сухого ґрунту, його об’єму, польової вологоємності.
Залежно від цілей і завдань дослідів вологість ґрунту визначають по окремих
частинах оброблюваного шару чи на всю глибину коренепроникного шару,
суміщуючи час проведення цієї роботи з фазами розвитку рослин чи
строками виконання різних агротехнічних заходів.
Ваговий метод визначення вологості ґрунту. Зразки ґрунту для
визначення його вологості беруть у польових умовах спеціальним голчастим
буром (рис. 5, а). Глибину проходження бура в ґрунт визначають за мітками,
які нанесені на зовнішній його частині. Повернувши 1 – 2 рази за
годинниковою стрілкою, бур витягують, а ґрунт з його порожнини вміщують
у попередньо зважений бюкс, котрий швидко закривають кришкою і
зважують. Якщо немає можливості зважити бюкс з ґрунтом у полі, його у
закритому вигляді швидко доставляють в лабораторію і зважують на
технохімічних вагах з точністю до 0,01 г, потім відкривають кришки, стакани

з ґрунтом вміщують в сушильну шафу і висушують до постійної маси при
температурі 105 .С (рис. 5, б). Піщані й супіщані ґрунти висушують при
температурі 150 – 160 С.
Тривалість сушіння залежить від вологості ґрунту і температури в
сушильній шафі. Перший раз ґрунт зважують після 6-годинного сушіння, для
чого бюкси з ґрунтом щипцями виймають із сушильної шафи, закривають
кришками і вміщують в ексикатор з CaCl2 для охолодження.

Рис. 5. Прилади для визначення вологості гранту ваговим методом:
а – голчастий бур для відбору зразків; б – сушильна шафа
Коли бюкси охолонуть до кімнатної температури, їх зважують, потім
знімають кришки і вміщують у сушильну шафу для контрольного сушіння.
Через 1 – 2 год їх знову витягують із шафи, охолоджують і зважують.
Відхилення в масі після повторного сушіння — не більше 0,05 г. Коли маса
стає постійною, зважування припиняють, бюкси звільняють від ґрунту, при
потребі миють і висушують. Записи та обчислення роблять за формою,
наведеною у табл. 12, в такій послідовності:
1. Бюкс № ______
2. Маса бюкса m = ____________________________________ г
3. Маса ґрунту з бюксом до висушування m1 = __________ г
4. Маса ґрунту з бюксом після висушування m2 = _______ г
5. Маса води, що випарувалася, а = m1 – m2 = ___________г
6. Маса абсолютно сухого ґрунту в = m2 – m1 = _________ г.
Польова вологість ґрунту B = a/в ⋅100 %.
Таблиця 12. Зведені дані для визначення вологості ґрунту
Назва
ґрунту
або
зразка

Шар
ґрунту,
см

Номер
бюкса

Маса
бюкса
m, г

Маса бюкса з
ґрунтом до
висушування m1, г

Маса бюкса з
ґрунтом після
висушування
m2, г
1
2
3

Вологість
ґрунту, В, %

Органолептичний метод визначення вологості ґрунту. В польових умовах при
відсутності спеціальних приладів вологість ґрунту при визначенні оптимальних умов для
його обробітку можна встановити органолептично (табл. 13):
1) ґрунт мокрий — при стисканні його в руці вода просочується крізь пальці;
2) ґрунт сирий — при стисканні його в руці вода не просочується крізь пальці,
долоня зволожується, ґрунт легко деформується, при падінні з висоти 1 м не розсипається;
3) ґрунт вологий — при стисканні в руці долоня не зволожується, проте аркуш
фільтрувального паперу промокає, при падінні з висоти 1 м грудка ґрунту розсипається на
дрібненькі грудочки;
4) ґрунт свіжий — на відчуття прохолодний, при падінні з висоти 1 м розсипається
на великі грудки, до рук не прилипає, при розтиранні пальцями не пилить;
5) ґрунт сухий — при розтиранні пилить.
Таблиця 13. Ознаки стану ґрунту при визначенні його вологості органолептичним методом
Вологість
Стан ґрунту на дотик
Вологість, % НВ
ґрунту
Низька
Розсипається, немає в’язкості
Менше 25 %
Задовільна
Трохи кришиться, не розсипається
25 – 30
Добра
Скочується в кульки, при стисканні трохи прилипає
50 – 75
Відмінна
Скочується в кульки, пластичний, при стисканні
75 – 100
грудки легко прилипають до рук, на поверхні
вологий блиск
Ґрунт
При стисканні в руці з’являється вода
Вища за НВ
перезволожений

Форми ґрунтової вологи та гідростатичні константи
Визначення максимальної гігроскопічності ґрунту. Найбільша кількість
води, яку ґрунт може увібрати з атмосфери, насиченої водяною парою,
називається максимальною гігроскопічністю. Гігроскопічність ґрунту
залежить від його механічного складу, вмісту в ньому органічних речовин,
солей, мінеральних та органічних колоїдів. Чим дрібніші ґрунтові частинки і
чим більше в них перегною, тим вища їх гігроскопічність. Наприклад,
максимальна гігроскопічність піщаних ґрунтів в середньому дорівнює 0,8 –
1,2 %, супісків – 2,25, суглинків – від 3,5 до 7, пилуватих глин – 10, важких
глин – 15, а торфових ґрунтів – 18 % і більше. Наведені показники
збільшуються при наявності перегною (гумусу). Отже, чим вища
дисперсність ґрунту і чим більший вміст у ньому органічних речовин, тим
вища його гігроскопічність.
Для визначення гігроскопічності ґрунт у повітряно-сухому стані
розтирають у ступці товкачиком з гумовим наконечником і просівають крізь
сито з отворами 1 мм. Наважку ґрунту 5 – 15 г (чим більший вміст гумусу,
тим менша маса наважки) вміщують у попередньо висушений і зважений
скляний бюкс з притертою кришкою. Бюкс з ґрунтом зважують на
аналітичних терезах з точністю до 0,0001 г і відкритим вміщують в ексикатор

з насиченим розчином калію сульфіду (метод А.М. Ніколаєва). Періодично
(кожні 3 – 4 дні) знімають кришку ексикатора, бюкси швидко закривають
кришками і зважують, потім знову відкритими ставлять в ексикатор.
Зважування продовжують доти, поки різниця між двома останніми
зважуваннями не перевищуватиме 0,00005 г. Для розрахунку беруть
максимальну масу.
Після насичення бюкси з ґрунтом переносять у сушильну шафу і
висушують до постійної маси при температурі 100 – 105 .С. Максимальна
гігроскопічність ґрунту
Wмг = Мгв / Масг х 100
де Масг – маса абсолютно сухого ґрунту =m3−m1, г; Мгв – маса гігроскопічної
вологи =m2−m3, г.
Записи і розрахунки ведуть за наведеною нижче формою:
Назва ґрунту,
варіант
досліду

Номе
р
бюкса

Маса
бюкса
m1, г

Маса бюкса з
ґрунтом після
насичення m2,
г
1
2
3

Маса бюкса з
ґрунтом після
висушування m3, г
1

Максимальна
гігроскопічніст
ь
ґрунту Wмг, %
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Вологість стійкого в’янення рослин
Під вологістю стійкого в’янення (Всв) розуміють таку вологість
ґрунту, за якої з’являються перші ознаки в’янення рослин, що зникають після
12-годинного перебування цих рослин в атмосфері, насиченій водяною
парою. Вся волога за Всв є недоступною для рослин. Послідовність її
визначення методом проростків така. На дно алюмінієвого або скляного
бюкса об’ємом 100 см3 насипають шар піску завтовшки 0,5 – 1,0 см. У чашку
вставляють скляну трубку і заповнюють її майже доверху повітряно-сухим
ґрунтом, просіяним крізь сито з діаметром отворів 1 мм. Висівають 4 – 5
зернин ячменю. Через трубку ґрунт зволожують до найменшої (60 % від
повної) вологоємності водою, до якої дають поживні речовини.
Чашки з ґрунтом витримують при кімнатній температурі в освітленому
приміщенні, але не на прямому сонячному світлі.
Після появи у проростків першого листка в кожному стакані
залишають по дві добре розвинені рослини. Воду, що випарувалася,
поповнюють за масою, щодня доливаючи її через трубку. Після появи
третього листка поливання припиняють. Поверхню ґрунту в чашці заливають
напівхолодною сумішшю парафіну й технічного вазеліну (у співвідношенні 4
: 1), а трубку закривають ватним тампоном. Для газообміну в застиглій
суміші роблять кілька проколів голкою. Коли листки в рослин починають
в’янути, чашку з рослинами вміщують в ексикатор або під скляний ковпак з
водою на дні з повітрям, насиченим водяною парою. Якщо тургор рослин
відновлюється, їх знову виставляють у світле приміщення. Вологості
стійкого в’янення ґрунт набував тоді, коли тургор в рослинах не

відновлювався після 12-годинного перебування їх в атмосфері, насиченій
водяною парою. В цьому разі рослини з грудками землі витягують із чашок,
ґрунт обтрушують в інший стакан, зважують і визначають його вологість
ваговим методом. Запис і розрахунки роблять за такою самою формою, що й
при визначенні вологи ґрунту.
Вологоємкість ґрунту і методи її визначення
Вологоємкість ґрунту – це його властивість вбирати і утримувати
певну кількість вологи. Залежно від умов утримання вологи розрізняють
вологоємкість загальну або повну (ПВ), капілярну (КВ), найменшу або
польову (НВ), максимально молекулярну, адсорбційно максимальну, з яких
основне значення мають капілярна, повна та найменша, або польова.
Визначення польової вологоємкості ґрунту. Польова вологоємкість –
це кількість вологи, яку може утримувати ґрунт після повного зволоження і
вільного стікання вологи в нижні шари під дією сили земного тяжіння. За
польової вологоємкості в ґрунті міститься максимальна кількість вологи, яку
він може утримувати після вільного стікання. Це найвища гранична вологість
ґрунту в природних умовах. Тому польову вологоємкість іноді ще називають
граничною.
Величину польової вологоємкості визначають у відсотках до маси
абсолютно сухого ґрунту або до об’єму загальної пористості, яка називається
об’ємною вологоємкістю. Вона має велике виробниче значення. За польовою
вологоємкістю встановлюють норми поливу при зрошенні за такою
формулою:
Пн = ПВ – Вґ
3
де Пн — поливна норма, т або м ; ПВ — польова вологоємкість, м3; Вґ —
запас води в ґрунті перед поливом, м3.
Для визначення польової вологоємкості користуються методом
польових майданчиків. Для цього у полі вибирають характерне для даного
ґрунту місце і на ньому подвійним рядом валиків огороджують майданчик
розміром не менше 1 × 1 м. Поверхню його вирівнюють і вкривають крупним
піском шаром 2 см. Можна використати для цього також металеві або щільні
дерев’яні рами.
Поряд з майданчиком по генетичних горизонтах або окремих шарах
ґрунту (0 – 10, 10 – 20 см та ін.) бурами відбирають його зразки для
визначення пористості, вологості та щільності. За цими показниками
обчислюють фактичний запас води і пористість ґрунту в кожному його шарі і
в загальній товщі досліджуваного шару (50 чи 100 см). Віднімаючи від
загального об’єму пор об’єм капілярних пор (тобто тих, що заповнені водою),
визначають кількість води, потрібну для заповнення всіх пор у
досліджуваному шарі ґрунту. Для гарантії повного промокання ґрунту
кількість води збільшують в 1,5 раза.
Приклад. Загальна пористість шару ґрунту в 1 мм становить 50 %, запас вологи в
ньому 1600 м3/га. Потрібний об’єм води становитиме: 10000 х 1,0 х 50 – 1600 = 3400 м3/га

або 340 л/м2

Полив починають з того, що захисні смуги між валиками, висота яких
30 см, а ширина біля основи 60 см, заповнюють водою шаром 5 см. Потім
заливають облікову площу, також створюючи на ній шар води 5 см
завтовшки і підтримуючи його доти, поки не будуть витрачені всі 340 л води
на 1 м2. Коли вся волога буде увібрана ґрунтом, обліковий майданчик і
захисну смугу закривають поліетиленовою плівкою, а зверху – соломою,
тирсою чи іншою мульчею. Потім через кожні 3 – 4 дні відбирають зразки
ґрунту через кожні 10 см на всю глибину досліджуваного шару для
визначення вологості доти, поки вологість у кожному шарі не стане більшменш постійною. Вона характеризуватиме польову вологоємкість ґрунту, яку
виражають у відсотках до маси абсолютно сухого ґрунту (в мм або м3/га) в
шарі 0 – 50 і 0 – 100 см.
Записи і розрахунки роблять за формою, встановленою для визначення
вологості ґрунту ваговим методом.
Методи вивчення руху води в ґрунті

Водопроникність ґрунту — це його здатність вбирати і пропускати
крізь себе воду в глибші шари. Вона вимірюється висотою стовпа рідини, яка
проникла в ґрунт за одиницю часу. Великою мірою залежить від механічного
складу, вологості, структури та щільності ґрунту і від будови орного шару.
Легкі за механічним складом ґрунти добре фільтрують воду, але погано
утримують її. В структурний ґрунт вода без перешкод просочується по
крупних порах і добре вбирається ними. На безструктурних глинистих
ґрунтах вода погано фільтрується, вбирається, після сильних дощів
застоюється на поверхні, спричинюючи загибель посівів.
Водопроникність ґрунту враховують при розробці агротехнічних
заходів боротьби з водною ерозією, зрошенні, будівництві іригаційних та
гідротехнічних споруд тощо. Для її визначення в польових умовах
застосовують переважно метод рам, трубок, лізиметричний, використовуючи
різні прилади.
Визначення водопроникності ґрунту методом М.А. Качинського.
Проводять таке дослідження в лабораторії, але для цього виготовляють
моноліти з різних за механічним складом і будовою ґрунтів. Моноліти
розміщують в ящиках. Дослідження проводять так. У моноліт площею 0,25
м2 за допомогою бура вставляють 9 скляних градуйованих трубок на глибину
6 см. Ґрунт навколо трубок утрамбовують так, щоб під час їх наповнення
вода не проникла на поверхню (рис. 6).

Рис. 6. Прилад для визначення водопроникності ґрунту методом М.А. Качинського

Після встановлення пристрою трубки наповнюють водою до верхньої
риски шкали за допомогою металевого наконечника з отворами у стінках, що
сполучений з воронкою гумовою трубкою. Завдяки цьому вода не розмиває
ґрунт під час наповнення трубок. Потім записують час і рівень води, з яких
почали вести спостереження. З
Залежно від швидкості проникнення води в ґрунт спостереження
ведуть через кожні 5 або 10 хв. Спочатку швидкість води більша, потім
зменшується і настає момент, коли вона стає постійною. Коли вона в останні
три визначення буде майже постійною, спостереження припиняють. Постійна
швидкість проникнення води в ґрунт в сантиметрах за одиницю часу
характеризує водопроникність досліджуваного ґрунту. Визначають її за
середньою кількістю води водяного стовпа в трубці (в см), що проникла в
ґрунт за 10 хв, і складають графік, де на осі абсцис відкладають час
спостереження у хвилинах (5; 10; 15; 20 і т.д.), а на осі ординат — кількість
води (в мм водного стовпчика), причому нульове значення відкладають
зверху. Рівні води на графіку показують наростаючим підсумком (за
показниками шкали в трубках).
З’єднавши точки відкладання даних на графіку, матимемо криву
водопроникності. Для оцінки водопроникності ґрунту користуються шкалою
М.А. Качинського (табл. 14).
Таблиця 14. Шкала оцінки водопроникності ґрунту (за М.А. Качинським)
Водопроникність, мм/хв,
у першу годину
> 16,6
16,6 – 8,3
8,3 – 1,6

Оцінка
Провальна
Надто висока
Найкраща

Водопроникність, мм/хв,
у першу годину
1,6 – 1,1
1,1 – 0,5
< 0,5

Оцінка
Добра
Задовільна
Незадовільна

Записи ведуть за формою, наведеною в табл. 15.
Таблиця 15. Визначення швидкості проникнення води в ґрунт
Кількість
відліків
1
2
3

Тривалість
проникнення
год
хв

Рівень води в
трубці, мм

Рівень води в трубці
знизився
хв
мм
5
5
5

4
5
6

5
5
5

Випаровування води з ґрунту
Випаровування – це перехід води з рідкого в газоподібний стан і рух її
з ґрунту в атмосферу. Кількість рідкої вологи, яка випаровується з відкритої
водяної поверхні за певний проміжок часу, називається випаровуваністю.
Випаровування і випаровуваність виражають у міліметрах водяного
стовпчика.
Випаровування буває: фізичне – випаровування рідкої вологи з ґрунту
(без рослин), випаровування води рослинами внаслідок транспірації;
випаровування атмосферної вологи з поверхні надземних органів рослин;
випаровування із снігового покриву тощо. Фізичне випаровування води з
ґрунту, транспірація і випаровування з органів рослин називається сумарним
випаровуванням, або евапотранспірацією.
Випаровування значною мірою залежить від фізичних властивостей
ґрунту, стану його поверхні, температури повітря і швидкості вітру,
біологічних особливостей вирощуваних культур тощо. Для визначення
сумарного і фізичного випаровування застосовують вагові та гідравлічні
випарники.
Визначення випаровування приладом ГГВ-500. Це ваговий
випарник для визначення випаровування води з поверхні ґрунту і сумарного
випаровування. Складається з двох металевих циліндрів 1 і 2, які вільно
вставляються один в одний (рис. 7). Внутрішній циліндр призначений для
вирізування і розміщення в ньому ґрунтового моноліту 50 см заввишки і з
площею поперечного перерізу 500 см2. Знизу цей циліндр закривається
сітчастим відокремлювальним дном 3, під яким розміщена водозбірна
посудина 4. Зверху циліндр має кільце міцності 5 з привареними до нього
вушками 6, які використовуються при піднятті циліндра з монолітом.
Зовнішній циліндр є циліндром для внутрішнього. В комплект випарника
входять ґрунтовий дощомір і ваги з будкою.
Роботу виконують у такій
послідовності. Внутрішній циліндр без
дна ставлять на поверхню ґрунту,
натиском рук вдавлюють його на
глибину 3 – 5 см, із зовнішньої
сторони обкопують лопатою або
ножем. Потім знову вдавлюють його і
обкопують. Так роблять доти, поки
рівень ґрунту не буде на 1 см нижчим
за верхній край циліндра. Потім
відрізають моноліт від основної маси
ґрунту, закріплюють дно і зважують
Рис. 7. Схема приладу ГГВ-500 для
моноліт з циліндром.
визначення випаровування води з ґрунту

В утворену свердловину вміщують великий циліндр, засипають його із
зовнішньої сторони ґрунтом і на дні свердловини встановлюють водозбірник.
Моноліт з малим циліндром вставляють у великий циліндр. Періодично
(через 5 днів) моноліт зважують.
Для того щоб розділити сумарне випаровування на фізичне й
транспірацію, потрібно встановлювати два випарники, один з яких без
рослин, а другий — з рослинами. Одночасно із встановленням приладів
визначають вологість моноліту ґрунту на глибині 2; 5; 10 см і встановлюють
дощомір так, щоб краї його були на 1,5 см вище від поверхні ґрунту. Разом із
зважуванням моноліту визначають вологість ґрунту на дослідній ділянці на
таких самих глибинах, що і висота моноліту. Облік опадів ведуть за
дощоміром 1 – 2 рази на добу. Сумарне випаровування обчислюють за
формулою:
СВ = m0 – m1 – В / S х10 + О
де СВ — сумарне випаровування, мм водяного стовпчика; m0 , m1 − маса
випаровуваної вологи на початку і в кінці дослідження, г; В — кількість
води, яка просочилася крізь ґрунт у водозбірник; г; S — площа поперечного
перерізу випарника, см2; О — кількість опадів, що випала за період
спостережень, мм; 10 — коефіцієнт для переведення грамів у міліметри
водяного стовпчика.
У разі коли після розрахунків отримують величину зі знаком мінус, то
це означає, що за час досліджень відбувалося нагромадження вологи.
Витрати води на транспірацію визначають за формулою:
Вт = СВ – Вф
де Вт — витрати води на транспірацію; Вф — визначена величина
випаровування на ділянці без рослин (фізичне випаровування).

Лабораторна робота № 5
РОЗРАХУНОК ЗАПАСУ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ, СУМАРНОГО
ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА КОЕФІЦІЄНТА ВОДОСПОЖИВАННЯ
Сумарне водоспоживання і коефіцієнт водоспоживання для
сільськогосподарських культур можна визначити за результатами
динамічного визначення вологості й щільності (об’ємної маси) ґрунту. Для
цього виділяють майданчики розміром не менш як 2 × 2 м і через відповідні
часові інтервали визначають вологість і щільність ґрунту до глибини 100 см у
кожному 10- або 20-сантиметровому шарі. Такі дослідження обов’язково
супроводжуються обліком кількості опадів за період досліджень. Щоб
скоротити розрахунки, доцільно визначати середні значення вологості й
щільності (об’ємної маси) ґрунту в шарах 0 – 30; 30 – 50; 50 – 100 см. Крім
того, для розрахунку запасу продуктивної (доступної для рослин) вологи
треба встановити максимальну гігроскопічність ґрунту.
Приклад. У досліді з посівами ячменю за вегетаційний період з 20 квітня по 1
серпня проводилося спостереження, результати якого подано в табл. 16.
Таблиця 16. Результати спостережень за вологістю та об’ємною масою ґрунту
Показник
Шар ґрунту, см
0-30
30-50
50-100
Вологість ґрунту на початку вегетації В0, %
27
29
30
Те саме в кінці вегетації Вк, %
14
16
20
3
Об’ємна маса ґрунту(в середньому за вегетацію, г/см
1,3
1,5
1,4
За вегетаційний період випало 180 мм опадів. Максимальна гігроскопічність ґрунту
Wмг становить 4 %. Урожайність зерна ячменю У в середньому становить 40 ц/га.
За цими даними обчислимо такі показники:
1. Запас води в метровому шарі ґрунту на початку вегетації W0 як сумарну
величину запасу в кожному досліджуваному шарі ґрунту за формулою:

= =105,3 + 87,0 + 210,0=402.3 мм/га
де W0 — загальний запас води в ґрунті, мм; В0 — вологість ґрунту на початку вегетації, %;
d0 — об’ємна маса (щільність) ґрунту, г/см3; h — висота (товщина) досліджуваного шару
ґрунту, см; значення В0 і d0 беруться для відповідних шарів ґрунту.
Для того щоб виразити запас води в тоннах на гектар, треба визначену кількість
вологи (в мм) помножити на 10, оскільки шар води завтовшки в 1мм на площі 1 га
відповідає об’єму 10 м3:
402,3 х 10 = 4023 м3.
2. Те саме, в кінці вегетації Wк: = = 54,6 + 48,0 + 140,0 = 242,6 мм або 2426 м3
3. Сумарне водоспоживання ΣW:
ΣW = W0 − Wк + ΣО = 402,3 − 242,6 + 180,0 = 339,7 мм, або 3397 м3/га.
4. Коефіцієнт водоспоживання Кв: =

Визначивши запас недоступної для рослин вологи, легко обчислити кількість води,
потрібної для формування урожаю та на фізичне випаровування.
5. Кількість недоступної для рослин вологи Wн в метровому шарі ґрунту
визначають як сумарну величину недоступної для рослин вологи в усіх шарах:

=
20,9 + 16,1 + 37,5 + = 74,5 мм або 7456 м3/га
де Wмг — максимальна гігроскопічність ґрунту, %; 1,34 — коефіцієнт, який збільшує
значення Wмг до вологості в’янення, тобто недоступної для рослин.
Запас продуктивної вологи можна обчислити і за формулою:

=
6. Запас продуктивної вологи Wп в метровому шарі ґрунту:
Wп= ΣW −Wн= 339,7 − 74,5 = 265,2 мм, або 2652 м3/га
Знаючи запаси вологи у метровому шарі ґрунту на початку вегетації і коефіцієнт
водоспоживання, можна обчислити водозабезпеченість рослин за вегетацію,
користуючись даними про середньобагаторічну кількість опадів.
У господарстві заплановано врожайність зерна ячменю 50 ц/га. Потрібно визначити
водозабезпеченість його за вегетацію і розробити заходи, які б гарантували одержання
запланованої врожайності. Треба визначити такі показники:
1. Сумарне водоспоживання ΣW при одержанні запланованої врожайності. Якщо
коефіцієнт водоспоживання ячменю становить 105 м3/ц, то
ΣW = Kв х В = 105 х 50 = 5250 м3/га
2. Коефіцієнт водоспоживання (знаходимо в довіднику).
3. Потребу рослин у воді за кожну декаду у відсотках сумарного споживання за
вегетацію (див. табл. 17).
4. Подекадне водоспоживання (в м3/га) з урахуванням кількості опадів за декаду
(за середньобагаторічними даними).
При сумарному водоспоживанні 5250 м3/га для запланованої врожайності ΣW 2,6 %
(ІІІ декада квітня)від цієї кількості становитиме приблизно 137 м3/га:

WIVІІІ; WVII водоспоживання відповідно за ІІІ і ІІ декаду квітня.
5. Запас вологи в метровому шарі ґрунту W. Для цього експериментальним шляхом
визначають запас вологи в ґрунті до вегетації W0 і кількість недоступної для рослин
вологи Wн. Припустимо, що в кінці ІІ декади квітня визначили вологість та об’ємну масу
ґрунту і розрахували, що запас води становить 3000 м3/га, або 300 мм/га:
Очікується, що запас продуктивної вологи в ІІІ декаді квітня (WпIVІІІ)
дорівнюватиме встановленому на початку вегетації (W0 = 3000 м3/га) плюс кількість
опадів за цю декаду (ОIVІІІ), мінус водоспоживання (WIVІІІ) і мінус кількість недоступної
вологи (Wн):
WпIVІІІ = (W0 + ОIVІІІ) – (WIVІІІ + Wн) = (3000 + 150) – (137 + 745) = 2268 м3/га або 226,8 мм/га

В І декаді травня запас продуктивної вологи (WпIV) дорівнюватиме запасу її за
попередню декаду (WпIVІІІ) плюс опади за першу декаду травня (ОVІ), мінус
водоспоживання (WVІ):
WпVІ = (WпIVІІІ + ОVІ – WVІ) = 2268 +170 – 204 = 2234 м3/га

Запас продуктивної вологи в ґрунті визначають по кожній декаді за всю
вегетацію. Для зручності аналізу водозабезпеченості і розробки відповідних
заходів з метою одержання запланованої врожайності результати розрахунків
вводять у таблицю, де вказують і довідкові дані (табл. 17).
Таблиця 17. Аналіз водозабезпечення посівів ячменю
Показник

Водоспоживання
,
% від загальних
витрат
Сума опадів за
середньо багаторічними даними,
м3/га
Водоспоживання
,
потрібне для
одержання
запланованої
врожайності,
м3/га
Запас
продуктивної
вологи, м3/га

Місяць/декада
Червень

Квітен
ь
ІІІ

Травень

Липень

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Серпен
ь
І

2,6

4,8

4,0

6,7

9,0

13,2

14,5

16,5

13,7

9,6

5,4

150

170

190

200

210

140

260

270

270

250

230

137

204

170

284

382

560

615

700

581

407

229

2268

2234

2254

2170

1998

1678

1323

893

582

425

426

Вважається, що рослини забезпечені водою, якщо запас продуктивної
вологи перевищує втрати її з ґрунту. Аналіз поданих у табл. 17 даних дає
підстави для висновку, що запас продуктивної вологи в цілому достатній для
отримання запланованої врожайності. Однак, за даними С.А. Вериго, Л.О.
Розумової, для нормального росту і розвитку рослин у метровому шарі
ґрунту має бути не менше 50 мм вологи, тому, починаючи з ІІІ декади липня,
рослини відчуватимуть певну нестачу її.
Слід пам’ятати, що застосованим нами методом не всі джерела
надходження води та її втрат можна врахувати. Наприклад, опади менше 5
мм враховуються метеостанціями і входять у середні багаторічні дані, але не
справляють істотного впливу на водний режим ґрунту, оскільки
затримуються на вегетуючих органах рослин і непродуктивно випаровуються
в атмосферу. Під час злив частина опадів стікає з поверхні ґрунту і також не

використовується рослинами.
Однак такі розрахунки дають спеціалістам уявлення про характер
водного балансу ґрунту і, відповідно, можливість заздалегідь планувати
систему агротехнічних, меліоративних, іригаційних та інших заходів з метою
отримання запланованої врожайності.
Завдання
Визначити сумарну витрату вологи за вегетацію і коефіцієнт
водоспоживання. Розрахувати потребу води для запланованої врожайності,
вологозабезпеченість культури за вегетацію. Вихідні дані подано в табл. 18 – 22.
Таблиця 18. Урожайність польових культур і кількість опадів за вегетацію
Культура
Картопля

Ячмінь

Горох

Багаторічні
трави на сіно

Варіант
завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Урожайність, ц/га
фактична Уф
планова Уп
160
200
180
240
200
280
220
300
30
38
32
36
36
44
34
42
28
32
30
36
32
40
34
42
40
50
45
60
52
70
65
80

Випало опадів
за вегетаці О, мм
140
150
180
190
120
130
140
110
130
140
150
180
120
130
140
130

Таблиця 19. Вологість В і щільність ґрунту d0 під культурами
Культура

Початок вегетації
0-20

Картопля
Ячмінь
Горох
Багаторічні трави на сіно

20
21
22
23

Картопля
Ячмінь
Горох
Багаторічні трави на сіно

1,15
1,20

Кінець вегетації

Шар ґрунту, см
20-50
50-100
0-20
Вологість ґрунту, %
22
21
16
23
22
13
24
23
15
25
24
12
Щільність ґрунту, г/см3
1,30
1,40
1,30
1,40
1,45
1,35

1,25
1,20

1,40
1,45

1,50
1,50

1,40
1,45

20-50

50-100

17
14
17
16

18
16
17
15

1,32
1,45

1,42
1,47

1,45
1,50

1,51
1,52

Таблиця 20. Максимальна гігроскопічність ґрунту Wмг, %
Культура
Картопля

0-20
3,5

Шар ґрунту, см
20-50
3,6

50-100
3,9

Ячмінь
Горох
Багаторічні трави на сіно

3,9
3,8
4,0

3,9
4,0
6,0

3,9
4,0
6,5

Таблиця 21. Коефіцієнт транспірації Кт і коефіцієнт перерахунку
товарної продукції в суху речовину Кп
Показник

Кт
Кп

Картопля
500
0,22

Ячмінь
420
0,86

Горох
520
0,86

Багаторічні трави на сіно
600
0,81

Виконання у формі табл. 22.
Таблиця 22. Розрахунок сумарних витрат води посівами культур і
коефіцієнта водоспоживання (на шар ґрунту 0 – 100 см)
Показник
Символ, одиниця виміру Культура,
варіант
Вміст вологи у ґрунті на початку вегетації
W0, мм
Сума опадів за вегетацію
ΣО, мм
Вміст вологи в ґрунті в кінці вегетації
Wк, мм
Сумарні витрати вологи за вегетацію
ΣW, мм
Коефіцієнт водоспоживання
Кв, м3/т
Продуктивні витрати вологи
Wпв, мм
Непродуктивні витрати вологи
Wнв, мм
(випаровування з поверхні ґрунту)
Запланована врожайність
Уп, т/га
Сумарні витрати води для
ΣWп, мм
запланованої врожайності
Вміст недоступної для рослин вологи
ΣWн, мм
Вологозабезпеченість культури
(W0+ ΣО − Wк) =Kв ⋅Уп, мм
Примітка: 1 мм опадів прирівнюється до 10 т води на 1 га.

Лабораторна робота № 6
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АЕРОФІЗИЧНИХ (ПОВІТРЯНИХ)
ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ
Аерофізичними (повітряними) властивостями ґрунту є насамперед
повітроємкість, повітропроникність та газообмін між ґрунтом і атмосферою –
показники, які характеризують якісний і кількісний склад ґрунтового повітря.
Повітроємкість ґрунту
Повітроємкістю називається об’єм ґрунтових пор, у яких міститься
повітря за вологості ґрунту, що відповідає найменшій польовій
вологоємкості. Її виражають у відсотках від загального об’єму ґрунтових пор.
Повітроємкість ґрунту залежить від його механічного складу, об’ємної
маси, структури, ступеня осушення. Наприклад, повітроємкість суглинкових
ґрунтів становить 10 – 25 %, глинистих 0 – 15 %, болотних 0 – 25 %.
Для нормального росту і розвитку більшості культурних рослин
потрібні ґрунти з достатньою повітроємкістю: для ячменю, цукрових буряків
та інших коренеплодів 15 – 20 %, для трав 6 – 10 %, пшениці і вівса 10 – І5 %.
Визначають повітроємкість буровим методом або спеціальним
приладом – аеропікнометром. У першому випадку зразок ґрунту з
непорушеною будовою відбирають буром з циліндром певного об’єму і
визначають масу вологого ґрунту, вологість В0, об’ємну масу ґрунту d0 і
твердої фази ґрунту d. Потім обчислюють:
1) загальну пористість:
2) об’єм пор, зайнятих водою:
3) повітроємкість ґрунту.
Повітроємкість легко визначити за результатами аналізу будови
(складання) ґрунту.
Повітропроникність ґрунту
Властивість
ґрунту
пропускати
повітря
називається
повітропроникністю. У природних умовах повітря надходить у ґрунт під
впливом атмосферного тиску і води, яка затоплює ґрунтову поверхню.
Повітропроникність залежить від вологості ґрунту, його механічного складу,
щільності й структури і дорівнює кількості повітря, яка проходить за
одиницю часу крізь площу ґрунту 1 см2. Вона може бути виражена у
відносних величинах — відсотках до швидкості виходу певного об’єму
повітря в атмосферу.
Визначення повітропроникності ґрунту методом Еванса та Кірхама.
Визначають цей показник за часом вирівнювання градієнта тиску при
проходженні певного об’єму повітря крізь ґрунт в атмосферу. Прилад
складається з балона 1 з водяним манометром 2, трубки 3, триноги 4,
обмежувального кільця 5 (рис. 8).

Рис. 8. Прилад Еванса та Кірхама
Обмежувальне кільце втискують у ґрунт і за допомогою триноги в
центрі кільця вставляють трубку так, щоб вона торкалася поверхні ґрунту,
яку заливають парафіном. Автомобільною помпою накачують у балон
повітря до певного тиску і потім проганяють його крізь ґрунт, враховуючи
при цьому час вирівнювання над мірного тиску. Після цього трубку
витягують, у балон знову накачують повітря (надмірний тиск повинен бути
однаковим) і випускають його через трубку в атмосферу, також враховуючи
час вирівнювання тиску. Якщо відомий час вирівнювання надмірного тиску
при проходженні повітря крізь ґрунт Тг і виході його в атмосферу Та, то
повітропроникність визначають за співвідношенням:
Записи роблять за формою, наведеною в табл. 23.
Таблиця 23. Результати визначення повітропроникності ґрунту
Дата ___________________________
Тиск повітря в балоні ________ кг/см2
Назва ґрунту
або варіанта
досліду

Шар ґрунту, см

Час проходження повітря, хв
крізь ґрунт, Тг
в атмосферу,Та

Повітропроникність
П п, %

Повітропроникність
ґрунту
визначають також приладом Ріда. Він
складається з металевого балона 1,
обмежувального
елемента
2
і
манометра 3 (рис. 9). Балон з повітрям
з’єднується
з
обмежувальним
елементом гумовим шлангом 4.
Повітря в балон накачують з
надмірним тиском 0,6 атм і потім
проганяють
крізь
ґрунт
або
випускають
в
атмосферу.
Повітропроникність визначають за
Рис. 9. Прилад Ріда
часом вирівнювання надмірного тиску.
Газообмін між ґрунтом і атмосферою
Ґрунтовий газообмін полягає в переміщенні газів у ґрунті, яке

супроводжується обміном газів між твердою, рідкою і газоподібними фазами
ґрунту, а також ґрунту і атмосфери. Цей процес пов’язаний з дифузією газів,
зміною температури і атмосферного тиску, вологістю ґрунту,
життєдіяльністю коренів та ґрунтових організмів тощо.
Інтенсивність газообміну між ґрунтом і атмосферою можна визначити
за кількістю повітря, яке проникло в ґрунт і виділилося з нього або за
кількістю виділеного з ґрунту вуглекислого газу.
Визначення газообміну приладом А.В. Трофимова. Прилад
складається з посудини для води об’ємом 240 см3 з двома отворами внизу і
трубками. Зверху посудина закрита корком. Кінці трубок з’єднані з
градуйованими пробірками, одна з яких шлангом з’єднана з циліндром для
ґрунту, інша — з атмосферою. Слід звертати увагу на герметичність з’єднань.
Циліндр вдавлюють у ґрунт, посудину заповнюють водою і герметично
закривають корком. При нагріванні ґрунту повітря, що міститься в ньому,
розширюється, входить у праву трубку і витісняє з посудини відповідний
об’єм води в ліву трубку. При охолодженні ґрунту повітря стискається і з
посудини з водою в ліву трубку втягується відповідний об’єм води, а з лівої
трубки в посудину з водою надходить повітря.
Газообмін на одиницю поверхні ґрунту визначають за формулою:
де Ог — газообмін ґрунту, л/га; Vп — об’єм повітря, яке виділилося з ґрунту,
мл; S — площа ґрунту, через яку відбувається газообмін, см2.
Записи ведуть за формою табл. 24.
Таблиця 24. Визначення газообміну ґрунту
Діаметр патрона D = __________ cм,
Площа ґрунту, крізь яку відбувається газообмін:
Варіан
т
досліду

Дата

Час відліку
год
хв

Об’єм повітря, мм
що виділилося з
що надійшло в
ґрунту
ґрунт

Газообмін,
л/га

Визначення газообміну ґрунту за кількістю виділеного
вуглекислого газу. Утворення вуглекислого газу в ґрунті, як відомо,
пов’язане з біологічними і біохімічними процесами в ньому. Тому кількість
виділеного вуглекислого газу може характеризувати інтенсивність не тільки
газообміну, а й розкладу органічних речовин у ґрунті, тобто його біологічну
активність.
Метод В. І. Штатнова. Для роботи цим методом потрібні посудиниізолятори і посудини для вбирного розчину. В якості ізоляторів
використовують металеві ковпаки 10 – 15 см заввишки і з діаметром
відкритої частини 16 см. Для запобігання перегріву їх фарбують зовні в білий
колір. Посудинами для розчину, який поглинає СО2, можуть бути чашки
Петрі. На поверхню ґрунту за допомогою підставки встановлюють посудину
для вбирного розчину, наливають у неї 0,25 мл 0,1 н розчину лугу (КОН або
NаOH) і зразу накривають ізолятором, краї якого втискують у ґрунт на

глибину 1,5 – 2,0 см або присипають зовні невеликим шаром ґрунту (рис. 10).

Рис. 10. Прилад для визначення кількості вуглекислого газу, що виділяється з ґрунту
(метод В.І. Штатнова)

Одночасно встановлюють посудину з лугом та ізолятор у плоскодонну
посудину з міцним розчином кухонної солі для контрольного холостого
визначення. Через 4 – 5 год ізолятори знімають, у посудину з розчином
доливають 1 мл 20 % розчину барію хлориду (для зв’язування увібраного
СО2), перемішують, переносять у колби і титрують до фенолфталеїну 0,1 н
розчином НCl до зникнення рожевого кольору. Титрування можна проводити
безпосередньо в чашках. Аналогічно визначають вміст СО2 в контрольних
посудинах. Кількість виділеного СО2 обчислюють за формулою:
де Ва – кількість виділеного СО2, мг/м2•год; а – кількість 0,1 н розчину HCl,
що пішла на титрування лугу при холостому визначенні, мл; b – те саме, в
досліді, мл; К – коефіцієнт для переведення мілілітрів 0,1 н розчину лугу в
міліграми СО2 (К = 2,2); S — площа посудини ізолятора, м2; t – тривалість
проведення досліду, год.
Одночасно визначають вологість ґрунту та його температуру. Записи
ведуть за формою, наведеною в табл. 25.
Таблиця 25. Визначення газообміну методом В.І. Штатнова
Дата _______________________
Кількість 0,1 н розчину лугу, залитого в чашки, мл ___________
Варіан
т
досліду

Діаметр
ізолятор
а

Площа
експозиції
, м2

Час
експозиції,
год

Витрачено 0,1 н розчину
HCl на титрування, мл
контроль
в досліді

Біологічна
активність
ґрунту,
мг/СО2/м2/год

