
Лабораторна робота № 9 

Тема: Методи визначення структури ґрунту 
 

Мета роботи: Ознайомитися з типами та видами структури ґрунту, визначити 

структуру кожного генетичного горизонту зразків ґрунту 

 

Обладнання: 

1. Зразки ґрунту 

2. Бланк оформлення зразка ґрунту 

3. Вологі серветки для рук, пакет для сміття 

4. набір сит 

5. Міліметровий папір (розмір 20х20 см) 
 

Структура ґрунту 

 

Під структурою ґрунту розуміють сукупність окремостей, або агрегатів, 

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

Структурне відокремлення (агрегат) складається з первинних частинок 

(механічних елементів), або мікроагрегатів, з’єднаних між собою внаслідок 

коагуляції колоїдів, склеювання, злипання. Агрегати, які утворюються з первинних 

механічних елементів, належать до першого порядку. Силами залишкових 

валентностей, а також шляхом склеювання та злипання можуть утворюватись 

агрегати другого, третього та інших порядків. У міру збільшення розміру агрегату 

зв’язок між окремими складовими послаблюється, отже, зменшуються зв’язність і 

міцність. 
 

 

 

 

Рис. 1. Будова призматичної структурної 

окремості, що показує агрегованість різних 

порядків (за Б.Г. Розановим) 

 

 

 

 

 

Здатність ґрунту розпадатися на структурні окремості, або агрегати, називають 

його структурністю. 

Розрізняють два поняття структури ґрунту: морфологічне і агрономічне.  

У морфологічному відношенні гарною буде будь-яка чітко виявлена 

структура: горіхувата, стовпчаста, призмовидна, пластинчата та ін. Кожному 

генетично відмінному ґрунту і його окремим горизонтам притаманна своя, 

характерна структура. Її формування тісно пов’язане з умовами утворення даного 

ґрунтового типу. 

Агрономічно цінною є тільки така структура, яка забезпечує родючість ґрунту. 

Оптимальні умови водного та повітряного режимів складаються у ґрунтах з 

дрібногрудкуватою та зернистою структурою.  



Ґрунтову структуру за розмірами агрегатів поділяють так: брилувата (агрегати 

> 10 мм); грудкувато-зерниста, або макроструктура (агрегати 10−0,25 мм); 

мікроструктура (агрегати <0,25 мм). 

П.А. Костичев запропонував класифікувати структуру ґрунту як водостійку 

(агрономічно цінну) і неводостійку.  

Пізніше, розвиваючи це положення, В.Р. Вільямс запропонував розрізняти дві 

якості ґрунтових агрегатів: зв’язність і міцність. Під зв’язністю розуміється 

здатність агрегату протистояти механічній дії, а під міцністю − здатність агрегату 

довго протистояти розмиваючій дії води. Зв’язність ґрунту залежить від кількості 

мулуватих і особливо колоїдних частинок, міцність агрегату − тільки від якості 

гумусу, який цементує механічні елементи. Грудочка ґрунту може бути зв’язаною, 

але неміцною: наприклад, грудочку сухої глини важко зруйнувати рукою, але у воді 

вона швидко розпадається на механічні елементи, які складають її.  

Саввінов М. І. запропонував класифікацію агрономічно цінних агрегатів (табл. 

1), яка в теперішній час є загальноприйнятою в Україні. Всі агрегати даної 

класифікації належать, за С. А. Захаровим, до структури кубовидного типу (див. 

табл. 2). 
Таблиця 1 - Класифікація агрономічно цінних структурних агрегатів ґрунту 

 (за М. І. Саввіновим) 
 

Рід окремостей Вид окремостей Розмір (діаметр), мм 

Брилиста частина ґрунту 
(окремості ø > 10 мм ) 

Брили: грубі 

середні 

дрібні 

>100 

100−30 

30−10 

Грудочкувата частина ґрунту 

(окремості ø 10−0,25 мм) 

Грудочки: грубі 

середні 

дрібні 

зернисті елементи 

10−3,0 

3,0−1,0 

1,0-0,5 

0,5−0,25 

Пилувата частина ґрунту 
(окремості ø <0,25 мм ) 

Мікроструктурні елементи 

Пилувато-глинисті частки 

0,25−0,01 

<0,01 

 

Агрономічно цінною вважається водостійка з високою порозністю структура, 

утворення якої ї є завданням агротехнічних прийомів і заходів, спрямованих на 

оструктурення ґрунту. Добра структура повинна бути також механічно міцною, не 

руйнуватися під час обробітку ґрунту сільськогосподарськими знаряддями. 

 

Методи визначення структури ґрунту 
 

Існуючі методи дослідження ґрунтової структури можна поділити на групи: 1) 

морфологічний опис структури; 2) вивчення якості структури: водостійкості та 

механічної міцності; 3) з’ясування природи водостійкості і механічної міцності 

ґрунтового агрегату шляхом вивчення його будови і причин, які обумовлюють 

зв’язок між окремими первинними частинками. 

Морфологічна характеристика структури. Перша характеристика 

структурності ґрунту, типу структури і в деякій мірі її агрономічної цінності дається 

під час візуального опису ґрунтового профілю або орного шару. Повна 

характеристика структурних елементів для морфологічного опису дана 

С.О. Захаровим, якою і слід керуватися в роботі (рис. 2, табл. 2). 

 
 



Таблиця 2 - Класифікація структурних елементів за С. О. Захаровим 
 

Рід Вид Розміри, мм 

 

Тип I. Кубовидна структура — рівномірно розвинута по трьох осях 

Грані та ребра слабо виявлені 

І. Брилувата − невірна форма і 

нерівна поверхня 

1. Крупнобрилувата 

2. Дрібнобрилувата 

>100 

100−50 

II. Грудкувата − невірна форма, 

нерівні круглясті та шорсткі 

поверхні 

1. Крупногрудкувата 

2. Грудкувата 

3. Дрібногрудкувата 

4. Пилувата 

50−30 

30−10 

10−0,5 

<0,5 

Грані та ребра добре виявлені 

III. Горіхувата − 

більш-менш вірна форма, 

поверхня граней порівняно 

рівна, грані та ребра гострі 

1. Крупногоріхувата 

2. Горіхувата 

3. Дрібногоріхувата 

>10 

10−7 

7−5 

IV. Зерниста − більш-менш 

вірна форма, іноді кругляста з 

гранями то шорсткуватими та 

матовими, то гладкими 

та блискучими 

1. Крупнозерниста (горіхувата) 

2. Зерниста (крупятчата) 

3. Дрібнозерниста 

(порошкувата) 

5−3 

3−1 

1-0,5 

Тип II. Призмовидна структура — розвинута переважно по вертикальній осі 

Грані та ребра слабо виявлені 

V. Стовповидна − невірної 

форми зі слабо визначеними 

нерівними гранями і 

круглястими ребрами 

1. Крупностовповидна 

2. Стовповидна 

3. Дрібностовповидна 

>50 

50−30 

<30 

Грані та ребра добре виявлені 

VI. Стовпчаста − вірної форми, 

з досить добре виявленими 

гладкими бічними 

вертикальними гранями, з 

круглястою верхньою основою 

(«голівкою») і плоскою 

нижньою 

1. Крупностовпчаста 

2. Стовпчаста 

3. Дрібностовпчаста 

>50 

50−30 

<30 

VII. Призматична − 

з рівними, часто глянцевими 

поверхнями, з гострими 

ребрами 

1. Крупнопризматична 

2. Призматична 

3. Дрібнопризматична 

4. Олівцева − при довжині 

відокремлень >50 мм 

>50 

50−30 

<30 

<10 

Тип III. Плитовидна структура − розвинута переважно по двох горизонтальних осях 

VIII. Плитчаста − шарувата з 

більш-менш розвинутими 

«площинами спайності», часто 

різного забарвлення і різного 

характеру поверхні 

1. Сланцювата 

2. Плитчаста 

3. Пластинчата 

4. Листувата 

>50 

5−3 

3−1 

<1 

IХ. Лускувата − з порівняно 

невеликими, інколи зігнутими 

горизонтальними площинами 

спайності і часто з гострими 

ребрами (деяка схожість 

з лускою риби) 

1. Шкаралупувата 

2. Груболускувата 

3. Дрібнолускувата 

>3 

3−1 

<1 

 

 



 

 
Рис. 2. Типи ґрунтової структури (за С. О. Захаровим) 

I — кубовидна (1 − крупно-грудкувата; 2 − грудкувата; 3 − дрібногрудкувата; 4 − пилувата; 5 − 

крупногоріхувата; 6 − горіхувата; 7 − дрібногоріхувата; 8 − крупнозерниста; 9 − зерниста; 10 − 

порошиста; 11 − структурні відокремлення, які нанизані на корені; II − призмовидна (12 − 

стовбчата; 13 − стовбовидна; 14 − крупнопризматична; 15 − призматична; 16 − 

дрібнопризматична; 17 −1 тонкопризматична); III − плитовидна (18 − сланцювата; 19 − 

пластинчата; 20 − листувата; 21 − лускувата; 22 − дрібнолускувата) 
 

Аналітично структурність ґрунту визначається методом розсіювання на ситах. 

Для цього беруть великі зразки (2,5−5,0 кг) і невеликими порціями обережно 

розсіюють в наборі сит. Кожну фракцію збирають, зважують і обчислюють вміст (в 

% до маси взятого ґрунту). Для одержання порівняльних результатів зразки слід 

аналізувати у повітряно сухому стані. До того ж, сирий ґрунт забиває сито, а ще 

дуже ускладнює роботу. 

Методи вивчення якості структури Про якість структури висновують за її 

водостійкістю, механічною міцністю, порозністю.  

Методи визначення водостійкості можна розділити на дві групи: прямі і 

опосередковані. Прямими методами безпосередньо визначається кількість 

водостійких і неводостійких агрегатів. До цих методів належать: мікроагрегатний 

аналіз ґрунту (за Качинським, Астаповим), макроагрегатний − методи 

фракціонування ґрунту на ситах у воді (за Савиновим, Вершиніним та Ревутом, 

Бекаревичем); колихання сит (в приладі Бакшеєва на гідрокласифікаторі) та 

розмокання агрегатів у стоячій воді, тощо. Коли про водостійкість висновують за 

іншим показником, наприклад, за зміною водопроникності (метод і прилад Фадеєва-

Вільямса), по кількості води, для розмивання агрегатів (крапельний метод 

Віленського) тощо, − йдеться про опосередковані методи. 

Методи визначення водостійкості макроструктури. Метод М. І. Савинова. 

є зараз одним з найпоширеніших у ґрунтовій практиці. Складається з двох частин: 

фракціонування ґрунту на ситах у повітряно-сухому стані (сухе просіювання); 



фракціонування на ситах у воді (мокрее просіювання). В першому випадку 

фіксується кількість у ґрунті агрегатів певного розміру, в другому – кількість 

водостійких агрегатів, тобто дається якісна оцінка структури за водостійкістю. 

Фракціонування ґрунту у повітряно-сухому стані (сухе просіювання). Із 

зразка ґрунту, доведеного в лабораторії до повітряно-сухого стану, беруть середню 

пробу до 2,5 кг (мінімально допустима наважка 0,5 кг) і просіюють на ситах з 

отворами 10 мм; 7 мм; 5 мм; 3 мм; 2 мм;1 мм; 0,5 мм; 0,25 мм. Набір сит повинен 

мати піддонник для збирання фракції < 0,25 мм і кришку для запобігання 

розпорошеного ґрунту при просіюванні. Ґрунт, який аналізується, невеликими 

порціями кладуть на верхнє, з найбільшими отворами сито і, обережно нахиляючи 

всі сита, просіюють. Не слід дуже стрясати сита. При роз’єднанні сит кожне ще раз 

стрясають обережним постукуванням по ребру долонею руки, щоб звільнити з 

отворів застряглі агрегати. Сухим просіюванням ґрунт розділяється а фракції: >10 

мм; 10−7 мм; 7−5 мм; 5−3 мм; 3−2 мм; 2−1 мм; 1−0,5 мм; 0,5−0,25 мм; < 0,25 мм. 

Кожну фракцію агрегатів збирають окремо, зважують і обчислюють міст у 

процентах. Вміст фракції < 0,25 мм визначають за різницею між взятою для аналізу 

наважкою ґрунту і сумою фракцій > 0,25 мм. За 100% приймається вся взята для 

аналізу наважка. За одержаними даними складають таблицю та графік. За даними 

сухого просіювання обчислюють коефіцієнт структурності К: 

K = 
В

А
,  

де А — сума макроагрегатів розміром від 0,25 до 10 мм, %;  

В — сума агрегатів < 0,25 мм і грудок >10 мм, %. 

Чим вище К, тим ґрунт краще оструктурений.  

Оцінку структурного стану ґрунту за вмістом повітряно сухих агрономічно 

цінних агрегатів здійснюють за шкалою С.І. Долгова, П.У. Бахтіна (табл. 3). 
 

Таблиця 3 -  Оцінка структурного стану ґрунту 
 

Вміст агрегатів 0,25–10 мм,% від маси повітряно-сухого ґрунту Структурний стан 

>80 

80–60 

60–40 

40–20 

<20 

Відмінний 

Добрий 

Задовільний 

Незадовільний 

Поганий 
 

Дані, одержані під час фракціонування ґрунту у повітряно-сухому стані, 

оформляють у вигляді таблиці. Зразок запису результатів аналізу структури за 

методом Савинова: 
 

№ 
Роз-
різу 

Ґрунт 
Горизонт, 
глибина, 

см 

Вміст фракцій відповідного розміру (мм), % 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 

1 

Чорнозем 
звичайний 

легкосу-
глинистий 

Нр 
18—26 

61,0  6,9 6,3 6,9 5,0 4,0 3,5 3,5 4,2 

 
 
 
 
 



 Завдання 1. Розділення  середнього зразка ґрунту у сухому стані на 

фракції макроагрегатів 

Методика роботи 

1. Середній зразок ґрунту висипають на верхнє сито з діаметром отворів 10,00 

мм і просівають через набір сит обережними обертовими горизонтальними рухами  

по 10 разів в обох напрямках. 

Слід уникати вертикальних струшувань. Важливо пам'ятати, що завдання 

аналізування – сепарувати, розділити природні окремості, а не утворити їх штучно.  

2. По черзі відділяють кожне сито, починаючи зверху, ще раз струшуючи 

обережним постукуванням долонею по ребру сита до звільнення застряглих в 

отворах агрегатів. 

3.  Кожну фракцію макроагрегатів (агрегатів, що залишилися на ситах) окремо 

зважують на лабораторних вагах з точністю до 0,1 г і розраховують її вміст у 

відсотках відносно маси  

4.  Результати зважувань і розрахунків записують у журнал, форму якого 

наведено у таблиці 4. 
 

Таблиця 4 – Форма запису результатів розділення зразка ґрунту  
№ зразка Діаметр макроагрегатів, мм Маса, г Вміст,  % 

 більше за 10,00   

10,00 - 7,00   

7,00 - 5,00   

5,00 - 3,00   

3,00 – 2,00   

2,00 – 1,00   

1,00 - 0,50   

0,50 - 0,25   

5. Масу агрегатів, розміром менших за 0,25 мм, які після просіювання 

залишилися у піддоні, не визначають, а їх вміст розраховують за різницею між 100% 

і сумарним вмістом макроагрегатів всіх фракцій.  

6. За результатами аналізу провести оцінку структурного стану грунту 

(згідно табл. 3)  
 

 Завдання 2. Визначити морфологічну структуру кожного горизонту зразка 

ґрунту 

Методика роботи 
1. З кожного горизонту зразка ґрунту береться ґрунтовий матеріал об’ємом, 

що уміщується на долоні. При цьому вибирається не перші-ліпші або найкрупніші 

окремості, а той об’єм матеріалу, що є типовим для даного горизонту. Відібраний 

матеріал розкладається на листі паперу (бажано міліметрового) 

2. На листі паперу матеріал сортується за морфологічними ознаками (табл.. 

2, рис. 2), при чому сортування проводять відразу на рівні родів структурних 

елементів. Після сортування окремостей визначають переважаючі за кількістю (масі) 

та додаткові види структурних елементів (оскільки ґрунтова структура зазвичай 

буває змішаною). За співвідношенням видів дається попередня назва структури 

горизонту, де основний (переважаючий ) вид становиться на останнє місце: 

наприклад, призматично-горіхувата структура (горохуватий вид – основний), 

комкувато-горіхувата-призматьична структура (призматичний вид - основний). 



3. Відсортовані за родами структурні окремості далі аналізуються за 

середніми розмірами. Попередня назва структури уточнюється з урахуванням 

розміру окремостей. Розмірні діапазони виду структурних елементів розбиваються 

на наступні під діапазони: дрібний, середній, крупний. Наприклад: структура 

дрібнобрилувата, крупнобрилувата та ін. (на основі табл. 2) 

Для визначення розмірів окремостей зручно користуватися міліметровим 

папером. У подальшому можна проводити на око. 

4. Надається повна назва структури горизонту з урахуванням морфології і 

розмірів окремостей. Приклад повної назви структури: крупногоріхувато-

середньопризматична, середньо-крепнобрилиста та ін. 

5. При морфологічному описі структурних окремостей бажано вказувати 

переважаючий вид їх поверхні: гладка, шершава, кутова (гострореберні виступи), 

вузловата (округлі виступи), осередчаста (округлі впадини). Вид поверхні 

структурних окремостей фіксується в бланку морфологічного опису грунту як 

додатковий елемент у графі «Структура». Наприклад: структура середньо 

призматична (гладка) або крупногоріхувато (шершава)-середньопризматична 

(гладка)  

Підсумкові результати вписуються у відповідну графу бланку описання 

ґрунту.  

Бланк морфологічного описання ґрунтового профілю 
Горизонт, глибина, см Мазок Морфологічні ознаки 
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