
Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

3 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МЕЛІОРАЦІЇ 
 

УДК 262.862.3 
 

Ткачук М. М., д.т.н., професор, Кириша Р. О., асистент, Ткачук Р. М., 

аспірант, Бондар А. Є., студент 4 курсу ФВГ (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ДРЕНАЖНИМИ 

МОДУЛЯМИ СПІЛЬНО З СПОРУДАМИ НА ВІДКРИТІЙ МЕРЕЖІ 
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Традиційні осушувальні системи, які запроектовані  відповідно з норма-

тивними вимогами, вирішують задачу стабільного і інтенсивного пониження 

рівня ґрунтових вод в передпосівний період до норми осушення 0,4...0,6 м, 

що створює задовільні умови для проходження сільськогосподарської техні-

ки. В період вегетації сільськогосподарських культур продовжується інтен-

сивне пониження РГВ, що призводить до зменшення продуктивного запасу 

вологи в ґрунті. Встановлено, що вже в перший місяць вегетації сільськогос-

подарських культур РГВ знижується до глибини закладки дрени (1,2...1,4 м). 

Після весняної повені, досить часто, тривалий час відсутні опади, або їхня кі-

лькість незначна, що може призвести  до надлишкового осушення кореневмі-

сного шару ґрунту. Щоб не допустити зменшення чи взагалі загибелі майбут-

нього врожаю, необхідно вже на першому місяці вегетації подавати воду на 

осушувану ділянку з метою дозволоження кореневмісного шару ґрунту (дво-

стороннє регулювання РГВ). 
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Проте двостороннє регулювання обмежене в умовах застосування і не 

завжди за допомогою його досягається необхідний ефект. Тому одним із 

шляхів удосконалення гідромеліоративних систем в гумідній зоні було пок-

ращення конструкцій регулюючої мережі. Так, у НУВГП під керівництвом 

д.т.н., проф. Ткачука М.М. були розроблені дренажні модулі. 

Дренажні модулі – це регулююча дренажна мережа з паралельно розмі-

щеними в плані різноглибокими по закладці дренами, яка виконує задачу не 

тільки інтенсивного пониження РГВ орного шару ґрунту в передпосівний пе-

ріод (0,4...0,6 м), але й регулювання РГВ впродовж тривалого часу, тим са-

мим підтримуючи оптимальну для росту  і розвитку  сільськогосподарських 

культур вологість ґрунту. Дренажні модулі складаються з однієї або декіль-

кох мілких дрен в межах двох глибоких. Таке розташування в просторі до-

зволяє модулю працювати в двох режимах: в режимі інтенсивного понижен-

ня РГВ під час весняної повені і літніх паводків та в режимі регулювання рі-

внів ґрунтової води після припинення роботи дрени мілкої закладки. Тобто в 

період весняної повені, при високих РГВ, відведення надлишкової води від-

бувається за рахунок того, що відбувається інтенсивний притік води до дрени 

мілкої та глибокої закладки. При цьому РГВ стабільно і інтенсивно понижу-

ється. Досягнувши передпосівної норми осушення (0,4…0,6 м), напір над 

дренами мілкої закладки стає менше 0,1...0,15 м, їх робота призупиняється і 

працювати залишається тільки дрени глибокої закладки. Саме на цій стадії 

роботи дрен режим інтенсивного пониження РГВ переходить в режим регу-

лювання РГВ. 
На основі даних дренажних модулів створені дренажно-модульні систе-

ми, яких є різні види, нами ж проведено окремий аналіз кожного виду систе-

ми з метою їх покращення в майбутньому. 

Дренажно-модульні системи належать до гідромеліоративних систем 

гумідної зони і можуть бути застосовані для ефективного регулювання вод-

но-повітряного режиму ґрунту. Дренажно-модульні системи направлені на 

створення умов, що забезпечать зміну режиму роботи систем залежно від  

зміни умов водного живлення, що забезпечить оперативне саморегулювання 

гідромеліоративних систем виключивши можливість перезволоження чи над-

лишкового осушення кореневмісного шару ґрунту, а також на збільшення во-

дно-поглинаючої здатності і набуття водоакумулюючих властивостей.  

Розроблені різні конструкції дренажно-модульних систем залежно від  

умов їх використання. Так, дренажно-модульна система створює умови для 

оперативного управління водним режимом та саморегулювання під час екс-

плуатації, що дозволяє створювати періоди інтенсивного та екстенсивного 

впливу на режим ґрунтових вод залежно від  необхідності забезпечення по-

точної норми осушення та створення запасів вологи в ґрунті. Це досягається 

тим, що в дренажно-модульній системі, яка складається з паралельних, роз-

ташованих на різних глибинах дрен і колекторів, глибокі дрени підключа-

ються до глибокого колектора, а мілкі – до мілкого колектора. Глибокі дрени 
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разом з глибоким колектором, і мілкі дрени з мілким колектором можуть 

створювати окремі підсистеми, що працюють незалежно одна від одної. В 

устях дренажних колекторів окремих підсистем може встановлюватись запі-

рна арматура (регулятори). Таким чином, виникає можливість інтенсифікува-

ти або сповільнювати відведення ґрунтової води  відповіднодо необхідної 

норми осушення.  

 
Рис. 1. Дренажно-модульна система: 

1 – дрени глибокого закладання; 2 – дрени мілкого закладання; 3 – підсистема 

глибоких колекторів; 4 – підсистема мілких колекторів; 5 – водоприймач;   

6 – запірна арматура (регулятори) 
 

Система регулює водний баланс наступним чином: в весняний період при 

включенні в дію підсистеми глибокого колектора і підсистеми мілкого колек-

тора інтенсифікується відвід надлишкової води з ґрунту і створюються умови 

для вчасного проведення сільськогосподарських робіт. В період літніх зливо-

вих дощів, при включенні підсистем колекторів, усувається можливість дов-

гострокового перезволоження кореневмісного шару та вимокання рослин. 

Одночасно з цим, включення в дію підсистеми глибокого колектора і підсис-

теми мілкого колектора дозволяє створювати режим осушення, при якому іс-

нує можливість накопичення ґрунтових вод на глибині досяжній для корене-

вої системи рослин, і одночасно відводити надлишкові інфільтраційні води 

короткочасних зливових дощів, запобігаючи вимоканню рослин. При відк-

люченні підсистеми мілкого колектора створюється режим акумулювання 

ґрунтових вод. Завдяки тому, що колектори даних систем можуть утворювати 

собою окремі підсистеми, ефективніше регулюється водний режим впродовж 

всього року, в тому числі акумулюється волога впродовж вегетаційного пері-

оду для її використання під час посушливих періодів і інтенсифікується по-

ниження до норми осушення рівень ґрунтових вод при виникненні критичних 

водних режимів (паводків, повені тощо) [4]. 

Дренажна екранно-модульна система направлена на збільшення волого-

поглинаючої здатності і набуття водоакумулюючих властивостей. Регулює 

водний баланс наступним чином: в весняний період і період літніх зливових 

дощів для відведення надлишкової води працюють дрени глибокої і мілкої 
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укладки які відводять воду у провідну мережу, яка представлена колекторами 

відповідної закладки. Також до складу цієї системи входить вертикальний 

фільтруючий елемент, який прискорює відвід ґрунтової води з верхніх шарів 

ґрунту в нижні, де вона акумулюється і водонепроникного протифільтрацій-

ного екрану, який перешкоджає надходженні фільтраційного потоку з боку 

прилеглих територій. За рахунок чого створюються умови для вчасного про-

ведення сільськогосподарських робіт в передпосівний період, попереджуєть-

ся підтоплення рослин в паводковий період та робиться можливим викорис-

тання акумульованої води для поповнення вологозапасів кореневмісного ша-

ру ґрунту в посушливі періоди. Запропонована дренажна екранно-модульна 

система дозволяє ефективно регулювати водний режим, в тому числі приско-

рює пониження рівня ґрунтових вод при повенях та паводках з подальшим 

акумулюванням води в нижніх шарах. Перевагою такої системи є те, що вона 

достатньо добре справляється з регулюванням водного режиму ґрунту впро-

довж всієї вегетації, а також дозволяє ефективно регулювати водний режим,  

в тому числі прискорює пониження рівня ґрунтових вод при повенях та паво-

дках з подальшим акумулюванням води в нижніх шарах [5]. 

 
Рис. 2. Дренажна екранно-модульна система: 

1 – дрени глибокої закладки; 2 – дрени мілкої закладки; 3 – підсистема глибоких 

та мілких колекторів; 4 – фільтруючий елемент; 5 – протифільтраційний екран 
 

Також є дренажно-модульна система яка направлена безпосередньо на 

зменшення осушувальної дії дрен глибокої закладки. Це досягається тим, що 

в дренажно-модульній системі, яка складається з паралельних, розташованих 

на різних глибинах дрен і колекторів, дрени глибокої закладки встановлені з 

меншим діаметром, ніж дрени мілкої закладки. Оскільки в дренах глибокої 

закладки більша глибина закладання, звідси більший напір на дрену, отже, й 

більший стік з дрени, а зменшення її діаметра дозволить знівелювати вплив 

більшого напору, за рахунок чого зменшується і гідрологічна ефективність 

дрен глибокої закладки, внаслідок чого зменшується сумарний стік з дрен 
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глибокої закладки, що дозволяє акумулювати продуктивну ґрунтову воду. 

Перевагою даної конструкції дренажно-модульної системи є те, що колекто-

ри глибокого закладання діаметром менші за колектори мілкого закладання 

що дозволяє краще регулювати водноповітряний режим ґрунту за рахунок рі-

вномірного пониження РГВ на всьому осушувальному масиві та збільшить 

акумулюючу здатність дренажно-модульної системи [6]. 

 
Рис. 3. Схема підключення дрен до колектора: 

1 – дрени глибокої закладки; 2 – дрени мілкої закладки; 3 – підсистема глибоких  

колекторів; 4 – підсистема мілких колекторів; 5 – колектори вищого порядку 
 

Ще одна дренажно-модульна система направлена на сповільнення відве-

дення води дренами глибокої закладки, що дозволяє краще регулювати вод-

но-повітряний режим ґрунтів за рахунок рівномірного пониження РГВ на 

всьому осушувальному масиві та збільшення акумулюючої здатності дрена-

жно-модульної системи. Вона складається з регулюючих дрен розташованих 

на різних глибинах, які, в свою чергу, направлені на сповільнення відведення 

води дренами глибокої закладки. 

 
Рис. 4. Схема дренажно-модульної системи: 

1 – дрени глибокої закладки; 2 – дрени мілкої закладки; 3 – підсистема глибоких 

колекторів; 4 – підсистема мілких колекторів; 5 – водоприймач; 6 – запірна арматура 
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Це досягається тим, що в дренажно-модульній системі, яка складається з 

паралельних, розташованих на різних глибинах дрен і колекторів, дрени гли-

бокої закладки розміщені "криволінійно” по довжині в плані. Дана конструк-

ція дренажно-модульної системи дозволяє краще регулювати водно-

повітряний режим ґрунтів завдяки криволінійності дрен глибокого закладан-

ня, за рахунок чого РГВ рівномірно понижуватиметься на всьому осушуваль-

ному масиві та збільшуватиметься акумулююча здатність дренажно-

модульної системи [7]. 

Наступна дренажно-модульна система з фільтраційними елементами на-

правлена на збільшення водно-поглинаючої здатності регулюючої мережі. Це 

досягається тим, що у дренажно-модульній системі з фільтраційними елемен-

тами, яка складається з паралельних, розташованих на різних глибинах дрен і 

колекторів, біля дрени мілкого закладання, по всій її довжині вертикально 

розташований фільтраційний елемент, який гідравлічно з’єднаний з нею.  

 
Рис. 5. Схема дренажно-модульної системи з фільтраційними елементами: 

1 – підсистема колекторів; 2 – дрени глибокої закладки; 3 – дрени мілкої закладки; 

4 – фільтруючий елемент 
 

Завдяки тому, що вертикальний фільтруючий елемент розташовано по 

всій довжині дрени, збільшується водно-поглинаюча здатність дренажно-

модульної системи з фільтраційними елементами. Даний фільтруючий еле-

мент може бути виконаний з природного або штучного матеріалу коефіцієнт 

фільтрації  якого повинен бути більший за коефіцієнт фільтрації оточуючого 

середовища. Запропонована дренажно-модульна система з фільтраційними 

елементами дозволяє ефективно регулювати водний режим ґрунту, в тому 

числі прискорює пониження рівня ґрунтових вод при повенях та паводках 

[8]. 

Шлюзування, під яким розуміють регулювання шлюзами-регуляторами 

впродовж всього вегетаційного періоду по мірі зниження вологості ґрунту до 

нижніх меж оптимуму або рівнів ґрунтових вод нижче норм осушення, засто-

совують при наявності невеликих похилів місцевості (до і<0,005) та джерела 

зволоження (МК, озеро, річка тощо). Як і для попереджувального, так і для 
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зволожувального шлюзування підйом рівня ґрунтових вод відбувається при 

зволоженні повільніше, чим його зниження при осушенні. Для забезпечення 

необхідної норми осушення в вегетаційний  період і створення оптимального 

водоповітряного режиму ґрунту в  період вегетації сільськогосподарських 

культур, шляхом регулювання режиму РГВ, пропонується застосовувати  

зволожувальне (періодично влітку) шлюзування. Тому розглянемо регулю-

вання водно-повітряного режиму ґрунту дренажно-модульними системами та 

актуальність застування споруд типу РТ безпосередньо на цих системах. Ви-

користання таких систем дозволяють не тільки забезпечити відведення води з 

орного шару ґрунту, а й створювати умови регулювання системи впродовж 

вегетаційного періоду. Відведення надлишкової води в період перезволожен-

ня необхідно виконувати тільки до тієї норми осушення, яка забезпечує не-

обхідний водний, повітряний, тепловий, мікробіологічний і живильний ре-

жим ґрунту.  За допомогою шлюзів, можемо безпосередньо в вегетаційний 

період, коли спостерігається недостача води, регулювати водно-повітряний 

режим. Маневруючи шлюзами можна створювати підпір води в каналах в по-

сушливі періоди і скид надлишкової води в першій половині весняної повені і 

під час паводків в періоди вегетації. Враховуючи ґрунтово-гідрогеологічні 

умови і наявність взагалі водних ресурсів, шлюзування може бути як постій-

не (безперервне), так і періодичне (циклічне). 

Для дренажно-модульних систем приймаємо наступний розрахунок від-

станей між шлюзами. Виходячи з умов дії ДМС, нам доцільніше затоплювати 

нижні колектори. Вода поступатиме з колекторів глибокого закладання від-

повідно в дрени глибокого закладання, з дрен в ґрунт, РГВ поступово підні-

матимиться і в дію вступлять дрени мілкого закладання, що триматимуть цей 

рівень.  

Відстань між регуляторами з урахуванням особливосей конструкцій дре-

нажно-модульних систем і рекомендацій [3] можна обрахувати за формулою 

                   м
Іi

hdHHH
L допколГКK ;

)(

+

−−−−
=                               (1) 

де  L – відстань між шлюзами, м; 

Hk  – глибина каналу, 1,5-2,0 м; 

HГ – глибина закладки глибокого колектора, 1,2-1,4 м; 

dкол – діаметр колектора, 0,2 м; 

hдоп – допустимий запас над рівнем води в б’єфі, 0,25-0,35 м;  

i – похил дна каналу; 

I – похил поверхні землі. 
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Рис. 6. Схема шлюзування на дренажно-модульних системах: 

1 – підсистема мілких колекторів; 2 – підсистема глибоких колекторів; 

3 – шлюз-регулятор 
 

Проведемо розрахунок цієї відстані безпосередньо для ДМС, задаючись 

певним рядом похилів (похил поверхні землі приймаємо рівним нулю). 

Розрахунок ведемо в табличній формі. 

Таблиця 1 

Розрахунок відстаней між шлюзами на ДМС 

        Елементи системи               Похил        Відстань, м 

      

     Магістральний канал 

 

              0,0002 

              0,0004 

              0,0006 

              0,0008 

               0,001 

               0,002 

               0,003 

               0,004 

               0,005 

             4250 

             2125 

             1417 

             1063 

              850 

              425 

              284 

              213 

              170 

За даними табл. 2 будуємо графік залежності відстані між шлюзами від 

похилу дна каналу L=f(i). 

З графіка видно, що відстань між шлюзами-регуляторами буде зменшува-

тись обернено пропорційно похилу місцевості, тобто чим менший буде по-

хил, то тим більша буде дана відстань. 

На основі всього вище викладеного можна зробити наступні висновки: 

− дренажні модулі дозволяють економно і ефективно розподіляти 

в часі та просторі надлишкову ґрунтову воду на гідромеліоративних зе-

млях; регулюючі дренажні модулі завдяки постійному саморегулюванню 

забезпечують скидання лише того об’єму води, який може спричинити 

підняття РГВ вище оптимального; 

− різноманіття конструкцій дренажно-модульних систем дозволя-

ють їх застосовувати в гумідній зоні прирізних гідрологічних умовах, 

адже вони краще адаптовані до природно-кліматичних умов, значно 
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ефективніші при регулюванні РГВ і здатні  забезпечити модернізацію 

традиційних гідромеліоративних систем при будівництві та реконструк-

ції; 

 

 
Рис. 7. Графік залежності відстані між шлюзами від похилу дна каналу 

 

− дренажно-модульні системи враховують недоліки, пов’язані з 

роботою традиційних дренажних систем, сприяють інтенсивному відве-

денню надлишкової води в кореневмісному шарі під час критичних і ек-

стремальних станів водного режиму ґрунтів, ефективному регулюванні 

РГВ впродовж всього вегетаційного періоду, не допускають не обґрун-

товані втрати води на дренажній мережі і значні втрати при скидах у ві-

дкриту мережу; 

− штучне регулювання рівнів ґрунтових вод за допомогою дрена-

жно-модульних систем та дренажних екранно-модульних систем є важ-

ливим чинником для підвищення сільськогосподарського виробництва 

на гідромеліоративних землях, зокрема і ефективності сучасних гідро-

меліорацій; 

− технологія регулювання РГВ дренажними модулями, поєднує ві-

домі традиційні способи регулювання РГВ – осушення і шлюзування 

(попереджувальне і зволожувальне) без довгострокового використання 

регулюючих споруд на каналах і колекторах; 
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− приведений розрахунок відстаней між шлюзами-регуляторами до-

зволяє з достатньою точністю визначати їх кількість на дренажно-модульних 

системах; 

− шлюзування краще проводити на системах з малим похилом або по-

хилом рівним нулю, тоді кількість споруд типу РТК буде мінімальною. 
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