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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕКСТИЛЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИХ  СИСТЕМ 
 
Дана оцінка можливості використання геотекстилю в  якості фільтрую-

чих елементів на дренажно-модульних системах, визначенні  умови його 
застосування. 
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Дана оценка возможности использования геотекстиля в качестве фильт-
рующих элементов на дренажно-модульных системах, определены усло-
вия его применения. 
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The opprtunity valuation  of geotextile using in a quality of filter elements on  

drainage module  systems is given,  its using conditions are determined. 

Keywords: drainage-module system, geotextile, groundwater level, filter 

element. 
 

Дренажно-модульна  система складається з паралельних, розташованих 

на різних глибинах дрен і колекторів. Дана система  направлена на створення 

умов, що забезпечать зміну режиму роботи системи в залежності від зміни 

умов водного живлення, що забезпечить оперативне саморегулювання гідро-

меліоративної системи, виключивши можливість перезволоження  коренев-

місного шару ґрунту, а також на збільшення водно-поглинаючої здатності і 

набуття водоакумулюючих властивостей. 

Обов’язковою умовою роботи дренажно-модульних системах є відве-

дення надлишкової води з орного шару ґрунту в нормативні строки. А в кри-

тичні періоди, такі як повінь та паводки  максимально пришвидшувати по-

ниження РГВ до норми осушення, що диктується с/г культурами.  Збільшен-

ня водопоглинаючої здатності можна досягати  за рахунок влаштування вер-

тикальних фільтруючих елементів біля дрени мілкої закладки (рис. 1).  

Фільтруючі елементи можна влаштовувати з природних або штучних ма-

теріалів, коефіцієнт фільтрації яких більший за коефіцієнт фільтрації ґрунту. 

Дренажно-модульна система з фільтруючими елементами направлена на збі-
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льшення водно-поглинаючої здатності регулюючої мережі. Це досягається 

тим, що у дренажно-модульній системі з фільтруючими елементами, яка 

складається з паралельних, розташованих на різних глибинах дрен і колекто-

рів, біля дрени мілкого закладання, по всій її довжині вертикально розташо-

ваний фільтруючий елемент, який гідравлічно з'єднаний з нею.  
 

 
Рис. 1. Схема дренажно-модульної системи з фільтруючими елементами: 

1 – колектори мілкої  та глибокої закладки; 2 – дрени глибокої закладки;     

3 – дрени мілкої закладки; 4 – фільтруючий елемент 
 
Завдяки тому, що вертикальний фільтруючими елемент розташовано по всій 

довжині дрени, збільшується водно-поглинаюча здатність дренажно-

модульної системи з фільтруючими елементами [4]. 

Використання природних або штучних матеріалів, для влаштування 

об’ємних фільтрів  в ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації від 0,5 м/добу і біль-

ше, значно збільшується ефективний діаметр дрен,  в результаті  чого підви-

щується водоприймальна здатність дренажу [1]. Конструкції дренажних 

об’ємних фільтрів з врахуванням  фільтраційних матеріалів приведені                  

на рис. 2. 

 
       Рис. 2. Конструкції дренажних об’ємних фільтрів  

для будівництві дренажу: 

а – з рівномірною присипкою дрен; б – з  пунктирною засипкою дрен до підошви ор-

ного шару; в – з використанням сітчастих мішків з крупнозернистим заповнювачем 

(керамзит, дерев’яна стружка і тощо.); г – з використанням циліндрів вийнятих після 

засипки дрен. 1 – дренажний трубопровід; 2 – рулонний захисний матеріал; 3 – круп-

нозерниста засипка;     4 – засипка вийнятим ґрунтом; 5 – непорушений ґрунт; 6 – рос-

линний ґрунт; 7 – присипка дрен; 8 – сітчасті мішки з крупнозернистим заповнюва-

чем;   9 – металеві чи пластмасові циліндри 
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Необхідно зауважити, що використання об’ємних фільтрів не завжди дозво-

ляє досягати повної механізації процесу будівництва дренажу та підвищення йо-

го продуктивності. Використання ж структурних, площинних матеріалів дозво-

ляє  максимально механізувати процес укладання фільтруючих елементів разом 

із укладкою дренажу дреноукладчиками [2]. 

Як показали дослідження застосування фільтруючих елементів з геотексти-

лю на дренажних модулях, дозволяє  збільшити  водопоглинаючу здатність дре-

нажу, за рахунок забезпечення пришвидшення опускання початкового рівня РГВ 

(рис. 3) в придреній зоні на величину h0, яка є різницею між максимальним зна-

ченням стояння  РГВ – H1, відносно площини О-О (точка А), і мінімальним H2 

(точка В). Це забезпечує збільшення гідравлічного похилу  кривої депресії АВ, 

що виходячи із закону Дарсі (1) збільшить швидкість ґрунтового потоку v і, як 

наслідок, сприятиме зменшенню часу на розвантаження ґрунту від надлишкових 

вод. 

dS

dH
kv −= ,                                                     (1) 

де v  – швидкість ґрунтового потоку; 

k  – коефіцієнт пропорційності, що має назву коефіцієнт фільтрації; 

dS

dH  – похил кривої депресії. 

 
Рис. 3. Схема роботи вертикальних фільтрів  

 

За законом Дарсі витрата (2), що проходить через даний переріз w , прямо 

пропорційна коефіцієнту фільтрації ґрунту k , і п’єзометричному похилу J .  
 

wkJQ = ,                                                  (2) 

де Q  – витрата, що проходить через даний переріз; 

w  – площа перерізу через який проходить витрата; 

J  – п’єзометричний похил. 

Для випадку відкритого ґрунтового потоку лінія п’єзометричного напору 

збігається з вільною поверхнею потоку АВ і може бути представлена залеж-
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ністю  

 

dS

dH
J −= .                                                 (3) 

Для розрахункової схеми відносно рис. 3. витрата води, що проходить че-

рез переріз 

                                                  
dS

dH
wkQ −= .                                              (4) 

Отже, пришвидшуючи опускання кривої депресії, можна збільшувати 

п’єзометричний похил і досягати збільшення притоку води до дрени,   а 

разом з тим  пришвидшувати розвантаження кореневмісного шару ґрунту 

від зайвої вологи.    
 В НУВГП на кафедрі гідромеліорацій в навчально-дослідній лабора-

торії проведено ряд досліджень з використання структурних матеріалів 

(геотекстилів, мінеральної вати) в якості фільтруючих елементів на дре-

нажно-модульних системах. Було встановлено, що використання в якості 

фільтруючих елементів геотекстилю може суттєво прискорити пониження  

РГВ. Разом з тим розроблена технологія вкладання фільтрів з даного ма-

теріалу спільно з вкладання дрен [5].                                            

Як було з’ясовоно вище, нетканні структурні матеріали, такі як геотек-

стиль, можна широко використовувати при будівництві дренажних мереж. 

Геотекстиль виготовляється з термічно закріплених незкінченних волокон 

з 100% поліпропілену. Це забезпечує стійкість до вологи і хімічних спо-

лук, зокрема до лугів, кислот, несхильний  до гниття, впливу різноманіт-

них грибків і цвілі, гризунів і комах, проростання  коріння. Технічні хара-

ктеристики геотекстильних полотен виробництва ТОВ-компанія "Пульсар 

і Ко" приведені у табл. 1. 
Таблиця 1 

Технічні характеристики геотекстильних полотен 

№ 

Поверх-

нева 

щіль-

нісні 

г/м2 

Р 

Розривне на-

вантаження, н     

Видивження при 

розриві, %, не бі-

льше  

Міцність 

при 

продав-

люванні 

кулькою, 

Па 

Макси-

мальний  

діаметр 

пор,мкм 

d 

 Водо-

проник- 

ність, 

10кПА  

дм3/м2 с  

R 

Коефі-

цієнт  

фільтра-

ції,  

м/добу  

Кф 

по 

дов-

жині 

по 

ши-

рині 

по 

дов-

жині 

по ши-

рині 

1 100 200 160 70 110   333 20 19,6 

2 120 200 170 75 110 530 218 20 29,5 

3 140 200 190 90 110 520 207 18,9 38,8 

4 160 210 200 150 130  630 183 18,2 40,8 

5 180 210 230 150 130 790 150 18,2 41,6 

6 210 230 250 140 130 750 150 17,6 44,1 

7 250 250 380 130 120 960 204 17,6 62,7 

8 400 360 550 125 120 1430 203 17 77,1 

9 550 650 800 120 115 1930 102 17 105,4 

10 1100 820 1400 80 105 2400 95 15 156,4 
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 За наведеними характеристиками побудовані залежності, так на рис. 4, 

представлена залежність коефіцієнта фільтрації геотекстилю від поверхневої 

щільності.  
 

 
Рис. 4. Графік залежності коефіцієнта фільтрації геотекстилю від  

поверхневої щільності  
 
На графіку (рис. 4)  спостерігається поліноміальна залежність, достовір-

ність апроксимації  R
2
=0,9952, що свідчить про високу залежність коефіцієн-

та фільтрації геотекстилю від поверхневої щільності,  при збільшенні поверх-

невої щільності, коефіцієнт фільтрації  збільшується. 

Також побудовано залежність  рис. 5, де представлено зміну коефіцієнта 

фільтрації геотекстилю від максимального діаметра пор.  
 

 
Рис. 5. Графік залежності коефіцієнта фільтрації геотекстилю від  

максимального діаметра пор  
 

На  рис. 5  спостерігається степенева залежність, достовірність апрокси-
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мації досить низька R
2
=0,6973. В даній залежності не прослідковується пря-

мий зв'язок. З графіка видно, що при зменшенні діаметра пор, коефіцієнт фі-

льтрації геотекстилю збільшується. 

Також побудована залежність рис. 6, де представлено зміну водопроникності 

 геотекстилю від максимального діаметра пор.  
 

 
Рис. 6. Графік залежності водопроникності геотекстилю 

від максимального діаметра пор 
 

На  рис. 6  спостерігається логарифмічна залежність, достовірність ап-

роксимації  R
2
=0,6587. В даній залежності не прослідковується достовір-

ний зв'язок, при збільшенні максимального діаметра пор, водопроникність 

геотекстилю збільшується. 

Геотекстиль має наступні властивості: 

- висока міцність і можливість витримувати великі навантаження з ма-

лими деформаціями при виконанні армуючих функції;  

- простота і зручність транспортування, зберігання, проведення мон-

тажних робіт (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Зберігання геотекстилю на складі 
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Завдяки тому, що геотекстиль  рулонний  матеріал, можна досягти повну 

механізацію всіх технологічних процесів пов’язаних з його   використанням.  

Потрібно зауважити,  що  можливості використання геотекстилю  постій-

но розширюються. Щорік випускаються нові марки, що дозволяють    вирі-

шувати  більш  широкий  діапазон  проблем в  меліорації земель.  

У водогосподарському будівництві геотекстиль зазнав широкого засто-

сування, його використовують: 

- для армування, яке може здійснюватися за рахунок багатошарового 

вкладання геотекстилю, що  зміцнює  конструкцію та  підвищує    її    механі-

чний  опір    від високих  навантажень.   Міцний   геотекстиль на   основі по-

лімерних волокон ефективно укріплюють похилі поверхні з будь-яким   ти-

пом   ґрунту,    підвищує стійкість  насипів і   сприяє рівномірному розподілу 

навантажень. Важливим, для використання, при будівництві дренажних ме-

реж є відмінна фільтраційна здатність з одночасним захистом від кольмота-

ції;  

 
Рис. 8.  Схема використання геотекстилю у будівництві дренажу: 

 1 – контур траншеї;  2 – геотекстиль;  3 – щебенева засипка;  4 – пісок;  

 5 – родючий шар ґрунту;    6 – перфорована  труба 
  

  - захист ґрунту від ерозії,  (стабілізація схильних до  руйнування ґрунтів, яку 

забезпечує застосування геотекстилю при зміцненні слабких ґрунтів  і   сип-

ких насипів берегів і схилів). Таким чином, геотекстиль утримує верхній шар 

ґрунту на поверхні, перешкоджаючи деформації споруді і можливому руйну-

ванню; 
 

 
Рис. 9. Схема вкладання геотекстилю під час захисту ґрунту від ерозії 
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- захист і розділення матеріалів сусідніх шарів від взаємного проникнен-

ня часток різної фракції і розділення матеріалу насипу з матеріалом осно-

ви, це одна з основних функцій, яку виконує геотекстиль. Дренаж і захист 

від ерозії ґрунту, також значною мірою, підтримується завдяки ефектив-

ному збереженню інших функціональних шарів конструкції від ушко-

джень сусідніми матеріалами. 

   
 

 

Рис . 10. Схема розділення сусідніх шарів за допомогою геотекстилю 

       1 – щебінь; 2 – геотекстиль; 3 – пісок 
 

На основі викладеного можна зробити наступні висновки: 

1. Швидке відведення поверхневої ґрунтової води навесні та змен-

шення тривалості періодів підтоплення рослин в критичні водні періоди  – 

основні передумови використання фільтруючих елементів на дренажних 

модулях. 

2.  Пришвидшення інтенсивністі опускання рівня ґрунтових вод в 

придреній зоні,  призведе до пришвидшення відводу надлишкових ґрун-

тових вод за рахунок збільшення гідравлічного похилу. 

3. Коефіцієнт фільтрації геотекстиль є залежним показником від по-

верхневої щільності, що прослідковується на графіку (рис.4). 

4. Досвід у ВГБ довів, що геотекстиль є надійним і зручним при бу-

дівництві матеріалом, тому його використання на ДМС є перспективним і 

актуальним для досліджень. 
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