
Випуск 2(66) 2014 р. Серія «Технічні науки» 

10 

УДК 631.559: 633.18.03 

 

Ткачук Р. М., аспірант, Коптюк Р. М., к.т.н., Фроленкова Н. А., 

к.е.н., доцент, Рокочинський А. М., д.т.н., професор (Національний 

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ ТА  

УДОСКОНАЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЙ ДРЕНАЖУ  Й  

ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ ОСУШУВАНИХ  

ЗЕМЕЛЬ 

 

Розглянута конструктивно-технологічна та еколого-економічна 
ефективність традиційних й удосконаленої конструкцій дренажу і 
технологій водорегулювання осушуваних земель. 

Ключові слова: порівняльна ефективність, конструкція дренажу, 
технологія водорегулювання, осушувані землі. 
 

Загальна площа осушених земель закритим дренажем в  гумідній  

зоні становить більше 2,0 млн га. Майже 80% цих земель використову-

ється  незадовільно. Головною причиною недостатньої ефективності 

використання осушуваних земель є те, що традиційні осушувальні си-

стеми працюють тільки на відведення ґрунтової води. При цьому, на-

віть осушувально-зволожувальні системи, незважаючи на обладнання 

регулюючими спорудами і регуляторами на дренажних колекторах, 

також не завжди забезпечують необхідні параметри водного режиму 

ґрунтів відповідно до вимог вирощуваних сільськогосподарських ку-

льтур. 

Таким чином, нерівномірне випадіння опадів і безсистемне відве-

дення ґрунтової води у відкриту мережу гідромеліоративними  систе-

мами створює значне коливання РГВ та вологості кореневмісного ша-

ру осушуваних земель впродовж вегетаційного періоду.  

Отже, не зважаючи на те, що кількість опадів в середньому за веге-

таційний період складає 500…600 мм, вирощувані сільськогосподар-

ські культури потерпають або від перезволоження, або від пересушен-

ня ґрунтів впродовж вегетації, що призводить до втрат врожаю  до 

30…40% [1]. 

Вирішення даної проблеми може бути досягнуто шляхом удоско-

налення існуючих конструкцій гідромеліоративних систем та техноло-

гії водорегулювання осушуваних земель за модульним принципом, що 

забезпечує саморегулювання водного режиму ґрунтів за рахунок гід-

равлічного зв'язку між різнорівневими дренами. 
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Тому, в розвиток та на відміну від традиційних, а також більш удо-

сконалених порівняно з ними, конструкцій двохярусного дренажу 

(Живиця В.А., 1988) [2] та дренажно-акумулюючої системи (Кожуш-

ко Л.Ф. та ін., 1997) [3] розроблена і пропонується дренажно-модульна 

система з різнорівневим підключенням регулюючих дрен відповідно 

до мілких і глибоких дренажних колекторів, конструкція якої захище-

на патентом на корисну модель [4], загальний вигляд та схема якої по-

дані на рис. 1. 

Принциповою особливістю дренажно-модульних систем з мілким і 

глибоким закладанням суміжних гідравлічно зв’язаних дрен є:  

1) інтенсивне пониження РГВ до норми осушення в критичні періоди 

роботи (літні зливові дощі і в період повені);  

2) автоматичне регулювання РГВ впродовж вегетаційного періоду за 

рахунок акумуляції надлишкової вологи (за принципом попереджува-

льного шлюзування) у межах глибин закладання мілкої та глибокої 

дрен з подальшим покриттям її дефіциту у кореневмісному шарі ґрун-

ту в посушливі періоди. 
 

 
Рис. 1. Дренажно-модульна система з різнорівневим підключенням  

регулюючих дрен: 

1 – мілка дрена; 2 – глибока дрена; 3 – мілкий колектор;  

4 – глибокий колектор; 5 – гирло; 6 – відкритий канал 
 

Дренажно-модульні системи з різнорівневим підключенням дрен до 

мілкого і глибокого колекторів дають змогу інтенсифікувати відведен-

ня інфільтраційної вологи під час випадіння інтенсивних опадів, а та-

кож акумулювати вологу в системі для ефективного її використання в 
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посушливі періоди вегетації. Це зменшує об’єми відведеної води з 

осушуваної території, здійснює перерозподіл вологи в часі та по ґрун-

товому профілю, тим самим сприяє більш ефективному використанню 

природних запасів води (Р. Ткачук, А. Рокочинський, 2014) [1]. 

Для визначення загальної технологічної, економічної та екологіч-

ної ефективності удосконаленої конструкції та технології водорегулю-

вання осушуваних земель був спланований та реалізований машинний 

експеримент, який ґрунтується на використанні комплексу прогнозно-

імітаційних моделей, розроблених у науково-дослідній лабораторії 

АСУ та САПР водогосподарських і меліоративних об’єктів кафедри 

природооблаштування  та  гідромеліорацій  (НУВГП), застосування 

яких регламентовано відповідними галузевими нормативами Держво-

дагентства України, за схемою:  

– область – Рівненська;  

– природно-кліматична зона – Полісся;  

– розрахункові періоди вегетації (дуже вологий, вологий, серед-

ній, сухий, дуже сухий);  

– сукупність культур проектної сівозміни з дольовою часткою 
їх вмісту (трави – 0,4, озимі зернові – 0,3, картопля – 0,3);  

– рівні продуктивності (низький, середній, високий);  

– водопроникність ґрунту (супіски, 
добу
мkф 7,0= );  

– технології водорегулювання за відповідними конструкціями 

ГМС (Вар. 1. ОС – традиційне осушення; Вар. 2. АПШ – автома-

тизоване попереджувальне шлюзування; Вар. 3. АЗШ – автомати-

зоване зволоження шлюзуванням; Вар. 4. УВ – удосконалене во-

дорегулювання);  

– середньозважені перепади рівнів поверхні землі (0,2 м);  

– середньозважені ухили поверхні землі (0,001). 

Машинний експеримент здійснено за умовами, аналогічними умо-

вам проведення польового експерименту з дослідження параметрів те-

хнологій водорегулювання осушуваних земель при застосуванні дре-

нажно-модульної системи з різнорівневим підключенням регулюючих 

дрен відповідно до мілких і глибоких дренажних колекторів на ділянці 

дренажу площею 0,2 га системи «Тартацька» Дубенського району Рів-

ненської області. 

Показники та параметри технологічної ефективності водорегулювання 

за варіантами досліду визначались за комплексом прогнозно-імітаційних мо-

делей довготермінового прогнозу погодо-кліматичних умов, водного режиму 

та продуктивності осушуваних земель у заданих умовах згідно [5, 6, 7, 8]. 
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Аналогічні показники й параметри екологічної ефективності водо-

регулювання за варіантами досліду визначались за сукупністю техно-

логічних показників, які зведені в більш універсальний показник ком-

плексного оцінювання у вигляді коефіцієнту екологічної надійності 

технологій водорегулювання відповідно до [9]. 

Коефіцієнт екологічної надійності технологій водорегулювання ви-

значається як 
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де N  – кількість елементів (факторів), які характеризують екологічну 

надійність технологій водорегулювання; 
zн

H  – нормативне, критичне 

або допустиме значення z-го елементу за технологічними та екологіч-

ними показниками. 

Рівень екологічної надійності розглянутих технологій водорегулю-

вання осушуваних земель здійснювався за градацією щодо коефіцієнта 

екологічної надійності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Шкала градації рівня екологічної надійності за відповідним коефіцієнтом 

№ 

з/п 

Коефіцієнт екологічної 

надійності 

Найменування градацій рівня 

екологічної надійності 

1. 0,0 … 0,25 ненадійна 

2. 0,26 … 0,50 недостатньо надійна 

3. 0,51 … 0,75 достатньо надійна 
4. 0,76…1,0 надійна 

Узагальнені результати виконаної порівняльної оцінки загальної 

технологічної та  екологічної ефективності застосування традиційних 

й удосконаленої конструкцій дренажу та технологій водорегулювання 

осушуваних земель за прийнятими схемою та варіантами досліду на-

ведені в табл. 2. 

Відповідно до [5, 10, 11] в якості критерію та умови оптимальності 

водорегулювання осушуваних земель на стадії будівництва й реконст-

рукції водогосподарсько-меліоративних об’єктів використовується мі-
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німізація показника приведених затрат з урахуванням погодно-

кліматичного ризику 

( )
iiiнii

VRKECZP +⋅+= , 
i

ni ,1= ,   (3) 

де 
i

C  – поточні витрати на отримання продукції по варіантах проект-

них рішень, що складаються із сільськогосподарських 
сг

iC  і експлуа-

таційних 
еС  витрат, при цьому останні включають відрахування на 

амортизацію і ремонт іА  та меліоративні витрати 
м

iC  на догляд за си-

стемою, грн/га; нE  – нормативний коефіцієнт економічної ефективно-

сті капітальних вкладень 
i

K  (грн/га) за відповідними варіантами ПР; 

i
R  – погодно-кліматичний ризик, грн/га; 

i
V  – вартість валової проду-

кції за фактичною врожайністю, отриманою за i -тим варіантом проек-

тного рішення, грн/га. 

Таблиця 2 

Параметри  технологічної  й  екологічної ефективності  

варіантів  водорегулювання 

№  

з/п 
Показник 

Технології водорегулювання за варіантами  

1 - ОС 2 - АПШ 3 - АЗШ 4 - УВ 

1. IW 0,566 0,584 0,629 0,623 

2. n (IW) 0,56 0,58 0,62 0,61 

3. VI, м
3
/га -198 -152 -156 -150 

4. n (VI) 0,21 0,12 0,12 0,11 

5. IY 0,542 0,574 0,627 0,596 

6. ККД ФАР, % 1,26 1,33 1,41 1,38 

7. kн 0,37 0,48 0,58 0,56 

Примітка. Тут як основні показники розглянуті: IW – рівень вологозабез-

печеності розрахункового шару ґрунту за вегетацію; n (IW) – тривалість (част-

ка) оптимальної вологозабезпеченості розрахункового шару ґрунту за вегета-

цію; VI – величина інфільтрації за вегетацію, м3
/га; n (VI) – тривалість (частка) 

інфільтрації за вегетацію; IY – індекс урожайності (коефіцієнт зниження вро-

жаю культур від потенційного); ККД ФАР – фактичне значення ККД викорис-

тання ФАР вирощуваною культурою; kн – коефіцієнт екологічної надійності 
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технологій водорегулювання. 

Узагальнені результати виконаної порівняльної оцінки загальної 

економічної ефективності застосування традиційних й удосконаленої 

конструкцій дренажу та технологій водорегулювання осушуваних зе-

мель за прийнятими схемою та варіантами досліду наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Параметри  технологічної  й  екологічної ефективності  

варіантів  водорегулювання 

№  

з/п 
Показник 

Технології водорегулювання за варіантами  

1 - ОС 2 - АПШ 3 - АЗШ 4 - УВ 

1. iK , грн./га 54000 76000 114000 86000 

2. іC , грн./га 22323 24160 27304 21640 

3. іR , грн./га 27393 25867 22220 24680 

4. іV , грн./га 30735 32127 35503 33303 

5. iZP  1,881 1,912 1,941 1,778 

Інвестиційна оцінка  оптимального варіанту ПР виконується за ана-

лізом основних показників, що використовуються при розрахунку ін-

вестиційної привабливості меліоративного проекту: індекс доходності 

інвестицій (ІДІ), чистий дисконтований дохід (ЧДД),  внутрішня норма 

доходності (ВНД) та дисконтований термін окупності (ДТО) інвести-

цій [10, 12] 

{ }
iі

i
niІДІІДІ ,1),(max0 ==     (4) 

за умови, що 
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де id  – норма дисконту за варіантом проектного рішення; прТ  – при-

йнятний для інвестора дисконтований термін окупності вкладів. 

Таким чином, отримані результати переконливо свідчать, що удо-

сконалена конструкція дренажно-модульної системи з різнорівневим 

підключенням дрен до мілкого і глибокого колекторів та відповідною 

технологією водорегулювання осушуваних земель за технологічною й 

екологічною ефективністю займає проміжне місце між традиційними 
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попереджувальним та зволожувальним шлюзуванням, а за економіч-

ною ефективністю та інвестиційною привабливістю є найкращою. 

Таблиця 4 

Основні  показники та параметри ефективності  інвестицій 

№  

з/п 
Показник 

Технології водорегулювання за варіантами  

1 - ОС 2 - АПШ 3 - АЗШ 4 - УВ 

1. іІДІ  1,34 1,19 1,08 1,47 

2. іЧДД , грн/га 34797 14700 9025 40070 

3. іДТО , роки 9 12 14 8 
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