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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ 
ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ З  
РІЗНОРІВНЕВИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ РЕГУЛЮЮЧИХ ДРЕН 
 
Наведено  удосконалену технологію водорегулювання дренажно-
модульними системами з різнорівневим підключенням регулюю-
чих дрен, приведено методику і результати досліджень конструкції 
дренажно-модульних систем  на моделях, виконано порівняльну 
оцінку економічної ефективності традиційних систем і удоскона-
лену технологію водорегулювання осушуваних земель. Викорис-
тання удосконаленої технології водорегулювання дренажно-
модульними системами дозволяє значно покращати регулювання 
водного режиму ґрунтів на осушувальних системах.  
Ключові слова: удосконалена технологія водорегулювання, дрена-
жно-модульна система, різнорівневе підключення,  регулюючі 
дрени. 
 

Головною причиною недостатньої ефективності використання 
осушуваних земель є те, що традиційні осушувальні системи працю-
ють тільки на відведення ґрунтової води. При цьому, навіть осушува-
льно-зволожувальні системи (ОЗС), не зважаючи на обладнання регу-
люючими спорудами і регуляторами на дренажних колекторах, також 
не завжди забезпечують необхідні параметри водного режиму ґрунтів 
відповідно до вимог вирощування сільськогосподарських культур. Ра-
зом з тим, нерівномірність опадів і безсистемне відведення ґрунтової 
води у відкриту мережу традиційними гідромеліоративними  система-
ми створює значне коливання РГВ та вологості кореневмісного шару 
осушуваних земель упродовж  вегетаційного періоду, що спричиняє 
неефективне використання  природних запасів води.  При цьому, не 
зважаючи на те, що кількість опадів в середньому за вегетаційний пе-
ріод складає 500…600 мм, сільськогосподарські  культури потерпають 
або від перезволоження, або від пересушення ґрунтів, що призводить 
до втрат врожаю  до 30…40%. 

Незадовільний водний режим, що складався багато років, на осу-
шуваних землях постійно погіршується. А проблема регулювання рів-
нів ґрунтових вод (РГВ) і створення оптимального водного режиму 
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ґрунтів є нині надзвичайно важливою в зоні Полісся [1; 2; 8]. Тому по-
дальший розвиток гідромеліорації в Україні неможливий без розробки 
і впровадження нових, більш ефективних і надійних способів регулю-
вання водного режиму ґрунтів, способів,  які б оперативно, а в конкре-
тних водних умовах (весняна повінь і літні зливові дощі) навіть миттє-
во впливали на динаміку РГВ і разом з тим акумулювали, так званий, 
надлишок ґрунтових вод безпосередньо на регулюючій мережі.  

Вирішення даної проблеми може бути досягнуто шляхом удоско-
налення існуючих конструкцій гідромеліоративних систем та техноло-
гії водорегулювання осушуваних земель за модульним принципом, що 
забезпечить більш ефективне їх використання на ресурсозберігаючих 
засадах за рахунок поєднання функцій саморегулювання водного ре-
жиму осушуваних земель та акумуляції вологи.  

Тому, в розвиток та на відміну від традиційних, а також більш удо-
сконалених порівняно з ними, конструкцій двоярусного дренажу (Жи-
виця В.А., 1988) [3] та дренажно-акумулюючої системи (Кожуш-
ко Л.Ф. 1997) [4] та інших, розроблена і досліджена дренажно-
модульна система з різнорівневими гідравлічно зв’язаними регулюю-
чими дренами підключеними, відповідно, до мілких і глибоких дрена-
жних колекторів, конструкція якої захищена патентом [5], загальний 
вигляд та схему якої подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Дренажно-модульна система з різнорівневими  гідравлічно 

зв’язаними регулюючими дренами: 1 – глибока дрена; 2 – мілка дрена;  
3 – мілкий колектор;  4 – глибокий колектор; 5 – відкритий канал 

 

Принциповою особливістю дренажно-модульних систем з різнорі-
вневим підключенням суміжних регулюючих гідравлічно зв’язаних 
дрен є:  1) інтенсивне пониження РГВ до норми осушення в критичні 
періоди роботи (літні зливові дощі і в період повені); 2) саморегулю-
вання РГВ впродовж вегетаційного періоду за рахунок акумуляції над-
лишкової вологи (за принципом попереджувального шлюзування) у 
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межах глибин закладання мілкої та глибокої дрен з подальшим пок-
риттям її дефіциту у кореневмісному шарі ґрунту в посушливі періоди. 

Саморегулювання ДМС з різнорівневих  гідравлічно зв’язаних ре-
гулюючих дрен (рис. 1) здійснюється наступним чином:  в період вес-
няної повені, коли РГВ знаходиться біля поверхні землі (на поверхні), 
відбувається інтенсивний притік води до дрен мілкого і глибокого за-
кладання і відведення її в колектор. Якщо РГВ досягає глибини мілких 
дрен і притік до них призупиняється, починається  водоакумулюючий 
процес і накопичення води в кореневмісному шарі, після надходження 
води з зовнішніх джерел (інфільтрація води), рух РГВ змінюється в 
зворотному напрямку. Після досягнення РГВ поверхні дрен мілкого 
закладання, процес регулювання змінює свій напрямок на зворотній.  

Для обґрунтування принципу дії, конструкції та параметрів ДМС з 
різнорівневим  підключенням  гідравлічно зв’язаних регулюючих дрен, 
а також методів їх визначення було проведено комплексні досліджен-
ня, які включали в себе теоретичні, лабораторні, польові дослідження 
та машинний експеримент. 

Лабораторні дослідження проведено на великій ґрунтовій моделі 
(рис. 2) в навчально-дослідній лабораторії кафедри природооблашту-
вання та гідромеліорацій НУВГП, що була побудована для проведення 
комплексних досліджень різних конструкцій і елементів дренажних 
систем (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема дослідження спільної роботи дрен мілкого та глибокого закла-

дання при ґрунтовому  й  інфільтраційному живленні водою 
 

Ґрунтова модель розроблена на основі теорії фізичної та математи-
чної подібності явищ, при яких фільтраційним процесам в системі, що 
вивчалась, відповідали фільтраційні процеси в подібних системах з до-
статньою для практики точністю.  

При дослідженні спільної роботи гідравлічно зв’язаних регулюю-
чих дрен ДМС вивчались процеси саморегулювання і акумулювання. 

Процеси саморегулювання водного режиму ДМС з різнорівневими 
гідравлічно зв’язаними регулюючими дренами вивчалися: 1) за розпо-
ділом стоку між мілкою та глибокою дренами,  2) розподілом ліній рі-
вних напорів у міждренній смузі, 3) зонами взаємного впливу дрен,  
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4) за загальними і складовими фільтраційних опорів.              
Процеси акумулюючої спроможності вивчалися: 1) за сумарними 

витратами стоку q з дрен, 2) перепадом 
дрh∆ між дренами глибокого та 

мілкого закладання (для порівняння стоку q досліджувались також 
дрени мілкого і глибокого закладання, що підключені до паралельних 
колекторів).  

Обґрунтовано розрахункові параметри ДМС та її елементів для ви-
значення відстаней (Вмг) між дренами глибокого і мілкого закладання: 
1) за притоком води до мілкої (q1) та глибокої (q2)  дрен; 2) значеннями 

максимального рівня ( 0h ) ґрунтової води  між дренами; 3) усередне-

ною різницею напорів (∆hрозр) між дренами глибокого та мілкого закла-
дання; 4) потужністю (m) водоносного шару під мілкою та глибокою 

дренами; 5) коефіцієнтом фільтрації ґрунту (kф); 6) коефіцієнтами ( 1α , 

2α ), що залежать від перепаду (
дрh∆ ).  

Граничні умови в дослідах перевірялись на відповідність теоретич-
ному рішенню В.В. Ведерникова і А.І. Мурашка при роботі матеріаль-
них дрен в підрусловому режимі. Коефіцієнт фільтрації ґрунту kф ви-
значався за загальноприйнятою методикою М.Г. Пивовара та перевіря-
вся за іншими відомими методиками (зокрема Дарсі).  

При сумісній роботі дрен мілкого і глибокого закладання розподіл 
ліній рівних напорів при ∆hдр = 0 є симетричним відносно водорозділу 
між дренами, а при перепаді глибин закладання дрен (∆hдр = 0,2 м і 
∆hдр = 0,4 м) відбувається зміщення їх у бік дрени мілкого закладання, 
що вказує на зменшення її впливу і на перерозподіл стоку в бік дрени 
глибокого закладання. Тому стік з дрен мілкого і глибоко закладання 
та інтенсивність пониження РГВ на них також зменшується, а, разом з 
тим, відбувається процес саморегулювання і акумулювання води в ме-
жах їх вертикального розташування (рис. 3, рис. 4). 

 
Рис. 3.  Схема розподілу ліній рівних напорів  

при глибині закладання дрени tдр = 0,7 м 
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Рис. 4. Схема розподілу ліній рівних напорів при глибині закладання дрени tдр = 0,9 м 
 

Дослідження акумулюючої здатності різнорівневих дрен проведено 
за сумарними витратами води при їх сумісній роботі для таких дрена-
жних систем (рис. 5): 1 – традиційних (дрени вкладені на однакову 
глибину);  2 – ДМС з різнорівневими гідравлічно зв’язаними регулю-
ючими дренами.  

Це дало можливість оцінити взаємний вплив дрен різних конструк-
цій, одержати функціональні залежності q=f (∆hдр) – при  
∆hдр = 0, ∆hдр = 0,2 м,       ∆hдр = 0,4 м і ∆hдр = 0,6 м (див. рис. 5). 

 
Рис. 5. Графік зміни сумарного стоку (q) від перепаду між дренами мілкого і 

глибокого закладання (∆hдр) – )( дрhfq ∆= : 1 – традиційні дрени (вкладені 

на однакову глибину); 2 – ДМС з різнорівневими гідравлічно зв’язаними регу-
люючими дренами 

 

Аналіз сумарного стоку з дрен глибокого і мілкого закладання за-
лежно від  ∆hдр показав, що при збільшенні ∆hдр, загальний сумарний 
стік з ДМС зменшується. Це вказує на високу акумулюючу та регу-
люючу спроможності ДМС з різнорівневими гідравлічно зв’язаними 
регулюючими дренами.  Так, при ∆ hдр = 0,2 м система акумулює води 
22,8%, при ∆hдр = 0,4 м –  32,1% і    ∆hдр = 0,6 м – 46,2%, що значно бі-
льше (див. рис. 3) ніж на традиційних за конструкцією системах. 

Тоді, об’єм акумуляції інфільтраційних опадів, що може бути вико-
ристаний у посушливі періоди вегетації при застосуванні ДМС, визна-
чається як 
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),0,10537,46( 2
дрдрінак hhWW ∆+∆=                         (1) 

де інW  – об’єм інфільтраційних опадів в ґрунті (визначається водо-

балансовими розрахунками  за А.М. Янголем та ін., м3 /га. 
Проведено польові дослідження для вивчення та аналізу парамет-

рів формування водного режиму ґрунтів при роботі дрен мілкого і гли-
бокого закладання: коливання РГВ і дренажного стоку впродовж веге-
таційного періоду (рис. 6), максимальних модулів стоку в екстремальні 
періоди за умовами перезволоження і уточненні конструктивних пара-
метрів ДМС з різнорівневим підключенням регулюючих дрен.  

На основі досліджень статистично обґрунтовано, що режими РГВ 
за варіантами конструкцій дренажу істотно відрізняються (Fф > F05). 
При цьому, РГВ змінюються в значних межах упродовж періоду спо-
стережень, але помітно більша амплітуда коливань РГВ у міждренні 
спостерігається на традиційному дренажі – ця величина досягала  
0,46 м і більше. І навпаки, при різнорівневому підключенні дрен ре-
жим РГВ є більш рівномірний, різниця між максимальним та мініма-
льними РГВ не перевищує 0,21 м, що менше ніж на традиційному дре-
нажі у 2 рази. 

Таким чином, запропонована конструкція дренажної системи за-

безпечує коливання РГВ в межах норми осушення упродовж вегета-

ційного періоду, що позитивно сприяє водозабезпеченню кореневміс-

ного шару ґрунту. 

Результати досліджень середньодекадного стоку з дрен мілкого  

(tдр = 0,9 м)  і глибокого закладання (tдр = 1,2 м) при їх спільній роботі 

наведено на рис. 6, з якого видно, що характер формування стоку з 

дрен глибокого і мілкого закладання не однаковий. Установлено, що 

дрена мілкого закладання працює з великими перервами і включається 

в роботу  тільки під час інтенсивних опадів і підйому  РГВ вище гли-

бини її закладання, причому максимальний стік з неї перевищує стік з 

глибокої дрени в два, а інколи і більше разів. В умовах, що досліджу-

вались,  дрени мілкого закладання у вегетаційний період до 3 місяців 

майже не відводили ґрунтову воду, а дрени глибокого закладання пра-

цювали стабільно і безперервно. Але в цілому умови формування та 

об’єм  дренажного стоку з дрен мілкого і глибокого закладання упро-

довж вегетаційного періоду істотно не відрізнявся.   
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Рис. 6. Графік коливань середньодекадних значень РГВ (Н) між дренами,  

середньодекадного стоку (q) з дрен та  зміни опадів (О)  за вегетаційний період 
(Р=45,8% забезпеченості опадами): 1 – РГВ між різнорівневими гідравлічно 

зв’язаними регулюючими дренами ДМС;   2 – РГВ між мілко-глибокими дре-
нами; 3 – РГВ між традиційними дренами;  4 – стік з дрен мілкого закладання 

(tдр= 0,9 м); 5 – стік з дрен глибокого  закладання  (tдр=1,2 м) 
 

Установлено, що максимальні модулі стоку з дрен мілкого закла-
дання спостерігалися на початку танення снігу (повені) та у вегетацій-
ний період за рахунок інтенсивних опадів (табл. 1).  

Таблиця 1  
 Максимальні модулі стоку (л/с · га) у вегетаційні періоди 

Разом з тим, сумарний дренажний стік з дрени мілкого закладання 
за вегетаційний період при інфільтраційному живленні і близькості пі-
дходу фільтраційного потоку до неї складає 50% від спільного стоку 
дрен мілкого і глибокого закладання.. Вивчення динаміки РГВ і дре-
нажного стоку з дрен мілкого закладання та дрен глибокого закладан-
ня при їх спільній роботі в польових умовах підтверджується  лабора-
торними дослідженнями. Тому при проектуванні ДМС з різнорівневим 

Глибина 
закладан-
ня дрен 

2012  рік 2013 рік 

дата 
модуль 
стоку 

дата 
модуль 
стоку 

дата 
модуль 
стоку 

дата 
модуль 
стоку 

Абсолютні значення 
tдр = 0,9м 12.04 0,312 7.07 0,104 16.04 0,43 9.07 0,11 
tдр = 1,2м 12.04 0,346 7.07 0,089 16.04 0,48 9.07 0,09 

в % до мілкої дрени (tдр = 0,9 м) 
tдр = 0,9м 12.04 100 7.07 100 16.04 100 9.07 100 
tдр = 1.2м 12.04 110 7.07 86 16.04 112 9.07 81 
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підключенням регулюючих дрен розрахункові дренажні модулі визна-
чаються для дрен мілкого закладання за умовами формування атмос-
ферного типу живлення, а дрен глибокого закладання – атмосферного і 
ґрунтового типу живлення, і складають для осушуваних мінеральних 
ґрунтів Полісся від 0,4 до 0,6 л/с·га. Основні параметри дренажу щодо 
конструкцій дрен, фільтрів, довжин тощо визначаються за діючими 
нормативами з урахуванням його конструктивних особливостей: міні-
мальна глибина дрен мілкого закладання  tдр = 0,7 м (але не менше ніж 
за ДБН В 2.4-1-99); глибина дрен глибокого закладання в гирлі в ме-
жах tдр= 1,2…1,5 м; оптимальний  перепад глибин ∆hдр  дрен мілкого 
закладання і дрен глибокого закладання в гирловій частині – від 0,2 до 
0,6 м. 

Таким чином, розроблена технологія водорегулювання ДМС з різ-
норівневим підключенням гідравлічно зв’язаних регулюючих дрен  за-
безпечує ефективне саморегулювання (відведення у відкриту мережу 
лише того об’єму води, що може спричинити підняття РГВ вище нор-
ми осушення під час повені) і акумулювання ґрунтової води в посуш-
ливі періоди та коливання РГВ упродовж вегетаційного періоду в ме-
жах норми осушення, тим самим поєднує переваги традиційних спосо-
бів регулювання РГВ – осушення  і  попереджувального шлюзування.  

Виконано оцінку економічної ефективності як традиційних, так і 
удосконалених технологій водорегулювання осушуваних земель. В 
якості критерію та умови оптимальності водорегулювання осушуваних 
земель на стадії будівництва й реконструкції водогосподарсько-
меліоративних об’єктів використовується мінімізація показника при-
ведених затрат з урахуванням погодно-кліматичного ризику [6; 7] 

    ( ) iiiнii VRKECZP +⋅+= , 
ini ,1= ,                    (3) 

де iC  – 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 

системою, грн/га; 
нE  – нормативний коефіцієнт економічної ефектив-

ності капітальних вкладень iK  (грн/га) за відповідними варіантами 

ПР; 
iR  – погодно-кліматичний ризик, грн/га; 

iV  – вартість валової 

продукції за фактичною врожайністю, отриманою за i -тим варіантом 
проектного рішення, грн/га. 
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Узагальнені результати виконаної порівняльної оцінки загальної 
економічної ефективності технології водорегулювання за варіантами 
(табл. 2): при застосуванні традиційних (1 – осушувальна система 
(ОС), 2 – попереджувальне шлюзування (ПШ), 3 – зволожувальне 
шлюзування  (ЗШ) й 4 – удосконаленої конструкцій дренажу (УВ).  

Варіанти досліду за прийнятими схемами наведені в табл. 2. 
Таблиця 2  

Параметри  технологічної й екологічної ефективності  
варіантів  водорегулювання 

№  
з/п 

Показник 
Технології водорегулювання за варіантами  

1 – О С 2 – П Ш 3 – З Ш 4 – У В 

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 

 
Висновки. 1. На підставі узагальнення існуючих традиційних сис-

тем та підходів до  їх удосконалення розроблено нову конструкцію 
ДМС з різнорівневими гідравлічно зв’язаними регулюючими дренами 
(патент України «Дренажно-модульна система», № 49770), що забез-
печує реалізацію принципу саморегулювання водного режиму осушу-
ваних земель та акумуляцію частини дренажного стоку у період веге-
тації на осушуваних землях, а також підвищення ефективності викори-
стання природних ґрунтових вод, що   надходять за рахунок інфільтра-
ції (з поверхні землі, атмосферні опади) або з-за меж (ґрунтові води). 

2. Обґрунтовано та досліджено в лабораторних і польових умовах  
конструктивні  та техніко-технологічні параметри ДМС (режими РГВ, 
глибини закладання дрен та відстані між ними, модулі дренажного 
стоку, об’єми акумуляції вологи), їх взаємодію та вплив на ефектив-
ність водорегулювання. 

3. Обґрунтовано, що режими РГВ на традиційній та удосконаленій 
конструкціях дренажної системи істотно відрізняється, а дренажний 
стік за вегетаційний період з дрени мілкого та глибокого закладання 
формується майже однаково. При цьому необхідну інтенсивність осу-
шення в посівний період та під час паводків можна забезпечувати 
ДМС з гідравлічно  зв’язаними  різнорівневими регулюючими дрена-
ми; дрени глибокого закладання мають вкладатися на глибину  
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1,2…1,5 м, а мілкого закладання – 0,7…0,9 м, причому однією з важ-
ливих умов проектування ДМС є необхідність підключення дрени гли-
бокого закладання  до колекторів мілкого і глибокого  закладання од-
ночасно.  

4. Встановлено, що в порівнянні з традиційними гідромеліоратив-
ними системами, ДМС у вегетаційний період при збільшенні глибин-
ного розташування між дренами ∆hдр акумулює ґрунтову воду в межах 
дрен глибокого та мілкого закладання (при   ∆hдр  = 0,2 м – 22,8%, при 
∆hдр  = 0,4 м – 32,1% і ∆hдр = 0,6 м – 46,2%). При цьому дрена мілкого 
закладання забезпечує майже 41,4% міждренного стоку, а глибокого 
закладання значно більше – 58,6% . 
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Improved technology of water regulation using drainage systems with 
modular multi-level connection of regulating drains are shown, given 
the methodology and results of model research, comparative 
assessment of the economic efficiency of traditional systems and advan-
?ed technology of water regulation on drained land have been done.?-
Using advanced technology of water regulation with modular drainage 
systems can significantly improve the soil water regime on drainage 
systems. 
Keywords: improved technology of water regulation, multi-level 
drainage systems, multi-level connection, regulating drain. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВОДОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНЫМИ  
СИСТЕМАМИ С РАЗНОУРОВЕННЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ  
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДРЕН 
 
Приведена усовершенствованная технология водорегулирования 
дренажно-модульными системами с разноуровневым подключе-
нием регулирующих дрен, приведено методику и  результаты исс-
ледований конструкции дренажно-модульных систем на моделях, 
показано сравнительную оценку экономической эффективности 
традиционных систем и усовершенствованную технологию водо-
регулирования на осушительных землях. Использование усовер-
шенствованной технологии водорегулирования дренажно-
модульными системами с разноуровенным подключением регули-
рующих дрен позволяет значительно улучшить регулирование во-
дного режима почв на осушительных системах.  
Ключевые слова: усовершенствованная технология водорегулиро-
вания, дренажно-модульная система, разноуровневое подключе-
ние, регулирующие дрены. 
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