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Анотація. Розглянуто умови функціонування закритого горизонтального дренажу
самопливного типу на фоні зрошення Д М «Фрегат» у складних природно-водогосподарських
умовах. Встановлено швидкість підйому рівнів ґрунтових вод на зрошуваних масивах. Доведено
доцільність застосування самопливного горизонтального дренажу глибокого закладання на
зрошенні Д М «Фрегат». Розроблено комплекс інженерно-технічних та технологічних заходів,
які дозволяють зменшити водне навантаження на дрени при зрошенні широкозахватною
дощувальною технікою кругової дії.
Ключові слова: Горизонтальний дренаж, рівень ґрунтових вод, Д М «Фрегат», зрошення,
підтоплення

Постановка питання. На зрошуваних
масивах півдня України застосування проти
фільтраційних облицювань, закритих напірних
трубопроводів та широкозахватної дощу
вальної техніки поливу типу ДМ «Фрегат»,
ДФ «Дніпро» та «Кубань» забезпечило істотну
економію поливної води та зменшення нега
тивного впливу зрошення на гідромеліора
тивний стан територій [6,7,9,11,16]. Водночас
на вододільних рівнинах, які характеризу
ються низькою природною дренованістю та
безстічністю в межах замкнених степових
подів і знижень, успішне ведення зрошення
стало можливим лише за умови влаштування
дренажних систем та захисту території від
затоплення і підтоплення [4,7,13].
Умови функціонування та ефективність
дренажу в складних природно-господарських
умовах на фоні широкозахватної техніки
поливу вивчені недостатньо, що засвідчує
актуальність їхнього дослідження [11].
Метою роботи є встановлення умов функ
ціонування та ефективності систематич
ного закритого горизонтального дренажу на
масивах зрошення ДМ «Фрегат».
Методика
досліджень.
Дослідження
проводили на дослідно-виробничій ділянці
(ДВД), яка розташована на Каховському
зрошуваному масиві в районі сільського
населеного пункту Хрестівка Чаплинського
району Херсонської області (рис. 1). Площа
ділянки становить 24 тис. га, з них близько
16 тис. га зі зрошенням ДМ «Фрегат» та
2 тис. га з дренажем.

У рамках досліджень проводили збір
та аналіз проектних та експлуатаційних
характеристик зрошувальних та дренажних
систем, даних багаторічних спостережень за
рівнем ґрунтових вод (РГВ) та атмосферними
опадами, результатів періодичних обстежень
дренажу та вимірювання дренажного стоку.
Дослідження охоплюють два періоди:
стабільного та скороченого зрошення.
В останній період водоподача в регіоні на
зрошуваних землях зменшилась приблизно у
2,7 рази [13].
Для досліджень режиму РГВ на ділянці
відібрано контрольні спостережні свердло
вини з тривалим терміном спостереження, які
розташовані на різних за природними умовами
та гідромеліоративним станом територіях. На
зрошуваних землях свердловини розташовані
переважно в районі гідранту ДМ «Фрегат»,
який характеризується підвищеною інтенсив
ністю дощу, вологістю грунтів та розвитком
процесів затоплення і підтоплення [9,18].
Вважається, що горизонтальний дренаж
включався в роботу при перевищенні РГВ
глибин закладання дрен та колекторів. Оцінка
ефективністі дренажних систем здійснювалась
шляхом порівняння фактичних та нормативних
(критичних) глибин залягання РГВ. При трива
лому заляганні РГВ вище критичних глибин
робота дренажу вважалась недостатньою.
Критична глибина на ділянці становить 2 м
[11]. Водогосподарські умови функціонування
дренажу визначали за результатами моніто
рингу космічних знімків ділянки.
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Рис. 1. Схема дослідно-виробничої ділянки:
1 - дренажно-скидний канал; 2 - колектор; 3 - дрена; 4 - зрошувальний канал; 5 - зрошення
Д М «Фрегат» ; 6 - зрошення ДДА-100М; 7 - насосна станція (НС); 8 - дренажна насосна
станція (ДНС); 9 - напірний трубопровід; 10 - сільські населені пункти; 11 - спостережна
свердловина; 12 - контрольна спостережна свердловина; 13 - горизонталі місцевості
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Характеристика району досліджень.
Територія ділянки відноситься до сухо-сте
пової фізико-географічної зони, яка харак
теризується недостатньою зволоженістю,
низькою водністю та максимальними опадами
за добу до 200 мм [10].
У геоморфологічному відношенні ділянка
розташована в межах Причорноморської
низовини
на
території
АсканійськоМелітопольської рівнини [12]. Поверхня
землі на ній становить собою одноманітну
степову слаборозчленовану рівнину з м ’якими
формами рельєфу, загальним нахилом на
південь, наявністю замкнених плоскодонних
знижень - подів, балок і улоговин. На тери
торії ділянки знаходиться Хрестівський
под та значна кількість безстічних знижень.
Площа поду становить близько 3000 га, площа
знижень - до 2-40 га. На схилах знижень
похили місцевості досягають 0,0015-0,0020.
Геологічно-літологічна будова товщі порід
включає четвертинні супіщано-суглинисті
відкладення потужністю від 10-15 до 20-30 м,
нерозчленовані середньоверхньопліоценові
піщано-глинисті відкладення потужністю від
15-20 до 50-70 м, а також вапняково-мергелеві
і піщані відкладення потужністю від 30-50 до
110-130 м [12].
Коефіцієнти фільтрації порід зони аерації
для суглинистих грунтів у середньому станов
лять 0,2-0,8 м/добу, пісків - у середньому
8 м/добу. Рівні грунтових вод до початку
зрошення залягали на глибинах близько 23 м.
Ділянка
характеризується
високим
рівнем насиченості територій зрошува
ними землями та інтенсивним зрошенням
присадибних ділянок у населених пунктах.
Площа зрошення становить близько 65% від
загальної площі ділянки. Зрошення земель
дніпровською водою на ділянці прово
диться понад 50 років. Сільськогосподарські
угіддя зрошуються переважно за допомогою
високопродуктивних дощувальних машин
кругової дії типу «Фрегат». Загальна кіль
кість позицій зрошення на ділянці - близько
250. Площа однієї позиції коливається у
межах 39-100 га. У населених пунктах прак
тикується інтенсивне зрошення присадибних
ділянок водопровідною водою або локальною
водозабірною свердловиною. Останнім часом
активно застосовується краплинне зрошення.
На зрошуваних землях переважно виро
щують зернові, кормові та овочеві культури.
Поливна норма становить 300-400 м3/га,
зрошувальна - 1600-4000 м3/га.
Зрошувальні системи на ділянці вклю
чають насосні станції, міжгосподарську та

внутрішньогосподарську мережу та ДМ
«Фрегат». Міжгосподарська мережа пред
ставлена відкритими каналами Р-2 та Р-2-1,
які оснащені протифільтраційним обли
цюванням на основі бетоно-плівкових
екранів [2]. У межах ділянки витрата води
в каналі Р-2 становить 51,3 м3/с, Р-2-1 23 м3/с. Внутрішньогосподарська мережа
представлена закритими трубопроводами.
Труби сталеві та чавунні. Діаметр головних
трубопроводів (ГТ) - 600-1000 мм, польових
(ПТ) - 200-500 мм.
Інженерний дренаж на зрошуваних землях
представлений самопливною системою закри
того горизонтального типу на площі 1840 га.
За площею система належить до однієї з
найбільших закритих дренажних систем в
Україні. Відстань між дренами становить
близько 200 м, глибина закладання дрен 2.8- 3,0 м, глибина закладання колекторів 4.9- 5,3 м. Діаметр дрен - 0,1 м, діаметр колек
торів - 0,2-0,6 м, похил дрен - 0,0015, похил
колекторів - 0,0005-0,0007. Водоприймачем
дренажних вод служить дренажно-скидний
канал Захід-Схід. Дренаж побудований в 1989
1990 рр. і експлуатується близько 30 років.
За технічними рішеннями та основними
показниками зрошувальна та дренажна
мережа на ділянці належить до однієї з
найбільш досконалих в Україні [2]. На етапі
її проектування використано найновіші
досягнення світової практики іригаційного
будівництва.
Результати досліджень. Опрацювання
даних багаторічних режимних спостережень
показали, що тривале зрошення на масиві
призвело до регіонального та локальних
підйомів РГВ (рис. 2). Регіональний підйом
на фоні зрошення без дренажу відбувався
зі щорічною швидкістю підйому у період
стабільного зрошення близько 0,8 м/рік, а у
період зменшення площ і частоти поливів 0,15 м/рік. Аналогічне регіональне підвищення
РГВ спостерігається на суміжних зрошуваних
землях у зоні каналу Р-2 [4]. На Інгулецькому
зрошуваному масиві з поливом за допомогою
ДДА-100М швидкість підйому становила
0,65-1,20 м за рік [1]. Локальні прояви зато
плення та підтоплення земель спостерігались
на днищах знижень, у приканальних зонах та у
центрах дощувальних машин «Фрегат».
На днищах знижень затоплення формува
лись у вологі періоди [17]. За результатами
аналізу космознімків встановлено, що з 1984
по 2018 рр. на території досліджень осередки
затоплення спостерігались не менше 5-ти
разів, зокрема 8 червня 1985 р., 28 квітня
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Рис. 2. Графік коливання РГВ на фоні зрошення і дренажу
(за даними Каховської ГГМП)
1996 р., 2 квітня 1998 р., 10 березня 2010 р.,
17 лютого 2017 р.
У приканальній зоні формувалось стійке
підтоплення, яке ліквідувалось після введення
в експлуатацію дренажної системи. У центрах
ДМ «Фрегат», де спостерігались локальні
фільтрація, втрати води біля гідрантів та
підвищена інтенсивність дощування, вини
кали куполи РГВ. Загалом формування
купольної структури поверхні грунтових вод
на Каховській зрошувальній системі зафіксо
вано у понад 200 випадках, з них понад 40 на
ділянці розподільчого каналу Р-1 [5,12].
Основною причиною підйому РГВ на
ділянці стало інфільтраційне живлення грун
тових вод за рахунок сумарного надходження
води опадів і поливів, величина яких у межах
Асканійсько-Мелітопольської рівнини коли
вається від 440 до 1200 мм [11]. На масивах
зрошення це живлення залежно від гідрогео
логічних та водогосподарських умов зміню
ється за даними Ю.Г. Головченка від 10-50 до
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100-120 мм/рік, М.І. Ромащенка - 3-75 мм/рік,
Д.П. Хіміч та О.В. Цвєтової - 80-129 мм/рік
[8,11,18].
Результати
періодичних
обстежень
дренажу показали, що на початковому етапі
експлуатації дренажної системи у роботу
включились закриті колектори з найбільшою
глибиною закладання. Витрати води на них
досягали 2,0-3,8 л/с. Польові дрени переважно
не мали стоку.
Результати
проведених
досліджень
засвідчили, що при відновленні та розвитку
зрошення у регіоні необхідно передбачити
комплекс заходів, який включає:
- забезпечення моніторингу гідрогеолого-меліоративної ситуації на зрошуваних
землях та прилеглих територіях на сучасній
основі [15];
- відновлення дренажних систем на
основі сучасних досягнень в області дренажу
та забезпечення їх функціонування у проек
тному режимі [1,17];
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- першочергове будівництво на землях
нового зрошення вибіркової колекторно-дре
нажної мережі глибокого закладання (до
5-6 м) [3];
- заміну старої дощувальної техніки на
сучасну, більш досконалу та високопродук
тивну з рівномірним розподілом штучного
дощу [16].
Реалізація розглянутих заходів призведе
до істотного зменшення інфільтраційного
живлення та навантаження на дренаж, форму
вання автоморфного режиму грунтів та стабі
лізацію гідрогеолого-меліоративної ситуації.
Водночас періодичні затоплення і підто
плення територій під час поливів та у вологі
періоди вимагають удосконалення і розвитку
дренажу [7,14].
Висновок.
Встановлено
закономір
ності формування режиму грунтових вод на
зрошуваних масивах півдня України на фоні
зрошення ДМ «Фрегат», які засвідчують
підйом рівня грунтових вод зі швидкістю до
0,85 м/рік та необхідність завчасного влаш
тування систематичного закритого гори
зонтального дренажу, його високу ефектив
ність та спроможність забезпечувати надійне

водовідведення, стабілізацію зростання РГВ
та сприятливу гідрогеолого-меліоративну
ситуацію.
На фактичному матеріалі доведено доціль
ність застосування на зрошуваних масивах
з ДМ «Фрегат» самопливного вибіркового
закритого горизонтального дренажу глибо
кого закладання і доповнення його за необхід
ності, яка визначається на основі моніторингу
зрошуваних земель.
Розроблено
комплекс
інженерно-тех
нічних та технологічних заходів, які дозво
ляють зменшити водне навантаження на
дрени при зрошенні широкозахватною дощу
вальною технікою кругової дії. Результати
проведених натурних досліджень та набутий
досвід служитимуть науково-методологічною
основою проектування захисних заходів,
модернізації та реконструкції зрошувальних
та дренажних систем в сучасних умовах.
Відновлення та розвиток зрошення в
південних областях України вимагає вико
ристання існуючих дренажних систем,
подовження терміну їх експлуатації, підтри
мання у робочому стані, модернізацію,
удосконалення.
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Д.П.Савчук, А.И. Харламов, И.В. Котикович
Эффективность закрытого горизонтального дренажа на фоне орошения ДМ «Фрегат»
Рассмотрены условия функционирования горизонтального дренажа самотечного типа на
фоне орошения Д М «Фрегат» в сложных природно-водохозяйственных условиях. Установлена
скорость подъема уровней грунтовых вод на орошаемых массивах. Доказана целесообразность
использования самотечного горизонтального дренажа глубокого заложения на орошении Д М
«Фрегат». Разработан комплекс инженерно-технических и технологических решений, которые
позволят уменьшить водную нагрузку на дрены при орошении широкозахватной дождевальной
техникой кругового действия.
D.P. Savchuk, O.I. Kharlamov, I.V. Kotykovych
Effectiveness of closed horizontal drainage when irrigating with «Fregat» SM
The conditions fo r the functioning o f the horizontal drainage o f the gravity type when irrigating with
“Fregat” SM under complex natural and water management conditions are considered. The rate o f
groundwater levels rise in irrigated arrays has been established. The feasibility o f using o f gravity
horizontal drainage o fa deep laying when irrigating with “Fregat” SM has been proved. A complex o f
engineering and technological solutions that will reduce the water load on the drains when irrigating
with a wide-cut circular sprinkler has been developed.
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