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НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ УСТЯ ДРЕНАЖНИХ 

КОЛЕКТОРІВ ВІД ЛЬОДЯНИХ ПРОБОК.  

  

Метою даної статт і є  показати необхідність очищення 

устя дренажних колекторів від льодяних пробок для св о-

єчасного скидання паводкових вод і  відповідно ств орен-

ня умов для проведення весняних сільськогоспода рсь-

ких робіт  в ранні строки.  

                                                                       

Регулююча с ітка осушувальних та осушувально -

зволожуючих систем в  більшості  випадків виконується у в и-

гляді  закритого  гончарного  дренажу.  Дотримання правил в и-

користання та нагляд за роботою всіх елементів системи -  

найголовніші умови,  що забезпечують можливість нормальн о-

го використання меліорованих земель .  Однією з  першочерг о-

вих задач нагляду за системою є підготов ка ї ї  до пропуску п а-

водків .  

Спостереження показали,  що в період весняних паво д-

ків дренаж працює в підтопленому режимі з  ймовірністю в 30 -  

40 % (  1  ) .  Це викликане двома причинами:  

1.  занесення в ідкритих каналів снігом за зиму;  

2.  утворення в устях колекто рів льодяних пробок.  

Процес утворення льодяних пробок наступний -  восени,  

а  особливо у вологі  роки дренаж продовжує працювати і  з  н а-

станням заморозків.  Вода,  витікаючи з  трубки утворює льод я-

ну горку,  яка збільшуючись з  часом повністю блокує вихід.  В  

такому  стані меліоративна система перебуває на протяз і  вс іє ї  



зими.  З  початком сніготаяння дрени,  повністю заповнені в о-

дою, не виконують своєї  функції .  За спостереженнями за ве с-

няним початком вегетаці ї  озимих зернових встановлені  щорі ч-

ні  б іокліматичні оптимальні строки посіву ярових зернових.  

Для грунтів легкого механічного складу оптимальні строки п о-

сіву співпадають з  біокліматичними, для супісків та суглинків  

-  з  запізненням на 10 діб (  4  ) .  Можливий строк посіву за ум о-

вами проходження техніки через водний режим  на однорідних 

супісчаних та пісчаних грунтах визначається за датою опу с-

кання РГВ на глибину 0.5  м від поверхні,  на суглинках та с у-

пісях -  за  датою формування вологості  0 .8  ПВ в орному шарі .  

Неспівпадання термінів можливого за умовами проходження  

техніки термінів посіву та оптимального є  запізнення з  пос і -

вом від несприятливого водного режиму восени.  Воно визн а-

чається як інтервал часу між оптимальними строками посіву та  

датами опускання РГВ до оптимальних норм осушення: до 50  

см для ярових зернових та  до 70 см для цукрового  буряка  та  

картоплі.  Кількість  діб  із  запізненням посіву змінюється в з а-

лежності  від водного режиму кожного календарного року та  

різних варіантів осушувальних систем.  Відомі наступні інте р-

вали затримки посіву с ільськогосподарських культур ч ерез  не-

сприятливий во дний режим за вар іантами забезпеченості  ро з-

рахункового стоку приведені  в  табл.  1  

Узагальнення матеріалів досліджень за зв’язком терм і-

нів посіву і з  врожаєм сільсько господарських культур показує,  

що затримка із  посівом призводить до вел иких втрат врожаю.  

 

 

 



  Таблиця 1  

Кількість  діб із  затримкою строку посіву для вар іантів осу -

шувальних систем на 10,  25 та 50 % забезпеченості  стоку  

Ярові зерно ві  Цукровий буряк  Картопля  

50 % 25 % 10% 50% 25% 10% 50% 25% 10% 

6-19  6-10  2-5  4-8  4-6  1-4  6-10  1-5  1-4  

 

Для очищення устів від льодяних пробок розроблена  н о-

ва технологія.  Агрегат ,  що складається з  джерела електричн о-

го струму,  парогенератора,  паропроводу та різака,  змонтов а-

ний на базі  МТ -16 пересувається вздовж каналу.  В місцях в и-

ходу у в ідкритий канал колекторів дренажної системи ремон т-

ник за допомогою різака спрямовує на льодяну пробку стр у-

мінь пара під тиском 0 .8 МПа.  Насадок різака  створює компа к-

тну струмину пара високої швидкості  та температури (до 170   

С).  Сумісна кінетична та термічна дія п ара призводить до  

швидкого руйн ування льодяної пробки.  Проведені досліди пі д-

твердили працездатність даної технологі ї .  В колекторі діаме т-

ром 100 мм.  Пароструменевим способом прорізується отвір в  

льодяній пробці глибиною 0.3 м.  за 25 -45 секунд.  

 

Рис.  1      Схема парос труме-

невої  установки.  

1.     Джерело     електри чного    

струму,       2 .      Датчик   р і -

вня    води 3.  Електропровід,  

4 .  Датчик тиску,  5 .  Мано-

метр,  6 .  Запоб іжний клапан,  

7 .  Вентиль,  8 .  Паропровід,  9 .  

Заливна горловина,  10.  Р ізак,  

11.  Нагрівальний елемент.   
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