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ДРЕНАЖНА ЕКРАННО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА 

 

В статті пропонується меліоративна система модульного типу яка вико-

нана з дренажно-екранних модулів, і обмежує горизонтальну фільтрацію 

води в межах системи, а також взаємний вплив довкілля на систему і 

системи на довкілля та інтенсифікує і створює умови для більш ефекти-

вного процесу регулювання РГВ. 

 

In the article the reclamation system of modular type which is carried out of 

drainage - screened modules and which limits a horizontal water filtration in 

the borders of the system and also restricts mutual influence of the environ-

ment on the system and the system on the environment is offered. The above-

mentioned system intensifies and creates conditions for more effective process 

of the regulation of ground water level. 

 

Сучасні гідромеліоративні системи значно впливають на природно-

територіальні комплекси довкілля. Це, перш за все, зумовлено пониженням 

РГВ та вологості повітря в наслідок впливу, який чинять нагірно-ловильні 

канали  що є елементом для перехоплення внутрішньогрунтового фільтра-

ційного потоку і притоку поверхневих вод з-за меж осушувальної системи. В 

результаті відбуваються зміни природних ландшафтів.  

Для усунення даних недоліків було запропоновано конструкції дренажно-

екранних модулів, виконаних з дрен і антифільтраційних екранів, які розмі-

щувались поруч з дреною на всій її довжині (рис.1), [1]. Дренажно-екранний 

модуль призначений для обмеження горизонтальної фільтрації води в межах 

меліоративної системи. 

 
Рис.1. Схема дренажно-екранного модуля: 1- дрена глибока; 2- екран; 3- 

дрена мілка. 
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На основі результатів досліджень дренажних модулів розроблена дренаж-

на екранно-модульна система (рис. 2), направлена на створення опору фільт-

раційному потоку в горизонтальній площині на всій площі системи, обме-

женню впливу на навколишнє середовище, покращення регулюючої спромо-

жності дрен, оптимізацію водного режиму ґрунтів на гідромеліоративній ді-

лянці. 

Поставлене завдання досягається тим, що в дренажній екранно-модульній 

системі, яка складається з екрану, колекторів і дрен, екран встановлено 

вздовж периметра і впорядковано на території меліорованої ділянки, ство-

рюючи опори фільтраційному потоку в горизонтальній площині на всій пло-

щі системи. Система ділиться на окремі замкнуті контури, на яких регулю-

вання відбувається більш інтенсивно і конкретно. Таким чином створюється 

режим роботи системи, коли зовнішні водні джерела не чинять суттєвого 

впливу на водний режим меліорованої ділянки, пониження рівня ґрунтових 

вод на системі не впливає на прилеглі території, а також обмежується гори-

зонтальна фільтрація ґрунтової води на землях системи, що важливо при ная-

вності на системі нерівностей рельєфу. Для  перехоплення поверхневих вод, 

що надходять з прилеглих, вище розташованих територій, і переводу їх у 

внутрішньогрунтові по границях системи перед дренажно-екранним модулем 

можуть влаштовуватись улоговини. Далі частина фільтраційного потоку 

спрямовується екраном у дрену. 

Водний баланс формується виключно за рахунок опадів, випаровування і 

системи стоку через дрени так званої надлишкової води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Схема дренажної екранно-модульної системи з окремих полів (че-

ків) відгороджених екранами: 1 – колектор; 2 - гончарний або пластмасовий 

дренаж; 3 - водонепроникний протифільтраційний екран. 
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Система створює водний баланс наступним чином. Влаштований перед 

дреною екран чинить опір фільтраційному потоку і примушує його рухатись 

вздовж поверхні екрану до дрени, що збільшує шлях фільтрації, а відповідно 

відбуваються втрати напору при надходженні потоку до дрени. Зважаючи на 

це дрена, що знаходиться на межі гідромеліоративної ділянки, має змогу пе-

рехоплювати ґрунтову воду, яка надходить ззовні, не понижуючи рівень ґру-

нтових вод на прилеглій території, а також приймає участь в регулюванні 

рівня ґрунтових вод на системі. Поділ системи на окремі замкнуті контури 

дозволяє обмежити горизонтальну фільтрацію ґрунтової води на системі. Тим 

самим екран обмежує зону дії конкретної дрени, а відповідно створює умови 

для більш швидкого реагування регулюючої мережі на зміну рівня ґрунтових 

вод. 

Для економічного обґрунтування доцільності впровадження у виробницт-

во регулюючих дренажно-модульних систем були проведені економічні роз-

рахунки. При визначенні економічної ефективності дренажно-модульної сис-

теми, що включає дренажні та дренажно-екранні модулі розв’язана оптиміза-

ційна задача, суть якої полягає у знаходженні мінімуму приведених витрат в 

періоди будівництва, експлуатації системи і с.-г. використання. Тому крите-

рієм отримання економічної ефективності при використанні дренажно-

модульної системи є мінімум приведених витрат на виробництво основної та 

додаткової с.-г. продукції і вартості ймовірних втрат урожаю внаслідок не 

забезпечення умов для проведення с.-г. робіт в передпосівний і вегетаційний 

періоди, експлуатацію і будівництво гідромеліоративної системи, а також 

витрат на відшкодування збитків від надмірного осушення прилеглих до гід-

ромеліоративної системи територій, на влаштування ГТС (відкритих каналів) 

та втрат землі при осушенні, які мають компенсуватись вирощеною с.-г. про-

дукцією, тобто:  

Пj + Вву + В звр → min,                                             (1) 

де Пj – приведені витрати за j-им варіантом, грн./га; Вву - вартість втрат 

урожаю, грн./га; В звр – вартість втрат на відшкодування збитків від небажа-

ного впливу системи на довкілля, грн./га. 

Приведені витрати визначаються за формулою 
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    (2) 

де - Скj –собівартість виробництва с.-г. продукції за j-им варіантом; Сеj - со-

бівартість експлуатації системи за j-им варіантом; Ен – нормативний коефіці-

єнт ефективності капвкладень; Феі, Фбі - балансова вартість основних ма-

шин, обладнання (вартість основних фондів), що використовуються на сис-

темі, відповідно при експлуатації і будівництві системи; Тоеі, Тобі, Треі, Трбі 

–перші два показники - трудомісткість виконання робіт основними машина-

ми, що використовуються під час експлуатації і будівництва за розрахунко-
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вий період,  наступні два показники - нормативна кількість змін, яку повинні 

відпрацювати кожна машини на об’єкті за певний проміжок часу; n1 і n2 – кі-

лькість основних машин (обладнання), що задіяні при експлуатації і будівни-

цтві гідромеліоративної системи; Сбj – собівартість будівництва системи за j-

тим варіантом;  

Вартість втрат урожаю Ввр в визначається [2]: 

  ік

n

1k

скскнквр Цкк1УВ 


, грн./га                      (3) 

де Унк – урожайність к –ї с.-г. культури, ц/га;  Кск – коефіцієнт зниження 

урожаю к –ї с.-г. культури в передпосівний період, ц/га; К'ск – коефіцієнт 

зниження врожаю к –ї с.-г. культури у вегетаційний період, ц/га; δк – доля 

площі, яку займає к-та с.-г. культура, га; Ці – реалізаційна ціна на продукцію 

к –ї с.-г. культури, грн./ц. 

Крім того необхідно враховувати витрати, на відшкодування збитків від 

небажаного впливу ГМС на прилеглі землі. Втрати на відшкодування збитків 

від небажаного впливу системи на довкілля знаходяться за формулою: 

 

В звр = Збпз+ΔЗбз                                                   (4) 

де Збпз - величина збитків на прилеглих землях (сільськогосподарських угід-

дях) від осушення земель; ΔЗбз - витрати, на відшкодування збитків від втрат 

землі при осушенні земель. 

Як відомо осушення певної території викликає пониження рівня ґрунто-

вих вод і на прилеглих територіях, що може викликати зниження врожаїв на 

них. Ступінь впливу неоднакова. Вона залежить від гідрологічних умов, ве-

личини осушуваного масиву та інших факторів. Пониження рівня ґрунтових 

вод на прилеглих територіях залежить також від відстані до осушуваного 

масиву.  

Застосування дренажно-екранних модулів дозволяє зменшити вплив рівня 

ґрунтових вод осушуваної системи на прилеглі території.  

Величина збитків на прилеглих землях (сільськогосподарських угіддях) 

від осушення земель визначається за формулою [3]: 

 

Збпз=Плі·ΔУі·Ці                                                    (5) 

де Плі – площа і-ї сільськогосподарської культури, га; ΔУі – зниження вро-

жайності і-ї сільськогосподарської культури, %; Ці – ціна і-ї культури. 

Витрати, на відшкодування збитків від втрат землі при осушенні земель. 

В результаті будівництва осушувальних систем під канали, дороги, гідро-

технічні споруди відводяться землі сільськогосподарського призначення. При 

заміні нагірно-ловильних каналів дренажно-екранними модулями звільня-

ються певні площі, які були відведені під канали, об’їзні дороги та інші спо-
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руди, і відповідно зменшується величина збитків від втрат земель при їх 

осушенні, які визначаються за формулою [3]: 

 

ΔЗбз=ΔПлв·Цв,                                                    (6) 

де   ΔПлв – площа вилучених земель, га; Цв – ціна одного гектару землі, 

грн./га. 

Під площею вилучених земель приймаються землі, які рекультивуються 

та залучаються до фонду, що обробляється при заміні нагірно-ловильних ка-

налів комбінацією дрени з антифільтраційним екраном. 

Ціна гектару землі визначається в залежності від її бонітету. Для умов 

Полісся основними ґрунтами є дерново-підзолисті та підзолисті їх види (табл. 

2 с.24), [4]. Вони складають 2063,4 тис.га (48%) від загальної площі сільсько-

господарських угідь та 1707,9 тис.га (59,4%) орних земель Полісся (табл. 3 

с.30), 4]. Для умов України розроблено декілька методів визначення бонітету 

землі. В роботі [5] наведені їх основні положення а також запропонована вла-

сна методика розрахунків, що базується на кореляційному та регресивному 

методах статистичного аналізу. Авторами зокрема були визначені бали боні-

тету  дернових та дерново-підзолистих ґрунтів українського Полісся. Для 

ґрунтів різного механічного складу вони приймають наступні значення: для 

піщаних ґрунтів – 22, супісків – 31, легко суглинистих – 41, середньосугли-

нистих – 50 балів.  

Таблиця 1. 

Витрати, на відшкодування збитків від небажаного впливу ГМС на приле-

глі землі та від втрат землі. 

Назва показника Позн. Існ Нов. Од.вим 

Збитки від втрат землі під нагірно-ловильні 

канали 
Збз 0,434 - грн./га 

Збитки на прилеглих землях від переосушення Зпбз 91,74 - грн./га 

 

Економія витрат підприємств в результаті використання пільг за раціона-

льне використання природних ресурсів. 

Завдяки перерозподілу наявної в ґрунті води зменшуються потреби у до-

датковому зволоженні в посушливі періоди вегетації, а відповідно виникає 

економія певної кількості води, яку не потрібно передавати з джерел зрошен-

ня. Крім того дані запаси води, акумулюються у природних або штучних во-

досховищах, під які виділяються площі, вилучені з сільськогосподарського 

обороту. Впровадження дренажних екранно-модульних систем частково або 

повністю усуває даний недолік. 

Також гідромеліоративна система, що пропонується дозволяє претендува-

ти експлуатуючій організації на залучення до програми захисту водних ресу-

рсів України. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 

1147 було введено перелік видів діяльності, що належать до природоохорон-
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них заходів, де в розділі “Охорона і раціональне використання водних ресур-

сів” в п.3 вказано, що до цих заходів належать “Створення водоохоронних 

зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, саніта-

рних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню 

та виснаженню водних ресурсів...” [6]. 

В Україні здійснюється стимулювання раціонального використання при-

родних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища шляхом:  

а) надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і 

громадян в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання 

природних ресурсів та охорони навколишнього середовища; 

б) надання на пільгових умовах короткострокових та довгострокових по-

зичок для реалізації заходів щодо забезпечення раціонального використання 

природних ресурсів; 

в) встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих при-

родоохоронних фондів та ін. 

Відповідно, підприємство може не тільки безпосередньо економити кош-

ти внаслідок реконструкції осушувальних систем із застосуванням дренажно-

екранних модулів, але й користуватись спеціальними програмами, розробле-

ними урядом України для стимулювання природоохоронних заходів. 

Висновки: 

 на основі проведених досліджень та розрахунків обґрунтована доці-

льність впровадження дренажних екранно-модульних систем, адаптова-

них до геологічних, гідрологічних, кліматичних, а особливо до погодних 

умов гумідної зони; 

 економічні розрахунки підтверджують ефективність проведення мо-

дернізації при будівництві та реконструкції існуючих гідромеліоративних 

систем із створенням на їх базі дренажних екранно-модульних систем. 

Питомі витрати порівняно з традиційними гідромеліоративними система-

ми зменшуються в середньому на 7%, що дає економію понад 150 грн/га. 

Врожайність с.-г. культур при цьому така ж, як і при застосуванні двосто-

роннього регулювання шляхом шлюзування. 
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