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       У відповідності зі завданням дипломним проектуванням в якості джерел 

зрошення надається Благодатненське водосховище на балці Ламзанська в 

Комітернівському районі Одеської області. 

        Водосховище розташоване на балці Ламзанське і балка Шахвоцька які 

впадають в Аджигольський лиман, потім в Чорне море. Водойма 

розташована біля села Благодатне. 

        Водосховище наповнюється за рахунок власного стоку де 

водогосподарські розрахунки прийнят сток 75% забезпеченості в об’ємі 547 

тис.м³. 

        Для дипломного проектування надана зрошувальна ділянка яка 

забезпечується за рахунок цього водосховища. 

        У дипломному проектуванні необхідно визначити корисний об’єм 

водосховища в умовах року 75% забезпеченості. 

       Водогосподарські розрахунки повинні вестись по метеоданим Азаської 

області.  

      Для побудування водогосподарських розрахунків в дипломному проекті 

необхідно визначити помісячний об’єм водоспоживання, для цього надана 6-

ти польна сівозміна і виконуються розрахунки режиму зрошення , які дають 

можливість визначити необхідне водоспоживання. 

          Для розрахунку закритої зрошувальної мережі в завдані надана 

дощувальна машина Кубань А.  

       В дипломному проектуванні слід визначити  кількість дощувальних 

машин.  

        Для забезпеченості подані води до дощувальних машин виконуються 

гідравлічні розрахунки закритої зрошувальної мережі з визначенням діаметра 

матеріала труб. 
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          По даним фактичних аналізів води в джерелі зрошення виконуються 

розрахунки придатні цієї води для зрошення. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.            Природні умови заданого регіону 

 

   1.1 Клімат (температура, опади, випаровування, вітрові явища) 
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                              Кліматична характеристика 

    Територія об'єкта розміщена в межах Причорноморської низовини. Клімат 

району помірно-континентальний, для якого характерне тепле літо і 

відносно холодна зима з нестійким сніговим покриттям. В основу основних 

кліматичних характеристик закладені дані багаторічних спостережень 

метеостанцій Одеса і приведені в табл.1.1. 

                                  Температура повітря 

         Середньорічна температура повітря по метеостанції Одеса становить 

9,8 ° С. Найбільш холодним місяцем вважається січень із середньомісячною 

температурою - 4,2 ° С, найбільш теплим- липень ц.р. середньомісячною 

температурою - 22,0 ° С. Абсолютний максимум температури 37 ° С, 

абсолютний мінімум - 28 ° С. Тривалість періоду з мінусовою температурою 

перебуває близько 75 днів.  

         Взимку можна говорити про відлиги 10-12 ° С тепла. 

          Перехід температури через 0 ° С відбувається в третій декаді лютого. 

Найбільший період безморозного періоду 245 днів. 

                                                Опади 

       Середньорічна кількість опадів становить 468мм. Велика частина опадів 

I випадає в теплий період року (квітень-жовтень) і становить 250-260мм, в 

зимово-весняний 170-180мм. 

             У зимовий період опади випадають у вигляді снігу. Сніговий покрив 

з'являється в середині грудня, сход початку березня. Число днів з сніговим 

покривом становить 28. Більше ніж 80% зими спостерігається відсутність 

стійкого снігового [покриву. Висота снігового покриву змінна з року вод. В 
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середньому вона 4-5 см найбільша 17-20см. Запас води в снігу в середньому 

23-33мм.  

       Разом з роками нормального зволоження часті посушливі роки. За I 

теплий період року бувають в середньому 4-5 бездощових періоду 

тривалістю 10 днів. 

    Середньорічна величина шару випаровування з поверхні суші (і 

помісячно) приведена в табл.2.1. 

    Річні обсяги опадів різної забезпеченості по метеостанціях Одеса наведені 

в табл.2.1. 

     Річна сума опадів 50% забезпеченості становить 415мм. 

     Річна сума опадів 10% забезпеченості - 489мм. 

  Таблиця 1.1 - Середньомісячні та середньорічні значення основних 

кліматичних елементів по метеостанції Одеса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

I -2.5 14 -26 43 5,7 84 4,8 - - - 11 

II -2.0 18 -28 39 5,6 84 4,9 - - - 16 

III 2.1 -24 -16 .31 5,4 80 5,8 17 -18 21 27 
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IV 8.4 39 -6 38 4,6 75 8,4 86 92 103 36 

V 15.0 32 0 48 4,2 73 12,4 128 137 154 62 

VI 19.3 36 5 40 4,0 68 16,6 137 147 164 65 

VII 22,0 37 . 7 35 3,9 65 17,5 154 165 185 62 

VIII 21.3 36 8 33 3,9 66 16,8 146 156 175 54 

IX 16,9 32 -1 36 4,2 69 13,5 103 110 123 35 

X 11,3 31 -13 36 4,9 76 10,2 60 64 72 22 

XI
 5.5 26 -15 43 5,5 84 8,1 23 27 30 18 

XII 0.4 16 -20 46 5,6 85 6,0 2 2 - 8 

Год 9.8 37 -28 468 4,8 76 10,3 858 918 1027 416 

 

Таблиця 1.2. — Розрахункова випаровування з водної поверхні по МСТ. 

Одеса 

Обезпеченість I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII рік 

50%  -  - 17 86 128 137 154 146 103 60 25 2 858 

75%  -  - 18 92 137 147 165 156 110 64 27 2- 918  

 

Табліца1.3. - Добовий максимум опадів (мм) 

Метеостанція Средній 

максимум 

Обезпеченістьсть, % Спостерігаємий 

максимум 

20 10 5 2 1 мм Дата 

Одеса        33 53 64 73 85 92 90 27.07.2008 

 

                                         Вологість повітря 
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Середньорічні дані по вологості повітря наведені в таблиці 1.1 в районі 

проектування середньо-багаторічне вологість змінюється від 9,4 до 9,9 мб. 

Найбільша вологість спостерігається в літні місяці, найменша - в 1 січні, 

лютому. Відносна вологість має зворотну абсолютне I середньорічне 

розподіл - з мінімумом влітку (60-66%), максимумом I взимку (86-88%). 

Середньорічна вологість становить 76%. 

 

                                   Промерзання ґрунту 

Промерзання ґрунту характеризується числом днів з температурою грунту 0 ° 

С. Середнє число днів з температурою 0 ° С приведено в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. - Число днів з температурою грунту 0 ° С 

Глубина, м Число днів X XI XII I II Ш IV V  
 Сума     
за зиму 

0,2 Одеса (під природным покровом) 

Середнє   5,4 10,7 11,9   0,0   33,3 

 Найбільше 2 13 29 31 29 31 13 0   102 

 Найменше 0 0 0 0 0 0 0 0     0  

 

Максимальне число днів за зиму з промерзанням грунту - 102. Глибина 

промерзання в районі проектування представлена в табл.2.5. 

Табліця 1. 5. - Глибина промерзання грунту (см) на ділянках з озимими 

посівами на цементації. 

Станція XI XII I II III Из максимальных за зиму 

Середня Найменша Найбільша 

Одеса - 13 24 24 - 39 12 70 
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                            Випаровування з водної поверхні 

У таблиці 1.2. проведені розрахункові випаровування з Воною поверхні по 

МСТ. Одеса в умовах (Росадков = 50%), маловодного (Росадков = 75%) 

років. Внутрішньорічні розподіл випаровування по місяцях за багаторічний 

період прийнято за рекомендацією УкрНДГМІ за аналогією з фактичним 

розподілом в середньорічних умовах. 

                       Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови 

Основна інформація за геологічними умовами приведена в окремому звіті в 

додатку. У цій записці проведені основні результати необхідні для 

проектування будівельних конструкцій. В геоморфологічному відношенні 

майданчик розташований в межах долини балки Ламзасна  .  Абсолютные 

отметки поверхности земли составляют 14,0-19,0 м. 

Геологічний розріз, до глибини 10,0 (зверху вниз), представлений 

алювіальними супісками і пісками, що залягають на вапняках понтіческого 

ярусу неогену. З поверхні відкладення прекритія насипним шаром. 

Характер нашарування грунтів, їх потужність наведені на 

геологолітологічний розрізі по лінії 1-1. 

Грунтові води розкриті на глибині 1,4-1,9м. (Абс. Відм. 0,20-0,30м). За 

характером підтоплення ґрунтовими водами майданчик відноситься до 

інтенсивно підтопленої території. Грунтові води гідравлічно пов'язані з 

рівнем Дністровського лиману. 

За хімічним складом вода гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальцієво-

натрієво-магнієва, з мінералізацією 2,3г / л. Вода має слабку агресією за 

змістом хлоридів до арматури ж / б конструкцій при періодичному 

змочуванні. Грунты не просадочні. 

Грунтів не пучіністие. 
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Грунтів не набухають. 

Насипний шар неоднорідний за складом і характеризується низьким 

ступенем ущільнення. 

Основні нормативні та розрахункові значення фізико-механічних 

властивостей ґрунтів наведені в таблиці 1 

Сейсмічність району 7 балів. Категорія ґрунтів за сейсмічними 

властивостями -III (третя), 

Нормативна глибина сезонного промерзання грунтів - 0.8м. 

 

1.2. Геологічні умови і гідрогеологія 

 

Назва водойми - Благодатненське водосховище.  Назва зарегульованого 

водотоку -  б.Ламзаська, б.Шахлацька, В. Аджаликський лиман, Чорне море. 

Місце розташування об'екта - в 2-х км на швдень від с. Благодатне 

Комітернівського району Одеської області. Місце розташування 

водосховища  - Комітернівський район Одеської області. Відстань від 

гирла річки   - 28.0 км. Тип  водосховища - руслове. Вид 

регулювання стоку -  багаторічне. 

Благодатненське водосховище відноситься до наступної групи водойм. 

а) до малих площею 51.0 га; 

б) мілководних, середня глибина 2.60 м. 

Вивчення гідрометеорологічного режиму ставка не проводиться. 

 

         1.3 Грунтово-меліоративні умови 
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Чорноземи звичайні помірно континентальної фації. Характеризуються 

рівномірною темно-сірим забарвленням верхнього гумусово-акумулятивного 

горизонту А до глибини 40-45 см. Потужність гумусового (А + В) горизонту 

в середньому 80 см, на півночі; підзони збільшується до 90 см, на півдні 

близько 60-70 см. Перехід гумусового горизонту в породу досить різкий, що 

відрізняє чорноземи звичайні від типових. До глибини 110-120 см слід 

висококарбонатний сірувато-палевий горизонт ВС з великою кількістю 

белоглазки. Засолення глибше 3-4 м. Вміст гумусу у верхньому горизонті 

середньогумусний чорноземів близько 6%, в малогумусних зазвичай 4,4--

4,6%. На глибині 50-60 см його міститься 2,9-3,4 і 1,7-2,4%, а на 80-90 см --

1,8-1,9 і 1,1-1,2% відповідно . Реакція грунтів нейтральна і слаболужна. 

Ємність поглинання в більшості випадків 40-45 мг-екв на 100 г грунту, на 

частку обмінного кальцію доводиться 80 = -85% ємності. Середньо 

забезпечені елементами живлення рослин. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Джерело зрошення - водосховище на місцевому стоці, розташований в 

районі Одеської області 

 

2.1 Характеристика водосховища і площа водозбору наведені  в паспорті 
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Назва водойми - Благодатненське водосховище.  Назва зарегульованого 

водотоку -  б.Ламзаська, б.Шахлацька, В. Аджаликський лиман, Чорне море. 

Місце розташування об'екта - в 2-х км на швдень від с. Благодатне 

Комітернівського району Одеської області. Місце розташування 

водосховища  - Комітернівський район Одеської області. Відстань від 

гирла річки   - 28.0 км. Тип  водосховища - руслове.Вид 

регулювання стоку -  багаторічне. 

 

2.2 Провести водогосподарські розрахунки водосховища з визначенням 

можливого сезонного, річного або багаторічного регулювання 

        Параметри кривих об'ємів та площ водосховища 

Н,м 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 

F,га 0,0 8,0 13,0 26,0 32,0 44,0 55,0 68,0 80,0 

W, 

тис.м³ 
0,0 70,0 128,0 245,0 610,0 920,0 1360 2085 2420 
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Рис.2.1 – криві обє’мів та площ водосховіща 
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 При виконанні водних розрахунків повний об'єм вод при НПУ складає 1млн 

при площать 510 тис.м². 

У розрахунках приймався розрахунковий приплив 75% забезпеченості в 

розмірі 495 тис. м ³, який пройшов в перебігу березня місяця. Далі всі 

розрахунки виготовляються тільки з урахуванням опадів, випарів і 

фільтрації. В результаті розрахунків спрацювання водосховища виробляє в 

липні місяці. Це пов'язано з великим водоспоживанням в червні. 

Водоспоживання опреділяеться шляхом розрахунків режиму зрошення на 

заданому сівозміні та сільськогосподарських культур. 

Розрахунком потверждаеться неможливість зрошення заданої площі заданого 

кількості 720 га, і потрібно зменшити площу зрошення і водоспоживання. Це 

можливо при ізміненій складу культур сівозміни і термінів поливів. 

2.3 Дати характеристику якості води в джерелі зрошення на підставі-

гідрохімічний інформації по метеостанціях в даному районі 

Під впливом зрошення чорноземах змінюються водний , сольовий , 

тепловий, мікробіологічний, газовий і поживний режими, відбуваються нові, 

не властиві досі чорноземам, процеси (підняття рівня ґрунтових вод, 

підтоплення, вторинне засолення, осолонцювання, під луження, винесення 

поживних речовин і зокрема кальцію, погіршення фізичного стану), що 

спричиняє формування певних негативних властивостей. 

Зрошувальне землеробство викликає цілу низку негативних 

екологічних наслідків. Головними з них є: 

 іригаційна ерозія; 

 накопичення агроіррігаційного культурного горизонту ґрунтів; 

 вторинне засолення ґрунтів; 

 заболочування ґрунтів; 

 забруднення поверхневих і підземних вод; 
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 обміління річок. 

Якість зрошувальної води оцінюють за такими критеріями: 

 екологічним; 

 агрономічним; 

 технічним. 

Зрошувальна вода з рН 6,5…8,0, пригідна для поливу 

сільськогосподарських культур на всіх типах ґрунтів; допустимо 

використання води з рН 6,4…8,0; використання води з рН˂6,0 та рН˃8,4 має 

бути спеціально обґрунтовано. 

Оптимальний діапазон температури води для поливу 

сільськогосподарських культур у лісної та лісо степної зонах становить 10-

250С
0
 (допустима 10-350С

0
), у сухостепній,  степній та пустельній зонах 15-

250С
0
( при поверхневому поливі), 10-350С

0
 (при дощуванні). При зрошенні 

дощуванням в жарку пору доби рН ґрунтового розчину може різко зрости до 

значень більш 9, що може держатись 1-3 доби, що спричинить загибель 

рослин чи зниження врожайності. В зв’язку з цим поливи рекомендуються 

проводити у вечірній та нічний час доби. Температура води для 

вологозарядкових поливів має бути більш 5С
0
. 

У зрошувальній воді можуть міститися різні токсичні речовини, що 

впливають на зростання рослин і якість урожаю. Деякі речовини нешкідливі 

для рослин, але накопичення їх в рослинах до певних концентрацій може 

бути небезпечним для тварин і людини. 
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3. Сільськогосподарське напрямок використання земель 

зрошуваного ділянки і організація території (сівозміна і його структура) 

 

При землеробстві, системі агротехнічних заходів, направлених на 

отримання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур, велике 

значення має їх обґрунтоване чергування сівозміна, яка дозволяє ефективно 

боротися з бур’янами, хворобами і шкідниками культур, сприяє, особливе 

при зрошуванні, кращому використовуванню добрив, що вносяться, 

покращує живильний і водний режим рослин, допомагає створенню 

найсприятливішого структурного стану ґрунту, оберігає грунт від водної і 

вітрової ерозії. Площа полів сівозміни не повинні розрізнятися між собою 

більш, ніж на 10%.  

В умовах зрошування в сівозмінах не передбачають чисті пари. 

Зрошування і добриво змінюють оцінку попередників і розміщення культур в 

сівозміні порівняно з прийнятою в богарному землеробстві.  

На зрошувальних землях проводять пожнивно і поукосно посіви 

сільськогосподарських культур для отримання двох-трьох урожаїв в рік на 

одному або декількох полях сівозміни. 

Зрошування і добриво змінюють оцінку попередників і розміщення 

культур в сівозміні порівняно з прийнятою в богарному землеробстві. 

На зрошуваних землях проводять пожнивно і поукісно посіви 

сільськогосподарських культур для отримання двох-трьох урожаїв в рік на 

одному або декількох полях сівозміни. 

 Теоретичну основу сівозміни складає чергування культур. Чергування 

здійснюється шляхом зміни рослин на полі. Зміна може бути щорічною, коли 

кожну культуру обробляють тільки один рік, а потім її  змінюють іншою; 

періодичною, коли культури, що чергують, залишають на полі два роки і 
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більше; змішаною, коли однорічні рослини при обробітку їх на полі один рік 

змінюють рослинами, що займають два і більше роки. 

Культура, яка займала поле в попередньому році є попередником, для 

тієї культури, що висівається в цьому році. Перелік культур або їх груп у 

порядку чергування в сівозміні називається схемою сівозміни. 

Отже, в сучасному сільськогосподарському виробництві застосовують 

сівозмінне вирощування рослин. 

Чергування в часі означає, що на одному полі іде послідовна щорічна 

змінна культур. Культура, яка займала поле в попередньому році є 

попередником, для тієї культури, що висівається в цьому році. Перелік 

культур або їх груп у порядку чергування в сівозміні називається схемою 

сівозміни. 

Чергування на полях – це в межах одного року сільськогосподарські 

культури певної сівозміни розміщуються на певних полях. Період, за який 

кожна культура побуває на всіх полях сівозміни, називається схемою 

сівозміни. Ротаційний період сівозміни дорівнює кількості полів у ній. 

Таблиця, на якій показано чергування культур у сівозміні на протязі ротації, 

називається ротаційною таблицею. 

Теоретичною основою побудови сівозмін є плодозміна, тобто щорічна 

або періодична зміна культур у полях сівозміни, що різниться між собою 

біологічними властивостями і агротехнікою вирощування. Чергування 

культур позитивно впливає на водний і поживний режими, мікробіологічні 

процеси та фіто санітарний стан ґрунту, а в поєднанні з добривами а іншими 

засобами підвищує його родючість. 

У противагу сівозміні, повторне вирощування однієї культури на 

одному місці ( більше 2-3 років), називають монокультурою. Особливо 

сильне зниження врожайності за беззмінних посівів називається втомою. 
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Різні культури не однаково реагують на беззмінне їх вирощування. За 

реакцією на сівозміну ( чергування) їх можна розділити на : слабо чутливі, 

середньо чутливі, та несумісні. 

Слабо чутливі ( умовно само сумісні) – кукурудза, просо, коноплі, 

гречка, картопля. Ці культури можна повторно або протягом кількох років 

вирощувати на одному полі без значного зниження їх врожайності. 

Середньо чутливі – горох, цукровий буряк, пшениця, ячмінь, овес, 

жито. Культури негативно реагують навіть на повторні посіви і 

відзначаються помітними приростами урожаю за правильного розміщення в 

сівозміні. 

Сильно чутливі – льон, капуста, соняшник, конюшина, люцерна. Різко 

негативно реагують навіть на повторні посіви. Висока продуктивність само 

несумісних культур забезпечується тільки за правильного розміщення в 

сівозміні з урахуванням допустимої періодичності їх посівів на одному й 

тому ж полі. 

Несумісні культури . До таких відносяться культури, які недоцільно 

або неможливо розміщувати одна після другої в сівозміні через біологічні 

особливості , наявність спільних хвороб та шкідників. Наприклад, недоцільне 

вирощування різних бобових культур, розміщення пшениці після ячменю, 

вівса після ячменю, буряка після ріпаку.[5] 

   За використанням визначають типи сівозміни : 

- польові ( вирощують переважно польові зернові і технічні культури 

на долю в яких в цих сівозмінах припадає понад 50 % усієї площі); 

- кормові ( до таких відносяться переважно кормові культури); 

- спеціальні ( вирощують переважно певні специфічні культури, які не 

доцільно вирощувати в польових сівозмінах – овочеві, рисові, льонові); 
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За наявності провідних культур у сівозміні визначають їх види. За 

кількістю полів сівозміни бувають : - десяти, - дев’яти, - восьми і т.д. 

пильними. 

Впровадження сівозміні – це розробка та затвердження проекту 

системи сівозміни щодо земельної території сільськогосподарського 

підприємства. 

Освоєння сівозміни – це розміщення сільськогосподарських культур 

після попередників відповідно впровадженої схеми сівозміни. 

Впровадження і освоєння сівозміни включає ряд послідовних етапів, 

таких як встановлення схеми чергування культур і ротаційної таблиці 

сівозміни, розробка системи обробітку і удобрення ґрунту, складання і 

здійснення плану переходу до впроваджуваної сівозміни.  

Встановлення схем чергування культур у сівозміні передбачає 

планування кількості полів сівозміні, їх площі, які б враховували кліматичні 

умови, відповідно запропонованих культур та потреби в тій або інший 

продукції. 

В господарствах щодо сівозміни ведеться документація . всі відомості 

про сівозміни записують у «Книгу історії полів». 

Книга історії полів або книга реєстрації посівів, включає загальну щодо 

всієї сівозміни частину та на кожне поле окремо. 

У загальній частині записують схему сівозміни, таблицю перехідного 

періоду , систему обробітку та удобрення ґрунту тощо. 

У другій частини, яка відведена кожному полю, фіксується його номер, 

що є незмінним протягом всього періоду сівозміни, записують відомості про 

культури, що висівались, їх врожайність і в хронологічному порядку всі 
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роботи на ньому ( час і вид обробітку, удобрення ґрунту, строк сівби та 

якість насіння, полив, строки збирання врожаю тощо). 

В даному курсовому проекті дано сівозміну на 6 полях з площею 

кожного поля 120 га та з такими культурами :  

1) Озимі зернобобові на зелений корм + літній посів люцерни 

2) Люцерна  

3) Люцерна  

4) Кукурудза на силос 

5) Озимі злакобобові на зелений корм + кукурудза на зелений корм 

6) Кормові коренеплоди. 
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         4. Техніка зрошення сільськогосподарських культур 

 

           4.1 Обґрунтування способу зрошення (по борознах) 

 

       "Меліорація, рекультивація та охорона земель" - область науки і техніки, 

що займається цілеспрямованим поліпшенням (меліорацією), відновленням 

(рекультивацією), охороною земель різного призначення, боротьбою із 

забрудненням, з природними стихіями - повенями, підтопленням земель, їх 

розмивом, ерозією, зсувами , селями, суховіями - для підвищення споживчої 

вартості (корисності) земель. 

        Меліорація земель з несприятливими фізичними властивостями грунтів 

спрямована на посилення аерації, збільшення шпаруватості і 

водопроникності грунтів. Для цього вводяться правильні сівозміни, 

застосовується пескование мулкуватих грунтів і кpoтовий дренаж, що сприяє 

збільшенню повітро-і водопроникності глибоких шарів грунтів. Меліорація 

земель з несприятливими хімічними властивостями грунтів полягає у 

видаленні шкідливих солей шляхом промивання, зменшення кислотності 

грунтів внесенням вапна, підвищення поживних властивостей грунтів 

добривами та введення правильних сівозмін з підвищеним питома-ним вагою 

трав. 

          Меліорація земель, схильних до водної та вітрової ерозії, зазвичай 

включає заходи, спрямовані на зменшення кількості і швидкості стікають 

поверхневих вод, збільшення опірності грунтів розмиву і развеиванию. Ці 

заходи базуються на застосуванні широкого комплексу лісокультурних, 

агротехнічних і гідротехнічних коштів[2]. 

         У сучасних умовах на більшості територій, схильних до меліоративним 

роботам, як правило здійснюється не один з розглянутих вище видів 
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меліорації, а декілька, в залежності від поєднання природних і господарських 

умов. 

       Так одночасно з зрошенням території на ній створюються лісові смуги, 

на зрошуваних полях вводяться сівозміни, застосовуються добрива, 

здійснюються промивання засолених ділянок та ін Все це, особливо при 

величезних масштабах меліоративного будівництва в нашій країні, робить 

меліорацію одним з провідних антропогенних чинників перетворення 

природи в цілому і гідрологічного режиму зокрема. 

              Зрошувальні меліорації спрямовані на створення і регулювання на 

полях  водного режиму, який забезпечує одержання проектного врожаю 

сільськогосподарських культур. Водний режим знаходиться в прямій 

залежності від кліматичних, ґрунтових, гідрогеологічних і господарських 

умов, біологічних особливостей рослин, їх врожаю, агротехніки оброблення, 

а також від способу і техніки поливу. 

 Розрізняють такі види меліорацій : сільськогосподарські – які 

забезпечують підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь та їх 

розширення за рахунок освоєння боліт, заболочених земель, сухих степів і 

пустель; лісові – поліпшення умов для росту дерев та використання лісів; 

санітарні – це боротьба з малярією, оздоровлення територій; зоомеліорація та 

інше. Основним серед усіх меліорацій є гідротехнічна. Тому розрізняють 

зрошувальну, осушувальну і обводнювальних меліорацій. 

 В одеський області опади за вегетаційний період становлять 300 мм, 

випаровуваність 925 мм, випаровуваність ґрунтових вод 500 мм.  Коефіцієнт 

дорівнює 0,1 м/діб, коефіцієнт вбирання 0,07 м/діб. 

 Зрошувальні системи проектують при забезпеченості 75%. Виходячи з 

вище сказаного для регіону необхідно зрошення для підвищення 

врожайності. 
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          Зрошувальна норма - кількість води, яку необхідно подати на 1 га за 

вегетаційний період для відновлення дефіциту вологи в розрахунковому шарі 

ґрунту і забезпечення проектного врожаю культури в умовах розрахункового 

року. 

 Зрошення – це штучне зволоження ґрунту для отримання високих і 

стійких врожаїв сільськогосподарських культур. Для подачі води на поля 

будують зрошувальні системи.[1] 

      Види зрошення земель 

 Зрошення ділять на зволожувальне, удобрювача, та спеціальна. 

 Зволожувальне зрошення є переважаючим. Створює в ґрунті потрібний 

водний і повітряний режими. Розділяють на регулярне і однократне 

зволожувальні зрошення. 

       При регулярно чинному зрошенні ґрунт зволожується в потрібні терміни 

та в необхідний кількості протягом усього вегетаційного періоду. Регулярно 

чинне зрошення використовується на 80%, а механічне на % зрошуваної 

площі. 

        При одноразово чинному зрошенні ґрунт зволожується тільки раз на 

рік шляхом затоплення площі. Якщо затоплення проводять ранньою весною 

водою весняного стоку, то таке зрошення називають лиманним, а якщо 

використовують воду з каналів в період паводку в річці – паводковим. Вони 

займають близько  10% всій зрошуваної площі. 

       При надходженні води в зрошувальну мережу з джерела зрошення 

самопливом зрошення називається самопливним при машинному підйомі 

води з джерела зрошення в зрошувальну мережу – машинним. 

       Удобрювальні зрошення застосовують для внесення добрива в ґрунт за 

допомогою води, яка, будучи розчинником добрив, транспортує їх у 
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зволожуючий шар ґрунту так само як полив стічними водами міської 

каналізації і промислових підприємств, а також порожніми водами, що 

містять велику кількість зважених наносів, які відкладаються на полях і 

удобрюють їх. Удобрювача зрошення поки ще мало поширена і займає 

близько 1% зрошуваних площ. 

      Утеплювальне зрошення застосовують для зігрівання ґрунту, поливаючи 

її водою, теплішою, ніж сам ґрунт, що дозволяє подовжити вегетаційний 

період. До цього виду відноситься протизаморозькове  дощування.            

Утеплювальне зрошення є перспективним видом зрошення.  

     При окислювальним зрошенні поливну воду збагачують киснем та 

подають на поля, ґрунти яких збіднені киснем (Заплавні луки, рисові поля). 

       Почвоочищення зрошення застосовують для видалення з ґрунту 

надлишку шкідливих солей, для винищення шкідників 

сільськогосподарських рослин, наприклад мишей, личинок хруща і 

філоксери, шляхом затоплення водою очищуються ґрунти.[1] 

 Способи поливу сільськогосподарських культур  

Залежно від характеру введення води в ґрунт поділяють п’ять способів 

поливів. 

I. Поверхневе зрошення, при якому вода розподіляється на поверхні 

ґрунту шляхом напуску її в поливні борозни, смуги або чеки. 

II. Дощування, при якому вода викидається апаратами в повітря, 

дробиться на краплі і падає на землю у вигляді штучного дощу, 

зволожуючого приземний шар повітря, рослин і ґрунт. 

III. Мілкодісперсне (аерозольна), при якому вода розпорошується над 

поверхнею поля у вигляді дрібних крапельок, які зволожують приземний шар 

повітря, рослини і частково поверхню ґрунту. 
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IV. Внутрішньогрунтовий, здійснюване введенням води в підорний шар 

ґрунту. При цьому підтримується оптимальна вологість кореневого шару, 

зберігається структура ґрунту. Цей спосіб застосовують обмежено. 

V. Субіррігація (підземне зрошення), при якому зволоження 

кореневобітаємого шару ґрунту здійснюється шляхом штучного підйому і 

підтримки рівня ґрунтових вод. 

 Вплив зрошення на ґрунт 

 Зрошення впливає на мікроклімат, фізичні, хімічні, біохімічні і 

біологічні процеси, що відбуваються у ґрунті. Поливна вода надає складний і 

різноманітний  вплив на ґрунт, рослини та мікроклімат.  

 Вплив зрошення на водно-фізичні і хімічні властивості ґрунту, 

мікробіологічні процеси і тепловий режим кореневого шару ґрунту досить 

значно. При рясному зволоженні структура ґрунту руйнується, зменшується 

її пористість і погіршується водообмін 

 У період повітряної і ґрунтової  посухи зрошення покращує постачання 

рослини водою, усмоктувальна сила коренів знижується, збільшується 

листова поверхня, підвищується пружність (тургор) тканин. 

 Зрошення, особливо дощуванням і мілкодисперсне, сприятливо 

впливає на мікроклімат приземного шару повітря зрошуваних полів. При 

зрошенні підвищується відносна вологість повітря на 20 ... 50%. При 

наявності лісосмуг вплив зрошення на мікроклімат посилюється. 

 Таким чином, наявність у ґрунті достатньої кількості вологості створює 

сприятливі умови для протікання фізіологічних процесів, позитивно 

позначається на продуктивності сільськогосподарських культур та якості 

врожаю.  
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 Обводнення земель. Під обводненням розуміють комплекс 

гідротехнічних споруд і заходів, призначених для забезпечення водою 

безводних і маловодних районів.[5] 

      Спосіб поливу по борознах відрізняється найбільшою ефективністю. Він 

же вважається і найпоширенішим. З його допомогою можна домогтися 

рівномірного зволоження грунту на посадкових майданчиках і заощадити 

воду. Складові зрошувальну систему даного типу борозни - це штучні русла, 

розміщені по взаємно паралельних лініях і викопані з незначним ухилом, 

який сприятиме переміщенню водяного потоку. 

     Якщо планується проводити поливні роботи в молодому саду, тоді для 

зрошувальної системи влаштовують борозни, глибина яких становить 15 см. 

При цьому їх розташовують з інтервалом в 70-80 см. Для поливу старих 

дерев борозни краще викопувати на відстані не менше 1 м від стовбура. 

       При спорудженні поливної системи по борознах їх глибину, довжину і 

інтервал між ними визначають шляхом проведення досвідченого зрошення. 

У разі необхідності вносять корективи. 

      Залежно від обраного способу зрошення ділянки борозни роблять 

проточними або тупими. 

       Проточні (поздовжні) борозни рекомендується влаштовувати на 

майданчиках, де рослини висаджені за прямими рядах. При цьому полив по 

таким борознах дозволить добре зволожити грунт на значну глибину. 

     Поздовжні канавки слід поглиблювати на величину не менше 10 см. Їх 

слід розміщувати близько до стовбурів дерев. 

      Інтервал між поздовжніми борознами встановлюють з урахуванням 

фізико-хімічних властивостей ґрунту, норм зрошення і величини поливної 

струменя. Так, при важких глинистих ґрунтах їх розташовують на відстані не 

менше 1 м один від одного, а на легких суглинних - 50-60 см. 
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       Борозни тупого (затоплювані) типу доцільно влаштовувати на ділянках 

невеликої площі або мають ухил середньої величини. Для того щоб зробити 

його менше, борозни роблять з невеликим кутом по відношенню до 

горизонтальних ліній. В їх нижньої частини потрібно передбачити 

перемички, які формують з грунту. 

У тому випадку, якщо майданчик лежить під значним ухилом, тупі борозни 

потрібно розташовувати по лініях, перпендикулярних йому. При цьому 

довжина канавок може становити 2 м (або більше). Їх наповнюють водою на 

величину, відповідну трьох чвертей глибини. 

Найчастіше тупі борозни виконуються на ділянках з грунтом, що має низькі 

показники влагопроницаемости. Крім того, вони підходять і в тому випадку, 

якщо рослини висаджені хаотично. 

 

4.2 Визначення поливної і зрошувальної норми провідної культури 

 

Розміщення угідь на території господарства визначається умовами 

виробництва в галузях, вимогами різних культур до ґрунтів ( вміст поживних 

речовин, волога), особливостями окремих ділянок та іншими факторами. Всі 

ці питання вирішуються в кожному господарстві стосовно конкретних умов, 

залежно від спеціалізації, структури посівних площ, розміщення населених 

пунктів тощо.  Проте досвід сільськогосподарських підприємств, 

розташованих у різних природно – економічних умовах, дає змогу виявити 

загальні закономірності при розміщенні угідь.[3] 

Основні з них такі:  
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- ділянки землі з рівним рельєфом і ті, що забезпечують своїми 

розмірами продуктивне використання техніки, відводять під ріллю для 

вирощування зернових, цукрових буряків та інших польових культур; 

- західні і південно-західні, а в південних районах – північні та південно-

західні схили використовують під насадження садів і виноградників; 

- балки відводять під водоймища, де вирощують водоплавну птицю, 

організовують рибне господарство; 

- землі, розташовані ближче до населених пунктів і транспортних 

магістралей, відводять для вирощування трудомістких і мало 

транспортабельних культур; 

- на зрошувальних землях вирощують більш цінні культури (рис, 

пшеницю, овочі); 

- малопродуктивні ділянки з хвилястим рельєфом доцільно відводити під 

луки і ін.. 

Для одержання високого урожаю землі, сівозміни треба правильно 

використовувати, насамперед вони повинні забезпечувати 

високопродуктивну роботу техніки. При цьому ставляться такі вимоги: 

Рівномірність полів, поля повинні бути рівновеликими, кожна ділянка 

повинна бути правильної форми без перетинання ярами, балками, річками. 

Відхилення за площею від середнього поля може становити не більше 3-5 %. 

Розміщення полів відповідно садиби господарства. Краще щоб вони мали 

вихід до садиби, це скорочує транспортні витрати. Але так буває рідко.  

Тому для нарізання полів враховують розміщення лісосмуг, доріг, ярів, річок. 

При розміщенні  бригадних ділянок, якщо сівозміна закріплюється за двома і 

більше бригадами, поля пропорційно розділяють за кількістю членів бригад. 

Можна одній бригаді виділити парні поля, іншій – непарні. 
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Розміщення полів з урахуванням рельєфу 

Рельєф впливає на продуктивність машин і витрати пального. Схили 

обробляють у поперечному напрямі, тому відповідно розміщають і поля. 

Якщо рельєф не однаковий, то поля обробляють частинами. 

Розміщення водних джерел 

Вода потрібна для побутових потреб, заправлення машин і ін. Перед тим як 

розмістити споруди для водопостачання, підраховують потребу на добу, без 

урахування води, яку можна одержати з природних джерел ( річок, струмків 

та ін.) при цьому вода повинна бути придатною для споживання. 

Полезахисні лісосмуги запобігають водній і вітровій ерозії ґрунтів. Основні 

лісосмуги розміщують ( по довженні поля) перпендикулярно або під кутом 

45 ° до напряму панівних вітрів. Ширину між цими лісосмугами визначають 

з урахуванням сили вітрів та висоти лісосмуг. Поперечні лісосмуги 

називаються допоміжними. 

Протиерозійні лісосмуги розміщують упоперек схилів 6° і більше. Залежно 

від місцевих умов ширина їх коливається від 9 до 60 м, вітрозахисних 10-12 

м, водорегулювальних 20-60 м, біля водоймищ 10-20 м. 

Проектування польової дорожньої мережі 

Кожне поле повинне бути зв’язане короткою дорогою з господарським 

центром. Дороги влаштовують по межах полів з підвітряного боку. Густота 

дорожньої мережі визначається величиною вантажоперевезень. Ширина 

польових доріг – не більше 6-8 м. 

В нашому випадку при наданій дощувальній машині «Кубань А » площа 

одного поля в даній сівозміні становить 800 м. 

Дощувальна машина «Кубань А» . Дощувальна машина "Кубань" 

призначена для зрошення кормових, зернових, технічних і овочевих культур, 
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включаючи високостебельні, переважно у степовій зоні країни з рівнинним 

рельефом. 

Машина складається з агрегатного вузла, прольотів ферменного типу, 

16 ходових електроприводних візків і консолей. Діаметр осьовогого 

трубопроводу 168 мм, консольного - 102 мм. Фермент прольоти довжиною 

52,5 м мають на трубопроводі 20 короткоструминних дощувальних насадок з 

напівферичним дефлектором, що направляє смолоскип в одну сторону. 

Полив проводять у русі. 

Одна машина обслуговує ділянку розміром 800*1500…2000 м. Витрата 

170  л.с. Водозбір здійснюється з відкритого облицьованого канала шириною 

по верху 3,8 м, по дну 0,6 м, із глибиною 1,1 м і ухилом до 0,0001, що поділяє 

ділянку на дві рівні частини. 

Електрифікована дощувальна машина фронтальної дії (ЕДМФ) «Кубань» 

призначена для поливу різних сільськогосподарських культур, в тому числі 

високостебельних у всіх зонах зрошуваємого  землеробства на ділянках із 

загальним ухилом не більше 0,0001 уздовж каналу і 0,01 уздовж машини. 

Машина працює в русі з забором води з відкритого каналу.  

           Основні елементи конструкції. ЕДМФ «Кубань» складається з двох 

крил, що представляють собою багатопарну попередньо напряжонну 

просторову ферму трикутної форми з водопроводящим трубопроводом з 

оцинкованих труб 168X3,5 мм. Кожне крило складається з семи шарнірно 

з'єднаних між собою прольотів довжиною 52,5 м кожна, що спираються на 

опорні візки і консольної кінцевой частини довжиною 25 м. 

           Прольоти трубопроводів можуть вільно переміщатися відносно один 

одного в горизонтальній і вертикальній площинах за рахунок спеціального 

компенсуючого пристрою в місцях їх зчленування. Герметічность стиків труб 

між прольотами забезпечується муфтою з ущільнюючої гумовою манжетою. 
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          На трубопровід центрального прольоту, що спирається на чотірьох 

центральну візок, підвішений силовий агрегат (дизель, центробіжний насос і 

генератор), а також щити управління машиною. Відстань між колесами на 

опорній візку 6 м і між опорами на центральній візку - 8 м. З рамою силового 

агрегату і насосом шарнірно з'єднані плавуче водозабірна пристрій і напірна 

частина трубопроводу з розділовою засувкою. 

          Близько силового агрегату (на 8 і 9-й візках) встановлені два паливних 

бака, система електрозахисту управління машиною і конструкції 

електромеханічних вузлів стеження за курсом при русі машини вздовж 

каналу в прямому і в зворотному напрямку. 

         Кожна опорна візок має два приводних колеса з пневмошинами, які 

приводяться в дію від електродвигуна потужністю 2,2 кВт через мотор-

редуктор черв'ячного типу, два трансмісійних карданних вала і два колісних 

черв'ячних редуктора. На кінцевих опорних візках встановлені щогли для 

кріплення вантової подвескі консольних трубопроводів і установки 

освітлювальних приладів. 

       Всі 14 прольотів ферм трубопроводу і консольні частини розпологаються  

на одній прямій лінії, перпендикулярній осі каналу і площині ходових коліс 

кожного візка. Крайні опорні візки провідні, швидкість їх руху задається на 

щиті управління в залежності від норми поливу. Режим їх роботи старт-стопи 

з регульованою продолжітельностью включення від 1 до 100 с. 

        На водопроводящем трубопроводі встановлено 294 низьконапірних 

дефлекторних дощувальних насадка з діаметром отвору від 5,5 до 7,5 мм. 

Трубопровід обладнаний зливними клапанами і кінцевими отстойнікамі для 

очищення і промивання труб. 

        Управляється ЕДМФ «Кубань» за допомогою певної програми, яка 

набирається на щиті управління. Машина без участі оператора переміщається 

фронтально в потрібному напрямку, забезпечує полив заданої нормою в 
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межах 65-650 м3 / га, стежить за удержаніем секцій прольотів в певному 

створі (відхилення від прямолінейного курсу становить 0 * 2-0,25 м), 

автоматично зупиняється в заданому місці по ходу руху, контролює і видає 

сигнал на зупинку при аварійних ситуаціях: відхилення від заданого створу, 

зустріч з перешкодою, пробуксовка або тривала зупинка ходового візка, 

зниження заданого рівня води в каналі, підсмоктування повітря насосом, 

засмічення фільтра на всмоктуючої лінії, відсутність напруження в мережі, 

коротке замикання і т. п. 

         Схема поливу. Для роботи ЕДМФ «Кубань» вибирають ділянки 

прямокутної форми, з прямолінійними межами і рівним рельєфом при 

загальному ухилі поверхні не більше 0,01, без значних місцевих знижень. 

Одна зі сторін поля повинна бути кратною 800 м, така э ширина захоплення 

дощувальної машини. 

        Зрошувальна вода до машин подається, як правило, насосною станцією. 

Підведення її до відкритої зрошувальної мережі здійснюється закритим 

трубопроводом або, якщо це дозволяє рельєф, міжгосподарських або 

господарським зрошувальних каналом. У місцях водовипуску з 

господарського каналу в зрошувач встановлюється автоматизоване 

спорудження: плоский затвор з електроприводом, шафа керування 

електроприводом і регулюючий пристрій, що забезпечує постійний рівень в 

голові зрошувального каналу. При подачі води на зрошувальну ділянку 

закритим трубопроводом в місці водозабору устанавлюваєтся гідроавтомат-

водовипуск. 

         Забір води дощувальної машиною здійснюється з відкритого каналу з 

бетонної облицюванням або лотка. Розміри каналу: ширина по дну 0,6 м, 

будівельна глибина -1,1 м, закладення укосів - 1,5 м, максимальний ухил дна 

каналу -не більше 0,01, якщо машина оборудованій пересувний перемичкою. 

При ухилах до 0,0001 "глибина в каналі забезпечує гарантований водозабір 

без підпору. Ухил зрошувача з підпірними спорудами ні. Повинен 
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перевищувати 0,003, Підпірні споруди забезпечують автоматичний пропуск 

розрахунок-ного витрати по каналу, спорожнення його для, ремонту і на 

зимовий час. В наприкінці каналу влаштовують скидних спорудження. 

         Уздовж зрошувальних каналів для проходу машини і проїзду об-

обслуговуючого транспорту і механізмів влаштовуються дороги. Якщо 

модифікація дощувальної машини має центральну візок ,, сивий-гавкаючий 

канал, необхідна, експлуатаційна грунтова дорога шириною 6,5 м для 

підвезення палива, а з іншого боку - для проходу колеса центральної візки - 

дорога шириною 2,6 м. 

          Для машин з центральної візком, що рухається по одну сторону 

зрошувального каналу, передбачається дорога шириною 9 м. 

         Поливна норма дощувальної машині задається швидкістю її руху і 

регулюється реле часу - таймером, шкала якого раз-біта на 100 частин. 

          Технічне обслуговування ЕДМФ «Кубань» полягає в перевірці стану 

агрегатів, вузлів і механізмів, регламентованого обслуговування і виконання 

польового ремонту, проведення консервації для тривалого зберігання і 

розконсервації перед початком поливу. 

           В процесі ЕТО машиніст-оператор виконує операції з перевірки 

основних параметрів в цілому енергетичної установки, показань контрольно-

вимірювальних приладів, несправності органів управління. 

      При зупинці машини контролюють роботу зливних клапанів, змащують і 

заправляють двигун; протягом зміни перевіряють роботу дощувальних 

апаратів, електрообладнання, насоса. 

         При двох- або тризмінній роботі дощувальної машини її обслуговування 

проводять машиністи-оператори обох змін під час перезміни. 
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           ТО-1 і ТО-2 виконують спеціалізовані ланки по обслуговуванню 

ЕДМФ «Кубань» в складі майстра-наладчика, слюсаря-електрика і двох 

слюсарів; СТО - ланка планово-попереджувального обслуговування спільно з 

машиністом-оператором. 

        Для заправки ЕДМФ «Кубань» в польових умовах застосовують 

заправні агрегати МЗ-3004 і МЗ-В90.5Т, які доставляють до машини і 

заправляють баки дизельним паливом, маслом і водою. Технологія робіт по 

заправці передбачає участь в ній машиніста-оператора. 
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Рис.5.2 багатоопорна дощувальна машина фронтального переміщення 

«Кубань» 

 

4.3 Норми і терміни поливів культур заданого сівозміни ділянки 

 

Приблизна тривалість поливних періодів: овочеві культури 3-5 днів, 

зернові і кормові 5-15 днів. При поливній нормі 300-400 м3/га поливний 

період повинен бути 3 дні, при 500-600 м3/га - 5 днів, 700-1000 м3/га – 10 

днів. При вологозарядкових поливах 1200-1500 м3/с можна приймати 15 і 20 

днів. При цьому треба враховувати також наступне:                                                                  

- починати полив можна раніше наміченого терміну для овочевих культур на 

3, а для зернових і кормових – 5 днів; 

- інтервали між середніми датами двох сусідніх поливів однієї культури 

не змінювати з умови 3 дні для овочевих і 5 – для зернових і кормових 

культур; 

- не проводити одночасно полив більше двох культур; 

- укомплектовування, здійснюване, в основному, за рахунок стиснення 

поливного періоду, не повинне бути надмірним, тобто одержана в 

укомплектованому графіку витрата (гідромодуль) не повинна перевищувати 

розрахункову максимальну ординату неукомплектованого графіка. 

Укомплектовування графіка поливу або гідромодуля сівозміни може 

понизити максимальні ординати на 20-50% і більше. 

При дощуванні графік поливу культур, що входять в сівозміну, 

необхідно пов'язати з витратою і продуктивністю дощувальних машин і 

установок. 
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4.4 Побудова і укомплектування графіка гідромодуля і графіка поливу 

севооборотній ділянки 
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5.Після розрахунків режиму зрошення (побудова графіка поливу і 

гідромодуля) і визначення помісячного водоспоживання с / г культур 

виконується другий водогосподарський розрахунок водосховища в 

якому уточнюються: віддача води з водосховища і можлива площа 

зрошення при заданому сівозміні і коригується корисна віддача 

водосховища виходячи з умов розрахунків для 75% забезпеченості і 

сезонного або річного регулювання стоку водотоку. У разі недостатньої 

кількості води для зрошення, що забирається з водосховища, 

виконується розрахунок в третьому наближенні і уточнюється площа 

зрошення. 

 

5.1. схема гідравлічного розрахунку: 
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Q - витрата, л / с; D - діаметр трубопроводу, мм; l - довжина трубопроводу, м; 

V- швидкість, м / с; Н гс.гід. - вільний напір на гідранті, м; Σh - сумарні 

втрати напору. 

5.1 Порядок проектування закритої зрошувальної мережі 

 

Проектування закритої зрошувальної мережі на плані. Закрита зрошувальна 

мережа складається з наступних ланок: магістрального або головного 

трубопроводу, розподільних трубопроводів різних порядків і польових 

трубопроводів. 

Магістральний трубопровід транспортує воду від місця водозабору до 

зрошуваного масиву і розподіляє її між розподільними трубопроводами 

першого порядку, з яких вода подається в розподільники другого порядку, а 

потім в польові трубопроводи. 

Взаємне розташування ланок ЗОР має бути ув'язано з організацією 

зрошуваною території в плані і з технікою поливу. Залежно від рельєфу, 

можуть застосовуватися дві схеми розташування трубопроводів. У першій 

схемі магістральний трубопровід розміщується за найменшим ухилу, 

розподільники першого порядку відходять від МТ під прямим кутом по 

найбільшому ухилі, розподільники другого порядку відходять від 

розподільників першого порядку під прямим кутом по найменшому ухилі і т. 

Д. У другій схемі магістральний трубопровід розташовується по 

найбільшому укладу, а інші ланки мережі - в залежності від нього. 

Вибір першої або другої схеми визначається, в першу чергу, вимогами 

трасування по найвигоднейшему ухилу (для закритої мережі по 

найбільшому. Ухилу) трубопроводів, що мають найбільшу питому 

протяжність на 1 га зрошуваної площі, або іншими специфічними "умовами. 
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Найчастіше ланкою, що визначає вибір схеми розташування. закритої 

зрошувальної мережі ,, є польові трубопроводи, на частку .яке припадає 70 ... 

80% всієї протяжності мережі. Розташування польових трубопроводів по 

найбільшому ухилі дає економію в капітальних витратах, дозволяє більшою 

мірою використовувати природний натиск в трубопроводах, створює кращі 

умови для роботи дощувальних пристроїв. 

Польові трубопроводи рекомендується проектувати з умов двостороннього 

командування; в цих випадках відстань між ними визначається подвійною 

довжиною смуги зволоження дощувальних пристроєм з однієї позиції. 

На практиці відстані між польовими трубопроводами в залежності від 

техніки поливу можуть коливатися від 200 до 900 м і більше 1м. 

 Довжина польових трубопроводів визначає відстань між розподільними 

трубопроводами, що впливає на питому протяжність останніх. Тому 

необхідно прагнути до збільшення довжини польових трубопроводів, але без 

шкоди для умов їх експлуатації і з урахуванням допустимих робочих напорів 

в них. По- цьому довжина польових трубопроводів коливається від 500 до 

3000 м. 

Визначення розрахункових витрат трубопроводів. Розрахунковий витрата 

розподільного трубопроводу, л / с, при поверхневому поливі визначається за 

формулою 

                                   Qвт.сев = g розр ωсев, 

де g расч - розрахункова ордината укомплектованого графіка гидромодуля, л 

/ с на 1 га; ωсев - площа севооборотной ділянки нетто, га-. Графік 

гидромодуля для ЗОР складається таким же чином, як і для відкритої мережі. 

При його укомплектуванні важливо домогтися зниження максимальних 

ординат, т. К. це дозволить зменшити діаметри трубопроводів. 
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Розрахунковий витрата польового трубопроводу, л / с, визначають за 

формулою 

                                   Qнтпр = mω нтпт / 86,4 t, 

 

де m - поливна норма, м3 / га; ω нтпт - площа поля (ділянки), поливають з 

польового трубопроводу, га; тривалість поливу сільськогосподарської 

культури (по укомплектованому графіком гидромодуля), сут. 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів полягає в підборі їх діаметрів 

відповідно розрахунковими витратами води, визначень колійних місцевих 

втрат напору для встановлення необхідного повного напору в голові і по 

ділянках зрошувальної системи з трубопроводами. 

На підставі розрахункових витрат і забезпечення швидкісної, руху води в 

трубопроводах попередні діаметри їх мм, підбирають за формулою 

                                   D = 1000 \ / ͞ 4Q / πv, 

де Q - розрахункова витрата для даного трубопроводу, м3 / с; v - швидкість 

води в трубопроводі, м / с. 

. Економічно найвигідніший діаметр труб можна орієнтовно визначити те 

таблиць, складеним Ф. А. Шевельовим, де він виділений потовщення 

вертикальними лініями. Більш точно економічно наівигоднешій діаметр 

визначають кошторисно-фінансовим розрахунком. 

Щоб уникнути замулення трубопроводів необхідно, щоб транспортує 

здатність потоку води в ньому була більше каламутності води, що 

транспортується. 

Розрахунковий напір на початку трубопроводу, м, визначають за формулою 

                                 H = Hr + Σhl + Σhω + hсв, 



48 
 

де Hr - геодезична різницю в оцінках на початку і кінці розрахункової 

ділянки трубопроводу, м; Σhl - втрати напору на розрахунковій ділянці по 

довжині трубопроводу, м; Σhω - втрати напору на подолання місцевих опорів 

по довжині трубопроводу, м; зазвичай місцеві втрати в зрошувальних 

трубопроводах складають 5-10% від колійних, тобто 

                              Σhω = (0,05..0,1). 

Таблиця 5.1 - гідравлічний розрахунок закритої зрошувальної мережі 

ділянка 

трубопроводу 

Відмітк

а 

поверхн

і землі в 

кінці 

ділянки

п.з.к.у.,

м 

Вільн

ий 

напір 

на 

гідран

ті,м 

Длина 

участ

каl,м 

витра

та 

видкіс

ть 

діаме

тр 

Втрат

и 

напор

у по 

довжи

ні 

Відмі

тка 

пьезо

метри

ческо

й лінії 

на 

почат

ку 

ділян

ки 

1-2 134,0 1600 1600 548 1,89 600 10,8 135,5 

2-3 130,0 1600 1600 548 1,89 600 10,8 146,3 

3-4 125,0 800 1400 548 1,89 600 10,8 157,1 
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6.Міркування щодо організації експлуатації (з паспорта водосховища) 

 

Дотримання даних правил експлуатації згідно ст.78 ВКУ є обов'язком 

водокористувача. 

Контроль за дотриманням водокористувачем правил експлуатації згідно ст. 

16 ВКУ здійснюється Одеським облводгоспом (м. Одеса, вул Гайдара 13, 

тел.65-70-44). 

Умови загального водокористування згідно ст.47 ВКУ встановлюються 

розпорядником об'екту - Комітернівською райдержадмігістрацією 

(розд.Х.п.12 ЗКУ). 

При передачі водного об'екта зі спорудами в постійне користування або в 

оренду, водокористування населениям здійснюється на умовах, встановлених 

орендарем і погоджених з органом, що передав водний об'ект в оренду. 

Умови водокористування повинні бути в обов'язковому порядку доведена до 

зведення населения користувачем (орендарем). 

Користувач зобов'язаний безперешкодно допускати на об'ект -

Благодатненське водосховице державних інспекторів та спеціально 

уповноважених державних органів - Держуправління екології в Одеській 

області Одеського облводгоспу. 

Всі споруди, пристрої інші елементи водосховшца, розташовані в його 

границях і в межах водоохоронної зони, повинні підтримуватися в технічно 

справному стані. 

Спостереження за “цвітінням” води, замуленням, заростанням, підтопленням 

прибережних територій, переробкою берегів, розвитком млководь і 

технічним станом споруд водосховища ведетъся штатними працівниками 

служби експлуатації в порядку виконання службових обов'язків. 
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Для підтримки належної якості води в водосховищі необхідно створення 

достатньої проточності з кратністю водообміну не менш 1. При заниженні 

рівнів води в водоймі в літній період на мілководних ділянках необхідно 

проведения санітарної обробки. Категорично эабороняється водопій та випас 

худоби в межах випорожненої чаші. 

Для захисту водойми від замулення необхідно підтримувати в робочому 

стані лісосмуги і мулофільтри. При обстеженні прибережних смуг 

працівниками служби експлуатації повинні виконуватися візуальні 

спостереження за проявом підгоплення на прибережних територіях. На 

ділянках, де виявлене підтоплення, вимірюється поширення підтоплення, 

глибина залягання грунтових вод. Спостереження за неукріленими ділянками 

берегів водосховища проводяться для встановлення місць абразії й 

інтенсивності переробки берегів. 

Рекогностувальне обстеження берегів проводиться три рази за рік: навесні - 

після паводка, у середині літа і восени - перед льодоставом. 

 Експлуатація гідротехнічних споруд 

Експлуатацію гіротехнічних споруд слід здійснювати згіно з ВСН 33 3 02.01.-

84 "Типова інструкція по експлуатації водосховища", діючими інструкціями, 

створеними проектними та експлуатуючими організаціями, а також цими 

правилами. Недотримання правил експлуатації г1іротехничних споруд (в 

подальшному ГТС), (стаття 110 Водного Кодексу України) тягне за собою 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 

відповідальність згідно законодавству України. 

Експлуатація гідротехнічних споруд е технічною задачею та полягає в 

підтриманні греблі та водоскиду в задовільному техниіному стані, який 

забезпечує їх безаварійну експлуатацію, та є обов'язком користувача. 
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До складу гідротехнічних споруд гідровузла водосховища, що підлягаютъ 

експлуатації входять: 

 •         гребля; 

• паводковий водоскид; 

• донний водовипуск. 

Перелік діючих типових інструкцій по експлуатації водосховища та споруд 

приведений в додатку . 

      Спостереження за станом споруд. Цілі та задачі спостережень 

Правила експлуатації гідротехнічних споруд, систематичні спостереження за 

їх станом та своєчасне виявлення можливих порушень в роботі сприяє 

забезпеченню довгострокової експлуатації споруд та мінімальним затратам 

на їх утримання. Робота  споруд не повинна оказувати негативного впливу на 

акваторію водосховища,  берегову зону та водоохоронну зону. 

В період експлуатацій гідроспоруд повинні проводитись наступині види 

спостережень: 

• за рівнями води в нижньому та верхньому б'ефах; 

• за осідвннями та деформаціями споруд; 

• за станом укосів, гребенів та кріплень споруд; 

• за виникненням тріщин та станом швів; 

• за фільтрацією води крізь споруди та в обхід; 

• за роботою протифільтраційних та дренажних пристроїв; 

• за впливом потоків води, хвиль та атмосферних опадів; 

• за впливом льоду на споруди (можливим обледенінням і т.д.); 
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• за проходженням паводов; 

• за підтопленням та заболочуванням території в районі споруд і по 

берегах водосховища. 

Спостереження за гідротехнічними спорудами підрозділяються на візуальні 

та інструментальні. 

Візуальні спостереження виконуються в вигляді періодичних оглядів споруд 

з виконанням замальовок та фотознімків, описом стану споруд, обмірами 

виявлених пошкоджень з застосуванням простих вимірювальних приладів. 

Інструментальні спостереження полягають в проведенні планових та 

висотних зйомок споруд. 

Склад спостережень визначається календарними планами, способи та 

терміни  їх проведення визначаються виробничими інструкціями. 

Поряд з вивченням стану споруд повинні вестися спостереження за 

навантаженнями, зовнішніми факторами, які впливаютъ на роботу споруд -

температурою, гідравлічними умовами і т.д. 

Результати спостережень повинні записуватися у відповідності журнали, 

оброблятася графічно, систематизуватися та аналізуватися. 

Якщо спостереженнями виявлені відхилення від нормальної роботи споруди, 

то повинні здійснюватися контрольні спостереження та додаткові 

дослідження для визначення необхідних заходов по приведенню споруд в 

нормальний технічний стан. 

Візуальні спостереження 

Візуальні спостереження є складовою частиною натурних спостережень і  

проводяться з метою виявлення дефектів, що проявилися в період 

експлуатацій споруд. 
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До візуальних спостережень відносяться спостереження за загальним станом 

земляних і бетонних поверхонь, за осіданнями і тріщинами, слідами 

фільтрації і  вилуговування, станом льодяного покриву,  рухом шуги, льоду і 

т.і.. Візуальні спостереження ведуться орендарем шляхом регулярних 

обходів і оглядів, порядок і терміни яких визначаються місцевими 

виробничими інструкціями . Усі порушення, виявлені під час обходів, 

фіксуються на місяць, а також на планах і розрізах споруд; при наступних 

обходах відзначаються зміни, що сталися, у характері й масштабах 

деформації. 

Спостереження за рівнимя води в водоймі здійснюються за допомогою 

водомірної рейки. Результата оглядів заносяться в журнал візуальних 

спостережень (форма 3-1), в якому вказуються: дата виявлення деформацій, 

місце положения (номер пікету і відстань у метрах від пікету, осі споруди), 

характер деформацій і іх розміри: довжина, ширина і глибина (для тріщин), 

площа (для обвалів і зсувів) і т.д. Одночасно робляться записи про необхідні 

заходи, терміни їх використання і фактичне виконання. 

Відповідальність за організацію і здійснення нагляду за станом споруд 

покладається на орендаря. При візуальних спостереженнях - обходах і 

оглядах дамб і водоскиду необхідно стежити: 

• за загальним станом гребеня й укосів; 

• за осіданням, просіданнями, зсувами, іншими деформаціями; 

• за станом кріпленням укосів; 

• за станом зливовідвідноі мережі; 

• за виходами фільтраційних вод на низовому укосів в берегових 

прнмиканнях і в обхід водоскиду; 

• за станом устаткування гідропостів; 
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• за станом берегів, схилів балок і ярів у районі споруд. 

На  шкідливих  та відвідних  каналах (протоках) 

спостереження  повиннні проводитись: 

' • за замуленням і заростанням русел; 

• за примиканням каналів до бетонних споруд. 

  Спостереження за осіданням 

Спостереження за осіданням - вертикальными переміщеннями -здійснюються 

згідно з робочою програмою. Дані спостережень дозволяють дати оцінку 

стану споруд у процесі  експлуатації шляхом порівняння фактичних  осідань 

з розрахунковими і намітити заходи щодо встановлення причин, що іх 

выкликали. 

Осідання дамб та гребель виміряються шляхом нівелювання на спорудах 

поверхневих марок. У безпосередній близкості від споруд повинні бути 

розмічені фундаментальні  репера. 
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            7. Заходи з охорони навколишнього середовища 

 

1. Організаційні та технічні заходи для створення безпечних умов праці, 

інструктаж і навчання робітників безпечним методам роботи, контроль за 

виконанням експлуатаційними працівниками правил і інструкцій з техніки 

безпеки складає орендар. 

2. При експлуатації површні дотримуватися правила техніки безпеки 

(111 Б), передбачені нормативними документами. 

3 .На підставі діючих нормативних документів по техніки безпеки 

розробляються інструкції з техніки безпеки споруд гідровузла з урахуванням 

місцевих умов. 

4.Кожен працівникк зобов'язаний знати і виконувати діючи правила 

техніки безпеки на своєму робочому місці і негайно повідомляти 

вищестоящому керівнику про всі  несправності , порушення, що 

представлять небезпеку для  людей чи для цілісності споруд і устаткування. 

5.Робітники, що  вперше приходять на роботу, можуть бути допущені до 

роботи тільки після проходження ними: 

• ввідного (загального) інструктажу з техніки безпеки і виробничоі 

санітарії; 

• інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці, який 

повинний проводитися також при кожнім переході на іншу роботу або при 

зміні умов роботи. 

Повторний інструктаж для всіх роботників повинний проводитись не рідше 

одного разу в 3 місяці. Проведения інструктажу реєструється в спеціальному 

журналі.  
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6.У випадку виникнення умов, що загрожують життю або здоров'ю 

працюючих, виконання робіт припиняється і робиться відповідний запис у 

журналі. 

7 .Відповідальність за нещасні випадки і професійні  отруення, що сталися на 

виробництві, несуть адміністративно-технічні  працівники, що не 

забезпечили дотримання ПТБ і виробничоі санітарії і не прийняли 

необхідних  для запобіганню їх порушень. 

8 .Кожен нещасний випадок і кожне порушення ПТБ повинні ретельно 

розслідуватися, виявлятися причини і винуватці іх виникнення повинні бути 

прийняті заходи для запобігання подібних випадків. 

9.При  проведенні сторонніми організаціями будівельно-монтажних чи 

ремонтних робіт на діючих спорудах повинні складатися погоджені заходи 

щодо техніки  безпеки, виробничоі санітарноз пожежної безпеки, а також по 

взаемодії будівельно-монтажного, ремонтного й експлуатаційного персоналу. 

10.Територія гребді повинна бути упоряджена, озеленена, забезпечена 

зовнішнім осветлениям. До всіх вузлів і гідроспоруд необхідно забезпечити 

безпечний доступ, як у нормальних умовах експлуатації, так і у випадках 

замету споруд снітом і ін. 

11. Робітники повинні дотримуватися встановлених правил роботи з 

машинами, мехашзмами, обладаниям, користуватися засобами 

шдишдуального захисту, суворо дотримуватися інструкцій та правил техники 

безпеки га внутршнього розпорядку. Забороняється виконувати роботи на 

несправному обладнанні, знятих або несправних огорожах, кожухах при 

відсутності захисних засобів та в інших умовах, загрожуючих їх життю та 

здоров'ю.  

12.Насипи пісків, гравію,  щебеню й інших сипучих матеріалів повинні мати 

укоси з крутизною, що відповідає куту природного укосу для даного виду 
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матеріалів чи повинні бути обгороджені міцними підпірними станками. 

Забороняється брати з насипу сипучі матеріали шляхом підкопу. Пилоподібні 

матеріали слід зберігати в бункерах і інших закритих ємностях, приймаючи 

міри проти розпилення при завантаженні,і розвантаження. 

13. Під час льодоходав і паводків по всій греблі необхідно 

встановлювати цілодобове чергування. Особлива увага повинна бути 

приділена водовипускам і водоскидам. 

14.0крім робочого освітлення повинне бути передбачене аварійне освітлення 

переносними акумуляторними , ліхтарями. 

15.Служблве приміщеення для експлуатаційного персоналу повинно 

бути обладнано засобами зв'язку (телефон, радіо). 

16.Усі  працівники експлуатації зобов'язані вміти плавати, користатися 

весловими  човнами, знати правила порятунку потопаючих і вміти надавати 

першу допомогу потерпівшим при нещасних випадках. Особи в нетверезому 

стані до роботи не допускаються. 

17. При роботі  восени і провесною при температурі повіря менш 10 °С, а 

на виході дренажних вод - цілий рік, перебування людей у вода дозволяється 

не більше  10 хвилин з наступним перевдяганням і обігрівом не менш 1 

години. 

18. 3агальні заходи щодо попередження нещасних випадків при проведенні 

гідрометричних робіт полягають у наступному; 

• гідрометричні створи повинні бути обладнані відповідно до вимог 

безпеки провадження робіт, забезпечені необхідним інвентарем для 

запобігання нещасних випадків, для порятунку на воді, а також аптечками і 

необхідним набором перев'язочного материалу ,медикаментів; 
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• при кругах і стрімчастих берегах підходи до місць спостережень 

необхідно обладнати сходами і поручнями або іншими пристосуваннями, що 

забезпечують безпечний спуск до водоймища чи каналу, особливо в зимовий 

час при снігопадах, заметілях і ожеледі; 

• до роботи спостерігачів і тимчасових робітників на гідропостах варто 

залучати осіб переважно з числа місцевого населения, що вміють добре 

керувати човном. 

19.У випадку аварії всі  учасники робіт повинні виконувата наступне: 

• не  плисти від дерев'яного, гумового чи надувного човна, що 

перекинувся, до берега, а триматися за човен і разом з ним підпливати до 

берега; 

• звільнитися  від усіх зайвих предметов і одягу, який можна скинута з 

себе; 

• якщо з берега організується діюча допомога, то не квапитися доплисти 

до берега, а берегти сили, намагаючись підтримуватися на плаву; 

• у човен, що підійшов на допомогу, влазити з носа чи з корми, а не з 

борта, щоб не перекинутися; 

• при провалюванні під лід, якщо в руках немає дошки, рейки, жердини і 

т.д. широко розкинути руки, щоб не піти під лід. Вилазити на лід потрібно, 

упираючисъ на протилежний край ополонки. Вибравшись на лід, не встаючи 

на ноги повзти до берега. 
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                                         Висновки   

В процесі роботи над дипломним проектом детально розглянуті параметри 

джерела зрошення – Благодатненьське водосховище. 

Благодатненьське водосховище має об’єм при НПР – 1,3 млн.м³. 

На основі розрахунків режиму зрошення були визначені головні зрошувальні 

норми для заданої сівозміни 6-ти польної з побудуванням 

неукомплектованих і укомплектованих графіків гідромодуля і графіка 

одночасних працюючих дощувальних машин. На основі цих розрахунків 

визначається помісячне водоспоживання с водосховища для виконання 

водогосподарських розрахунків. В результаті водогосподарських розрахунків 

по даним розрахували помісячну водоспоживність, отримано зробітка 

водосховища до рівня РМО вже в липні місяці, тому ми зробили висновок що 

с цього водосховища можливо зрошувати на задану площу 760 га а значно 

меншу , чи зменшити зрошувальну норму шляхом змінення культур в 

сівозміні. для подачі води до дощувальних машин Кубань А виконуються 

гідравлічні розрахунки закритої зрошувальної системи с визначенням 

діаметра і матеріала   труб. Для гідравлічних розрахунків визначається 

водоспоживання Qнетто і Q брутто з зарахуванням коефіціентів корисної дії 

системи. 

Визначити монометричний тиск наноса в насосній станції і свободні тиски в 

точках зрошування мережі. Виконані розрахунки придатності води для 

зрошення по фактичним даним води в джерелі зрошення, розглянуте в 

експлуатації сіл, освоєння природоохоронні заходи. 
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