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ВСТУП 

 

Об’єкт дослідження Дракулівське водосховище знаходиться в 

Кілійському районі Одеської області, кліматична особливість якої полягає в 

тому, що головним лімітуючим фактором, який обмежує величину 

врожайності, є недостача вологи, яку компенсує зрошення. 

Зрошувальна меліорація спрямована  на встановлення і регулювання на 

полях водного режиму, який забезпечує  отримання  проектного врожаю 

сільськогосподарських культур. Водний режим знаходиться в прямій 

залежності від кліматичних, ґрунтових, гідрологічних та господарських умов, 

біологічних особливостей рослини, їх урожаю, агротехніки обробітку, а 

також від способу й техніки поливу. Поливи впливають  на концентрацію 

ґрунтового розчину, змінюють вміст солей у ґрунті. Витісняючи повітря з 

ґрунтових шпар, зрошувальна вода визначає повітряний режим ґрунту.    

 Оптимальний водний режим ґрунту - це режим зрошення, який 

визначає норми, терміни та кількість поливів сільськогосподарської 

культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПРИРОДНІ УМОВИ ЗАДАНОГО РЕГІОНУ 

 

 

1.1 Розташування ділянки  та її  рельєф, ухил місцевості 

 

Розглянутий регіон розташований у південно-західній частині 

Причорноморської низовини з абсолютними відмітками поверхні 0.28-1.7 м. 

Описувана територія характеризується ерозійно-акумулятивною формою 

рельєфу. 

У тектонічному відношенні територія розташована в межах Болград-

Кілійского підняття.. 

 

1.2 Клімат(температура,опали, випаровування, вітровий режим) 

 

 Район, що вивчається відноситься до атлантико-континентальної 

степової кліматичної області, у межах якої виділяється чорноморська під 

область, що характеризується помірно континентальним кліматом, із 

тривалим спекотним літом і порівняно м’якою, короткою, нестійкою зимою і 

недостатнім зволоженням. Середньомісячні температури повітря 20.2-22.80 С 

влітку і 5-10.5 0С узимку. Зниження температури починається у листопаді і 

закінчуються в березні. Сильні вітри  визначаються  в холодну пору року( 

північні і південо-східні), слабкі в теплий(північно-західні).  

Температура 

За ходом температури повітря пори року виражені досить чітко. 

Середньорічна температура повітря дорівнює 10,7 ° C. 

Місячні амплітуди коливань в холодний період становлять 35-48 ° С, в 

теплий - 27-34 ° С. Добові амплітуди коливань температури повітря також 

значні. Перехід середньодобової температури повітря через нуль 

відбувається взимку в грудні, а іноді в січні, навесні - наприкінці лютого. 



Середня тривалість періоду з негативною середньодобовою 

температурою становить близько 50 днів, а кількість днів з морозом 73 -100. 

Середня тривалість без морозного періоду - близько 279 днів. 

Найбільш холодними місяцями є січень і лютий, з абсолютним зафіксованим 

мінімумом мінус 28 ° С. 

Періоди морозної погоди взимку не відрізняються великою 

тривалістю. Найтеплішими місяцями є липень і серпень, середня температур 

становить 22.9 ° C і 22.2 ° C. 

Опади 

Протягом року опади випадають нерівномірно. Максимальна 

середньорічна сума опадів 451 мм. Основна маса опадів випадає в теплу пору 

року (від 63 до 71% річної суми), переважно у вигляді злив. 

Для холодного періоду характерні опади-тумани. У листопаді випадає 

переважно сніг, який швидко тане. Сніговий покрив утворюється наприкінці 

грудня - початку січня і відрізняються нестійкістю. Бувають роки, коли 

сніговий покрив відсутній. Середня тривалість періоду зі сніговим покривом 

близько 25-30 днів, в окремі зими сніг зберігається 2.0 - 2.5 місяці. 

Середня дата появи снігового покриву - 20 грудня, найбільш рання - 4 

листопада, найбільш пізня - 9 лютого. Висота снігового покриву зазвичай 

невелика - 2-6 см. 

Випаровування. 

Випаровуваність збільшується від 770-800 мм біля моря до-Е-820-860 

мм - в межах Чорноморської кліматичної під області. Там відзначається 

зменшення амплітуди добових і річних коливань температури повітря, а 

середні річні значення відносної вологості вище, ніж у навколишньому степу, 

на 5-6%, континентальність клімату 35-37%, 680-випаровуваність мм, а 

коефіцієнт зволоження - 0,6. 

 

Вологість повітря 



Абсолютна вологість повітря змінюється  протягом року, найбільша 

спостерігається в грудні-січні (87%), найменша-в липні (63%). 

Xод абсолютної вологості добре узгоджується з ходом температури 

повітря. У січні - лютому внаслідок низьких температур випаровування 

зменшується і абсолютна вологість досягає найнижчих значень (4.8-5.1 мб). 

Дефіцит  вологості повітря складає  4.4мБ. З прогріванням поверхні суші 

випаровування збільшується, в липні - серпні настає максимум абсолютної 

вологості - 16.9 мб. Відносна вологість з жовтня по травень вища за 70%, а з 

червня по вересень менше, ніж 70%. Мінімум відносної вологості (65%) 

спостерігався в липні і в серпні(табл.1.1) 

Вітровий режим 

        Протягом року в регіоні переважають вітра північних і південних 

румбів. 

В році переважають вітру північного (14.72% випадків), північно-

східного (10.92%) і південного (11.49%) напрямків. Вітер зі швидкістю 

більше 15 м / с зафіксований в 0.40% від загального числа випадків, з них три 

напрямки - 0.17%, ПС і П3 - 0.16%. Повторюваність штилів складає 18.84% 

випадків. 

Взимку відзначається перевага вітрів північної чверті, П - 17.34%,  ПС 

13.45% випадків. Частка сильних вітрів (> 15 м / с) становить 0.90% випадків. 

Штилі відзначені в 16.21% випадків. 

Навесні на тлі переваги 3 (14.12%) і ПС (12.61%) збільшується 

повторюваність ПС (13.25%) і П (14.11%) вітрової. Зменшується 

повторюваність сильних вітрів до 0.34%. Частка штилів незначно 

зменшується (13.96%). 

Влітку переважають вітри ПЗ (14.88%), 3 (13.49%) і З (12.04% 

випадків) напрямів. Сильні вітри (> 15 м / с) становлять всього 0.1% від 

заданої кількості випадків. Збільшується частка слабких вітрів до 48.26%. 

Повторюваність штилів продовжує зростати (21.40% випадків). 



Восени зростає частка західного вітру (13.94% випадків) в той час як 

частка ПЗ зменшується (10.66% випадків). Трохи зростає повторюваність 

сильних вітрової і становить 0.30% випадків. Повторюваність штилів восени 

найбільша з сезонів 23.78% випадків. 

Вітри зі швидкістю більше 15 м / с спостерігаються рідко, а зі 

швидкістю 22 м / с відзначаються 1 раз за 5 років. Так, 12 травня 1951 р. в 

Ізмаїлі спостерігався вітер західного напрямку зі швидкістю 28 м / с.(рис.1.1) 

 
 

 
Рисунок 1.1 – Метеорологічна карта Одеської області  

 



 
Таблиця 1.1 Основні метеорологічні елементи 

 

Найменування елемента I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Температура 

середньомісячна -2,5 -2 2,1 8,4 15 19,3 22 21,3 16,9 11,3 5,5 0,4 9,8 

Температура максимальна 14 18 24 39 32 36 37 36 32 31 26 16 37 

Температура мінімальна -26 -28 -16 -6 0 5 7 8 -1 -13 -15 -20 -28 

Опади,мм 43 39 31 38 48 40 35 33 36 36 43 46 46 

Швидкість вітру,мс/ 5,7 5,6 5,4 4,6 4,2 4 3,9 3,9 4,2 4,9 5,5 5,6 4,8 

Вологість повітря 

відносна,% 84 84 80 75 73 68 65 66 69 76 84 85 76 

Вологість повітря 

абсолютна,мб 4,8 4,9 5,8 8,4 12,4 16,6 17,5 16,8 13,5 10,2 8,1 6 10,3 

Випаровування з водної 

поверхні,Р=75%     18 92 137 147 165 156 110 64 27 2 918 

Випаровування з поверхні 

суші,мм 11 16 27 36 62 65 62 54 35 22 18 8 416 

 

1.3 Геологічні і гідрологічні умови 

 

Геологічні умови регіону визначаються його положенням у межах 

з'єднання Східно-Європейської тектонічної платформи і Скіфської 

тектонічної плити. В породах фундаменту це виявляється в системі 

палеозойських гребенів і зони виступів верхнього-протерозойсько-

палеозойського фундаменту. Система гребенів розглядається як зона стику 



двох плит. Описуваний район знаходиться в межах структури, яка 

називається Переддобробужським прогином. 

В геологічній будові досліджуваної території брали участь 

докембрійські, палеозойські, мезозойські і кайнозойські відклади. 

Найбільший інтерес представляють відклади верхнього кайнозою (палеогену 

і неогену) і четвертинна система. Відкладення палеогенової системи 

представлені двома відділами (палеоцен і еоцен) і широко розповсюджені на 

території, не узгоджено залягаючи на розмитій поверхні верхньої крейди [3]. 

В геологічному розрізі залягають дрібно - і середньозернисті вапняні 

піски, в яких зустрічаються лінзи, мергелі зеленуватого і світло-сірого 

кольору щільні і тріщинуваті, глини і алевритами. Загальна потужність до 

700 метрів. 

Неогенова система поширена повсюдно і представлена міоценовими 

(сарматський і меотичний яруси), не розчленованими міоценовими 

відкладами і пліоценовими (понтійській, кіммерійській, куяльницькій яруси) 

відкладами. Загальна потужність до 617 м. 

Понтійські вапняки перекриті комплексом глиняних порід 

зеленуватого, сіро-зеленого і частіше за все червоно-бурого кольорів. Вони 

важкого гранулометричного складу, карбонатні, засолені легкорозчинними 

солями, потужністю 4-10м. Виконуючи функцію водоупора, ці глини 

зіграють важливу роль у процесі формування ландшафту і грунтів. 

Верхньопліоценові алювіальні відклади терас розвинені в південній 

частині території і представлені різними за складом пісками з прошарками 

глини і включеннями гравію та гальки. Залягають вони на глибинах від 1 до 6 

м. Потужність алювію коливається від 1 до 25 м[3]. 

Верхньопліоценові озерно-алювіальні відклади розвинені в південній 

частині району, представлені глиною, пісками, алевритами, іноді суглинками 

і мають подібну потужність і глибину залягання. 

В цілому міоцен-пліоценові відклади мають численні виходи на денну 

поверхню в річкових долинах, озер, лиманів, балок, а на вододільних плато 



вони перекриті четвертинними утвореннями. Четвертинні відклади розвинені 

повсюдно, покриваючи нерозривним чохлом більш пізні породи, складені 

вони різними генетичними комплексами, які сформувалися в суберальних і 

субекваторіальних умовах. В долинах невеликих річок терасові відклади 

мають обмежений розвиток і простежуються у вигляді окремих вузьких смуг. 

Озерно-алювіальні відклади пристосовані до гирлових ділянок річок і 

залягають, звичайно, на алювію. Представлені вони породами більш 

глинистого і аллювістого складу, зустрічаються прошарки торфу. Загальна 

потужність алювію від декількох метрів до 15-35 м. 

Делювіальні утворили майже повсюди поширені на схилах долин 

річок, озер, балок і ярів. Представлені вони піщано-глиняними породами, 

досить неоднорідними за механічним складом - суглинки, супіски, піски, 

глини, серед яких зустрічаються уламки вапняків. Потужність коливається 

від 0.5-3.0 до 10-15 м, зростаючи до підніжжя схилів. 

 

1.4 Грунтово-меліоративні умови 

 

Основною грунтоутворюючою породою на описуванній території є 

леси і лесоподібні суглинки буро-пальового кольору, високошпаруваті 

(загальна шпаруватість до 50-60%), карбонатні (СаСО3 - 14-18%). В 

гранулометричному складі цих порід домінують фракції крупного пилу (0.05-

0.01 мм), зокрема, 35-45%, а в деяких випадках - 50-55% і майже відсутні 

фракції крупного і середнього піску (1.0-0.25 мм). Чітко простежується 

тенденція до полегшення гранулометричного складу порід на півдні 

досліджуваної території - від суглинків важких (в межах вододільних рівнин) 

до суглинків середніх (в межах Придунайської терасної рівнини). 

Обстеження території показали, що породи в основному не засолені (сума 

солей зазвичай менше 0.1%), мають лужну реакцію (рн = 7.6-8.1). Однак, на 

масивах зрошення, особливо водою з верхньої та середньої частини 

Придунайських озер, засоленість лесу і лесоподібних суглинків підвищується 



до 0.12-0.20%, тобто в 2-3 рази, порівняно з незрошуваними аналогами, і 

наближається до граничного рівня (0.3-0.4%), коли грунти класифікують як 

засолені[4].. 

Грунтовий фон в районі Дракулівского водосховища складають 

чорноземи звичайні та чорноземи південні. Чорноземи утворилися при 

умовах  полин-бавовняно-ковилового рослинності в поєднанні з деякими 

одно-і дворічними травами. Чорноземи регіону відрізняються високою 

біологічною активністю, що сприяє мінералізації органічної речовин, 

високою шпаруватістю (до 50-53%) і гарною водопроникності (коефіцієнти 

фільтрації-1.5-3.5 мм / хв.) [2]. 

За гранулометричним складом чорноземи звичайні важкосуглинисті, 

на південь склад дещо полегшується, і в межах терасової  рівнини домінують 

середньо-суглинисті різновиди чорноземів південних. У профілі чорноземів 

звичайних на глибинах 85-120 см добре виражений пласт білозірки в 

чорноземах південних він наближається до глибини 65-90 см. Вміст 

карбонатів у цьому горизонті сягає 17-22%. Гіпсовий горизонт в профілі 

чорнозему до глибини 2-3 м не простежується. Вихідні чорноземи не 

засолені до глибини 5-6 м і глибше[4].. 

З півночі на південь поступово зменшується потужність гумусового 

горизонту Н + Нр та вмісту гумусу у верхньому горизонті. На півдні потужні 

різновиди чорноземів зазвичай змінюються середньо глибокими (Н + Нр = 

65-85см) і малопотужними (Н + НР <65 см) мало гумусними. В останньому 

випадку вміст гумусу на рівні 3%, тобто на рівні вже переходу до слабо 

гумусних різновидів. Чорноземи південні практично на всій території регіону 

малопотужні слабо гумусові, оскільки вміст гумусу у верхньому горизонті Н 

тут менше 3%. 

Порівнюючи результати визначення гумусу в чорноземах регіону 30-

ти річної давності, відзначається досить суттєве її зниження (до 20-30%). 

Ємність катіонного обміну (ЄКО) в чорноземах звичайних складає - 32 мг-

екв/100 г грунту. Серед обмінних катіонів домінує кальцій (70-80% ЄКО), на 



частку натрію припадає 0.5-0.8 ЄКО. У чорноземах південних ЄКО 

зменшується, порівняно з чорноземами звичайними, в середньому на 5 мг-

екв. Частка обмінного кальцію тут також помітно нижча, а вміст натрію 

дорівнює 1%. При зрошенні чорноземів в регіоні, особливо водою 

Придунайських озер, зменшується вміст обмінного кальцію і зростає частка 

магнію та натрію, що дозволяє відносити такі чорноземи до вторинної або до 

іригаційнно-осолонцюватих[4].. 

Чорноземи району досліджень характеризуються, загалом, 

незадовільним режимом живлення. Вміст мінеральних форм доступних 

рослинам азоту, фосфору і калію знаходиться на рівні низької та середньої 

ступені забезпеченості. Невисока ступінь забезпеченості грунтів елементами 

живлення пояснюється, з одного боку, незадовільним рівнем використання 

органічних і мінеральних добрив в останні роки, а з другої - специфічністю 

чорноземів даного регіону Україні (їх гранулометричним і мінеральним 

складом, високою карбонатністю, низькою гумусованістю)(рис.1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Карта грунтів півдня України 
 



2 ДЖЕРЕЛО ЗРОШЕННЯ І ГІДРОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

 

2.1 Коротка характеристика джерела зрошення 

Розглянута територія відноситься до Татарбунарської зрошувальної 

системи в Одеській області, яка розташована на півдні області в Кілійському 

та Татарбунарському районах. Площа системи 36тис.га [2] 

 В даному дипломному проекті для зрошення сівозмінної ділянки 

використовується Дракулівське водосховище. Водосховище розташоване на 

р. Дракуля, в 2,0 км на захід від с. Трудове Кілійського району Одеської 

області. Збудоване по проекту Одеської філії інституту "Укрдіпроводгосп" в 

1966 р. в складі Татарбунарської зрошувальної системи. Являється наливним 

. Подача води здійснюється з р.Дунай через канали Міжколгоспний та 

Дунайський, канал Т-4. Підйом води здійснюється за допомогою ГНС-1 

Татарбунарської ЗС[2]. 

Схема розташування Дракулівського водосховища наводиться на 

рис.2.1. 

Згідно проектів Татарбунарської ЗС Дракулівське водосховище 

експлуатувалось в системі Татарбунарського тракту та являлось 

приймальником скидної води з Виноградівського водосховища. В даний час 

Дракулівське водосховище експлуатується ізольовано. В результаті 

реконструкції Дракулівське водосховище відокремлене від власного 

водозбірного басейна. Спрямлене русло р.Дракуля (канал ГВК-3) обходить 

водосховище по правому берегу. Основні параметри водосховища надаються 

в табл..2.1 

 



 
 

 

Рисунок 2.1 – Карта- схема розташування Дракулівського водосховища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.1 – Основні параметри водосховища 

 

Об’єм в тис. м3 Відмітки рівнів води  , м. Довжи
на, км 

Ширина, 
макс./ср 

Глибина, 
макс./сре
дня 

Площа 
дзерка
ла 

Пов 
ний 

Корис 
ний 

Довжина 
берег.лінії,
км 

НПР,м РМО,м ФПР,м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2,46 0,70/0,52 2,15/1,26 129 1615 1135 5,76 10,8 9,8 11,7 

 
                                       Fрмо=91,4 га     Wрмо=480 тис.м3 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.2 - Параметри кривих об’ємів та площ дзеркала Дракулівського 

водосховища  

H,м.абс 8,65 9,0 9,50 10,0 10,50 11,0 

F га 0 14,9 62,68 110,48 121,76 133,05 

W тис.м3 0 26,04 219,94 652,84 1233,4 1870,49 

H сер.м 0 0,18 0,35 0,59 1,01 1,41 

H макс.м 0 0,35 0,85 1,35 1,85 2,32 

 

 
Рисунок 2.2 - Криві об’ємів та площ Дракулівського водосховища 

 

 



 
Таблиця 2.3 - Розподіл глибини водосховища за площами(F) 

 

При НПР 10,8 

м.абс 

При РМО 

9,8м.абс 
Рекомендов.параметри Зона з 

глибиною 

 F,га %от F F,га %от F F,га % от F 

0-0,5 6,74 5,24 47,84 52,3   Жов.15 

0,5-2,0 111 86,29 43,56 47,7   75-83 

>2,0 10,9 8,47       07.Жов 

 

Таблиця 2.4 - Основні характеристики водотоку 

 

Об'єм 

стоку 

50%/70% 

тис.м3 

Плоша 

водозбору,

км2 

Характер живлення 

водотоку(снігове,до

щове,грунтове) 

річний 
за 

повінь 

Період 

спостере

жень 

Примітка 

період 

повені 

р.Дракуля 

1363,9 644 
208 снігове 

566,7 104 
немає II-IV 

р.Дунай(млн.м3) 

221 снігове,дощове,грутове 202079 
9093

5 

с 1921 до 

суч. 
II-III 

 

2.2   Склад і коротка характеристика гідротехнічних споруд водосховища. 

Витрати і рівні розрахункової забезпеченості водосховища 
 



Дракулівське водосховище утворюється гідровузлом в складі 

наступних споруд: гребля (підпірна дамба), паводковий водоскид, донний 

водовипуск, водотранспортуючий канал, водозабірна споруда, 

огороджувальні дамби. Гідротехнічні споруди належать до IV класу [2].  

Характеристика гідротехнічних споруд водосховища: 

Підпірна гребля 

Розташована на р. Дракуля в 1,4 км на південь від с. Трудове 

Кілійського району Одеської області. Збудована по проекту Одеської філії 

інституту "Укрдіпроводгосп" в1996р. Гребля - земляна, насипна з місцевих 

суглинків, непроїзна, збудована на нескельному підґрунті. Максимальна 

висота до 5,5 м, довжина по гребеню 546 м, ширина по гребеню 5,5 м. 

Відмітка гребеня греблі 12,6 м. Верхій схил закріплений залізобетонними 

плитами. Нижній хил закріплений багаторічним травостоєм, стан хилу 

задовільний. Закладення верхового укосу 1:3, низового 1 :2. В основі дамби 

вбудований зуб глибиною 1,0 м, шириною по низу 3,0 м. В нижньому б'єфі 

греблі згідно проекту збудована дренажна канава глибиною 1.0 м, шириною 

по дну 1,0 м. 

Паводковий водоскид 

Паводковий водоскид відкритий, береговий, автоматичної дії. 

Розташований в правобережному примиканні дамби. Складається з вхідної 

частини, бистротоку, водобійного колодязя, відвідного каналу. Вхідна 

частина представляє собою траншейний водозлив з тонкою стінкою. Мітка 

порогу водозливу 11,0 м абс. Ширина траншеї по дну - 20,0 м. Дно вихідної 

частини водозливу закріплене монолітним бетоном. Довжина водозливної 

частини 60 м. Лоток бистротоку, трапецоїдного перерізу, довжиною 17,0 м. 

Перепад по дну 3,7 м. Стінки бистротоку та дно бистротоку закріпленні 

монолітним бетоном. Водобійний колодязь прямокутний в плані, шириною 

20, довжиною 8,0 м. Висота водобійної стінки 0,4 м. Дно колодязя виконане з 

монолітного бетону. Відвідний канал трапецоїдного перерізу, закладення 



укосів 1:1,5, ширина каналу по дну 30,0 м. Укоси та дно каналу закріплені 

кам'яним накидом в плетневих клітках. 

 

Донний водовипуск 

Водовипуск трубчатий, розташований в центральній частині тіла 

дамби. Складається з вхідного оголовка, металевого трубопроводу, колодязя 

перемикання, водобійного колодязя, відвідного каналу. Вхідний оголовок 

представляє собою раструб, обладнаний сміттєзатримуючими гратами. 

Водопровідна частина представляє собою одну нитку стальних труб 

діаметром 600мм, довжиною 41,5 м. Колодязь перемикання, що представляє 

собою вежу управління, , прямокутний в плані розміром 1,1x1,5 м , висотою 

1,8м, виконаний з монолітного залізобетону, обладнаний засувкою. 

Водобійний колодязь довжиною 5,0 м, виготовлений із монолітного 

залізобетону. Відвідний канал трапецоїдного перерізу, ширина по дну 3 м, не 

закріплений. 

 

Водотранспортуючий канал Т-4 

Подає воду з каналу Дунайський через ГНС-1 Татарбунарської ЗС з 

лівого берега водосховища в 200 м від примикання греблі. В голові каналу 

розташована насосна станція ГНС-1. На станції встановлено 3 агрегати: ОП2-

1Ю - 2 шт., ОПЗ-ПО -1 шт. сумарною продуктивністю 13,8 м3/с. 

Канал має трапецеїдальний переріз, облицьований монолітним 

бетоном. 

Безпосередньо Дракулівське водосховище наповнюється 

максимальною витратою 1,0 м3/с. Відомча приналежність ГНС-1 - 

Татарбунарське міжрайонне управління водного господарства 

Зрошувальна водозабірна споруда 

Водозабірна споруда - зрошувальна електрифікована насосна станція 

(ОНС-2) Татарбунарської зрошувальної системи. Розташована на правому 

березі водосховища в 175 м від греблі. На станції встановлено 4 агрегати 



35Д- 90 сумарною продуктивністю 1,2 м3/с. Насосна станція обладнана рибо 

затримуючим пристроєм. РЗП - комбінований, виконаний з касетних фільтрів 

товщиною 50 мм, металевої сітки 10x10 мм та пластикової сітки 2x2 

Відомча приналежність ОНС-2 - Кілійське управління водного 

господарства. 

 

Розрахункові витрати водотоку 

 

Максимальна розрахункова витрата заданої імовірності 

перевищення Р% (м3/с) в природних умовах 

весіння повінь 40,4 м3/c-1%  21,5 м3/с-5%  14,2 м3/-10% 

зливові паводки      45,0 м3/с -1% 23,4 м3/c-5%   16,2 м3/с-10%  

 

Таблиця 2.5 - Пропускна здатність водоскидних споруд (з 

урахуванням регулюючої ємності водосховища) 

 

  

Нормативні рівні 

Для Дракулівського водосховища встановлені нормативні рівні 

води: 

максимальний (форсований) - 11,67 м абс; 

мінімальний (рівень мертвого об'єму) - 9,8 м абс; 

нормальний в створі підпора - 10,8 м абс. 

Режим роботи водосховища повинен передбачати: 

зміна показників якості води в межах ГДК для води водойм 

рибогосподарського та культурно - побутового користування; 

Назва споруди Витрати води м3/с 

Водоскид 44,0 

Водовипуск 1,64 



безпеку підпірних споруд, що створюють водосховище, а також безпеку 

населення та господарств прибережної зони; 

найбільш прийнятний порядок забезпечення водою водокористувачів. 

Перехід водосховища на режим роботи, не передбачений правилами 

експлуатації чи заборонений в умовах нормальної експлуатації, допускається 

лише у випадках утворення непередбачених обставин, що загрожують 

безпеці та збереженню основних споруд, потребуючих прийняттю екстрених 

заходів. 

У цьому випадку режим роботи водойми змінюють по розпорядженню 

організації, відповідальної за його експлуатацію (Кілійське управління 

водного господарства), з одночасним повідомленням про це місцевих органів 

влади, зацікавлених організацій та підприємств – Кілійську 

райдержадміністрацію, Мирненську сьільську раду Кілїйського району, 

Придунайську територіальну інспекцію Держуправління охорони 

екоресурсів в Одеській області, Татарбунарське міжрайонне управління 

водного господарства, Одеське облводресурсів. Права інших користувачів та 

споживачів при цьому можуть бути обмежені первинним користувачем. 

Споруди гідровузла автоматичної дії, режим регулювання - багаторічний. 

 

2.3 Характеристика якості води у водосховищі і оцінка її придатності для 

зрошення. 

 

Якість зрошувальної води і комплекс меліорацій повинні забезпечувати 

збереження і підвищення родючості ґрунтів, підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур, охорону ґрунтів і підземних вод від 

забруднення. Щоб поливна вода не здійснювала негативного впливу на 

ґрунт,рослини і в цілому на довкілля, вона повинна відповідати певним 

вимогам відносно вмісту солей, токсичних речовин і зважених часток, а 

також температури [6]. 

Якість зрошувальної води необхідно оцінювати за такими величинами: 



мінералізації, водневому показнику рН, температурі води, вмісту макро- і 

мікроелементів, співвідношенню іонів, санітарно-гігієнічним показникам. 

По температурі поливна вода не повинна сильно відрізнятися від 

ґрунту, причому бажано, щоб в холодні дні поливна вода дещо зігрівала 

ґрунт, а в жаркі - охолоджувала її. 

Зрошувальна вода з рН 6,5 - 8,0 придатна для поливу 

сільськогосподарських культур на всіх типах ґрунтів. Допускається 

використання води з рН 6,0 - 8,4. Використання води з рН<6 і рН>8.4 

повинно бути спеціально обґрунтовано. 

Оптимальний діапазон температури повітря для поливу 

сільськогосподарських культур в лісовій і лісостеповій зонах становить 10-

25°С; в сухостеповій, степовій і пустельній - І5-25°С (при поверхневому 

поливі, по борознам), 15-30°С (при дощуванні). При підвищенні температури 

зрошувальної води активність кальцію знижується, а натрію залишається 

незмінною. При зрошуванні дощуванням в жаркий час доби рН ґрунтового 

розчину може різко збільшитись до значення рН більше 9, що може визвати 

опік кореневих волокон, загибель рослин або зниження врожайності. Тому 

поливи рекомендують проводити в вечірній і нічний час. Температура води 

для вологозарядкових поливів повинна бути більше 5°С [6]. 

Зрошувальна вода містить різні розчинені солі. Найбільш мінералізовані - 

підземні води, але зустрічаються високо мінералізовані води водосховищ, 

ставків і озер. Вважається, що при вмісті солей до 1 -1,5 г/дм3 вода є 

нешкідливою для рослин. При вмісті солей 1 ,5 -3  г/ дм3 хімічним аналізом 

потрібно з'ясувати, які солі розчинені у воді. 

Води, які мають мінералізацію до 1 мг/ дм3, застосовують для зрошення 

за умови, що відношення Nа+/Са++ (мг.екв./л) не перевищує 1 або 

співвідношення Nа+/Са+++ Мg++ (мг.екв./л) не перевищує 0,7 (усувається 

небезпека осолонцювання натрієм). Якщо ці показники мають вищі значення, 

то не зважаючи на придатність води для зрошення, її необхідно завчасно 

підготувати [6]. 



Систематичні спостереження за якістю води проводить Кілійське 

управління водного господарства. Якість води в водосховищі, крім 

співвідношення опадів та випаровування, об'єму водозабору та інших 

чинників, в значній мірі визначається коефіцієнтом водообміну В результаті 

відведення високомінералізованного стоку р.Дракуля мінерализація води в 

вегетаційний період складає 520-800 мг/дм3. По якісному складу вода 

близька до дунайської та належить до гідрокарбонатного класу груп натрія, 

кальція. В невегетаційний період мінералізація води збільшується до 800-

1000 мг/дм3. Хімічний склад воли в Дракулівському водосховищі наводиться 

в табл. 2.6 

У поливний сезон у Дракулівському водосховищі мінералізація досягає 

0,8 г/дм3 за рахунок того, що воно являється  транзитним водосховищем, 

воду в поливний сезон подають через нього до Нерушайського водосховища і 

по каскаду водосховищ до Татарбунарському та слідом до Арцизького 

районів. Вода, що подається з р.Дунай до Дракулівського водосховища, 

розбавляє її та мінералізація зменшується. 

У зимовий період мінералізація Дракулівського водосховища досягає 

1,5-1,6 г/дм3. що є результатом відсутності водозабору та водообміну з 

даного  водосховища [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2.6 - Основні гідрохімічні показники Дракулівського водосховища 

 

Вміст інгредієнта 
Найменування (показники 
якості води) Розмірність 

Весна -літо Зима-осінь 

1 2 3 4 
Ca++ мг/дм3 40 64 
Mg++ мг/ дм3 53,2 89,5 
Na+ + Ka+ мг/ дм3 36,8 98,9 
НСОз мг/ дм3 146,4 231,8 
SO--

4 мг/ дм3 153,6 297,6 
СІ- мг/ дм3 85,2 159,8 

Сума солей мг/ дм3 515,2 941,6 

Водневий показник рН 7,96 8,44 

 

 

 

2.4 Водогосподарські розрахунки  Дракулівського водосховища 

 

Сучасне водне господарство- це сукупність природних вододжерел 

складних систем інженерних пристроїв та споруд, які призначенні для 

гарантованого забезпечення господарства водою у відповідності з вимогам 

водокористувачів до її якості, місця та часу водоподачі, для запобігання або 

пом’якшення шкідливого впливу поверхневого стоку на природні комплекси. 

Під водогосподарськими розрахунками розуміють сукупність 

розрахунків і проектних розробок, що містять такі основні розділи [7].: 



- виявлення ресурсів і режиму використання водного об'єкта, 

підготовка    вихідних даних для проектування;  

- визначення вимог водокористувачів до водних ресурсів та режиму 

регулювання стоку;  

- узгодження і взаємне поєднання цих вимог між водокористувачами;  

- розрахунок водогосподарських балансів річок у створах водозабору і 

проектованих споруд;  

- розрахунки основних водогосподарських параметрів, що визначають 

розміри споруд і водосховищ (об'єми водосховищ, необхідні для 

регулювання стоку і, відповідно, підпірні рівні споруд; розміри водоскидних 

отворів тощо);  

-  вибір методів водогосподарських розрахунків стосовно прийнятих 

основних параметрів споруд і водосховищ;  

- складання правил управління роботою водосховищ, що 

забезпечують реалізацію запланованих заходів; 

- розрахунки регулювання стоку або водної енергії і складання 

характеристик режиму роботи установки або каскаду установок; 

-  проведення ряду спеціальних розрахунків;  

- первинного наповнення водосховищ, процесу їх замулювання, 

вирішення оптимізаційних завдань управління водними ресурсами тощо. 

Водогосподарські розрахунки є дуже важливою частиною 

проектування водогосподарських заходів і тому мають бути виконані з 

найбільшою ретельністю. 

Основні задачі водогосподарських розрахунків. 

Водне господарство – це галузь що займається вивченням, обліком, 

використовуванням, регулюванням водних ресурсів, охороною  вод  від 

забруднення і виснаження, транспортування їх до місця призначення . 

Повсюдна потреба людини у воді реалізується шляхом створення різного 

роду інженерних споруд [7].:  

- комунальне і промислове водопостачання ; 



 - водосховища для регулювання річкового стоку ;  

- греблі для захисту від повеней. 

Прокладення штучних водних доріг і поліпшення умов судноплавства 

на річках, забезпечення умов для рибництва. Водне господарство вирішує 

завдання питного і побутового водопостачання. Подача води йде за рахунок 

підземних вод . Водопостачання промислових і транспортних підприємств і 

зрошування здійснюється переважно за рахунок поверхневих вод. Для 

надійного забезпечення водою галузі господарства здійснюється 

регулюванням стоку. Перерозподіл за часом об'ємів стоку відповідно до 

вимог водокористування. Це досягається шляхом тимчасового затримання 

води у водосховищах (регулювання) в періоди надлишку природного 

припливу над вжитком і витрачання накопичених запасів в періоди коли 

вжиток перевищує природний приплив. Поряд з великою користю, 

водосховища приносять певну шкоду, оскільки з ними неминуче зв'язані 

затоплення значних площ що використалися раніше в сільськогосподарських 

землях. Водне господарство вирішує багато завдань по боротьбі з шкідливою 

дією вод. Захист від повеней, селевих потоків  і снігових лавин, осушення 

перезволожених територій, боротьба з водною ерозією, зсувами, 

заболочування і засолення  грунтів. Запобігання від руйнування берегів 

річок, водосховищ і морів. Такі проблеми називаються водними проблемами. 

Конкретні задачі 

  Завдання водного господарства: 

 - вивчення облік і охорона водних ресурсів від виснаження і 

забруднення;  

- підвищення стоку маловодих періодів в цілях задоволення потреби 

населення і різних галузей господарства в потрібній кількості води;  

- боротьба з повінню шляхом регулювання паводків і проведення 

захисних заходів; 

- здійснення водних меліорацій шляхом пристроїв зрошувальних і 

осушувальних  систем; 



 - використання водної енергії  річок ГЕС; 

 - вміст судноплавних ділянок річок, за допомогою регулювання стоку 

шлюзування; 

 - забезпечення умов розвитку рибництва;  

- боротьба зі шкідливою і руйнівною дією вод. 

Поняття розрахункової забезпеченності. 

Розрахункова забезпеченість водокористування розрізняється 

галузями господарства та врахування її  у водогосподарських розрахунках. 

Багаторічні та сезонні коливання  об’ємів річного стоку  обумовлюються 

неоднаковим притоком води до водозабору та регулювання спорудами  та 

неоднаковою водозабезпеченістю галузей господарства в роки та сезони 

різної водності. Змінити суттєвий режим річного стоку пристосовуючи його 

до вимог водокористувачів можна лише шляхом регулювання стоку 

водосховища[8]. 

Мінімальні витрати води необхідно розраховувати для забезпечення 

безперебійного водопостачання, зрошення та обводнювання, для цілей 

судноплавства, енергетичного використання річок. За критерій при 

визначенні розрахункової мінімальної витрати річки приймають її щорічну 

забезпеченість. При проектуванні гідростанцій розрахункова забезпеченість 

мінімальних витрат складає 90%, зрошення - 88%, господарчо-питного 

водопостачання - 95% і т. д. 

Для визначення розрахункової мінімальної витрати використовують 

данні спостережень за стоком в зимовий та літньо-осінній періоди. 

Розрахунок виконують по середньомісячним витратам, по середнім за 30 діб 

з найменшим стоком або по середньодобовим. Середньомісячні витрати 

необхідно використовувати для розрахунку в тому випадку, коли меженний 

період тривалий і стійкий (триває не менш двох місяців і впродовж цього 

часу на річці не має паводків). 

Мінімальні витрати, середні за 30 днів, з найменшим стоком 

використовують при короткій і переривчастій межені. Короткою є межень, 



що триває 30 днів і менш, переривчастою - коли вона переривається 

паводками. 

Мінімальний 30-добовий некалендарний стік визначають так: 

будують гідрограф стоку річки, що досліджують, по рокам за весь період 

спостережень; на кожному гідрографі визначають ділянку тривалістю 30 діб 

з найменшими витратами води і по таблиці щоденних витрат води виконують 

підрахунок середньої витрати води за обраний період. Мінімальні 30-добові 

витрати води завжди менш або рівні середньо місячним календарним 

витратам води. 

 

Поняття  сезонного (річного) регулювання стоку 

Водосховища, їх роль у регулюванні стоку, комплексному 

використанні та охороні водних ресурсів. Типи водосховищ, їх основні 

параметри: горизонт мертвого об`єму, мертвий об`єм, нормальний підпірний 

горизонт, корисний і повний об`єми, горизонт розрахункового паводка, 

регулююча ємність, найбільший допустимий напір, позначка гребеня 

греблі.Топографічні характеристики водосховища. Криві площі, об`ємів, 

середніх глибин. Значення цих характеристик при водогосподарських 

розрахунках.Мертвий об`єм водосховища, принцип його визначення. 

Замулення водосховища, способи його розрахунків. Додаткові витрати води з 

водосховища на випаровування, фільтрацію, льодоутворення. Способи їх 

визначення.  

Сезонне регулювання стоку і загальна схема його розрахунків.  

Водосховища сезонного регулювання стоку призначені для 

перерозподілу стоку з багатоводних сезонів в маловодний рік. Таке 

регулювання обумовлене внутрішньорічній нерівномірності стоку і 

неспівпаданням об'ємів стоку і водоспоживання в часі. Це найбільш 

поширений вигляд регулювання стоку Об'єми перевищення стоку над 

вжитком і його дефіцитом в розрахунковому маловодому році балансується 



лише в тому разі, коли зарегульована  витрата води доведена до 

середньорічної . Тактичність роботи водосховищ. 

Табличні розрахунки корисного об`єму водосховища, моменту його 

спрацювання і режиму експлуатації без урахування додаткових витрат води 

при заданому споживанні. Табличні розрахунки сезонного регулювання 

стоку з урахуванням додаткових витрат на випаровування і фільтрацію. 

Побудова графіка роботи водосховища при сезонному регулюванні стоку. 

Розрахунки корисного водоспоживання при заданому об`ємі водосховища. 

Інтегральні криві стоку та їх основні властивості. Побудова повної та 

скороченої інтегральної кривої стоку. Графічні способи розрахунку 

сеезонного регулювання стоку при заданому водоспоживанні та об`ємі 

водосховища. 

Достатність сезонного регулювання визначається співвідношенням 

EQp%> U, де EQp%-річний обсяг стоку в тис. м3 заданої відсоткової 

забезпеченості P, U – повна віддача (або спад) води з водосховища в тис. м3 

на рік, при цьому U = mR, де т – коефіцієнт втрат, коливається в межах 1,3-

1,5; R – спожита віддача водосховища, тис.м3 на рік. При наявності 

співвідношення EQp> U, необхідно багаторічне регулювання, тому що в 

даному випадку для забезпечення доспоживання треба запасати воду за 

попередні багатоводні роки. За тривалістю періоду регулювання можна 

розрізняти такі види регулювання: а) добове; б) тижневе; в) короткострокове 

неперіодичне; г) сезонне (або річне); д) багаторічне; е) змішане. Обсяг 

водосховища визначається місцевими умовами і потрібно знайти величини 

споживання, можливі при цьому обсязі. Основними елементами 

водогосподарського розрахунку є: – розрахунковий побутової приплив; – 

корисне водоспоживання;-характеристики водосховища; – втрати на 

випаровування; – втрати на фільтрацію; – характеристики замулювання. 

Багаторічне регулювання стоку і методи його розрахунку. 

Завдання і основні показники багаторічного регулювання стоку. 

Багаторічне регулювання стоку при наявності даних спостережень. 



Визначення багаторічної ємності водосховищ за способом С.М. Крицького і 

М.Ф. Менкеля, А.В. Огієвського, Я.Ф. Плешкова та іншими методами. Вибір 

розрахункового періоду і врахування кореляційних зв`язків між величинами 

річного стоку при багаторічному регулюванні. Способи визначення сезонної 

ємності водосховища в розрахунках багаторічного регулювання стоку. 

Визначення періоду спрацювання багаторічної ємності водосховища. 

Розрахунки багаторічної ємності водосховища. Визначення забезпеченості та 

корисної водовіддачі при заданому об`ємі водосховища. Найбільша корисна 

водовіддача при найбільш повній зарегульованості стоку. Розрахунки 

багаторічного регулювання стоку при відсутності даних спостережень[8].. 

Багаторічне регулювання стоку рік та територій України не 

проведеться, тому верхнім (допустимі) теоретичним рівнем запасів води, 

якою можна користуватися для господарських та питних потреб вважають 

стік маловодного року, який значно менший за середній й один раз на чотири 

роки може становити 71,7 млрд. м3 , а 1 раз на 20 років – 55,9 млрд. м3 . 

Водогосподарські розрахунки Дракулівського водосховища 

Режим наповнення водосховища в сучасних умовах визначається 

режимом припливу з водозбору, характером процесу «опади-

випаровування», роботою водоскидної споруди. 

Водогосподарський баланс водосховища складається з двох 

основних частин - прибуткової і витратної . 

Прибуткову частину складають: 

    приплив з водозбірної площі; 

    атмосферні опади на дзеркало водойми; 

 приплив ґрунтових і підземних вод у водосховище.  

Витратну частину балансу складають: 

    випаровування; 

    втрати фільтрації через тіло дамби; 

    втрати фільтрації в борти водосховища; 



    скидання води в нижній б'єф при проходженні паводку. 

Об'єм поверхневого припливу з водозбірної площі для років різної 

забезпеченості, шарів опадів і випаровування, втрат фільтрації через 

тіло греблі одержані розрахунковим методом на підставі наявних 

багаторічних даних, об'єм скидання води визначений за допомогою 

графіка пропускної здатності шлюзу-водоскиду, об'єм-втрат фільтрації в 

борти водосховища -прийнятий рівним об'єму водозабору підземних 

вод. 

Пропускна   здатність   шлюзу - водоскиду   визначена   гідравлічним 

розрахунком.   

Опади на дзеркало водосховища визначені за даними 

спостережень по метеостанції Одеса (таблиця 1.1) 

Втрати води на випаровування з водної поверхні визначені за 

даними випарників метеостанції Одеса. 

   Визначення  корисної  віддачі водосховища і можливої  площі 

зрошення за заданою сівозміною, на підставі   гідрологічних  розрахунків    

     Наповнення водосховища, призначеного для зрошування, 

розраховується  на  об'єм стоку з вірогідністю перевищення 75%. Об'єм стоку 

береться з табл.2.1. 

Водогосподарські розрахунки   для Дракулівського водосховища в рік 

75% забезпеченності проводяться простим  методом з урахуванням притоку  

та втрат води з цього водосховища. 

Приток води  здійснюється за рахунок   стоку з водозбірної площі  та за 

рахунок опадів на площу дзеркала. 

Приток опадів на площу дзеркала розраховується  з березня місяця  

враховуючи те, що наповнення водосховища відбувається до нормованого 

рівня, тобто  досягає відмітки НПР=10,80м. 

Приток за рахунок опадів на площу дзеркала водойми приймається за 

данними опадів на метеостанції (табл. 1.1)  та визначається за формулою: 



 

                                                        Wo = FO,                                                      (2.1) 

де F- площа дзеркала водойми при НПР, м2; 

O - шар опадів для кожного місяця, мм. 

Тоді   для березня місяця приток буде:   

 

                                    Wo=12200000×0,031=3782м3                                                                    

Після цього  розраховуються в цьому місяці втрати з водосховища,  

Об'єм води на випаровування, починаючи з березня, розраховується  за 

данними метеостанції (табл. 1.1) за формулою: 

                                              Wв = FU,                                                      (2.2) 

де F - площа дзеркала водойми зменшувана для кожного наступного 

місяця,м2; 

U - шар випаровування, мм. 

 

Wв=1220000×0,018=2196м3 

Об'єм втрат на фільтрацію приймається в розмірі 3% від  об'єму, що 

залишився   в  кожному наступному місяці, тобто для березня місяця це 

складе: 

Wф=1600000×0,03 =48000м3 

Забору води на зрошення в березні не має. 

Наступним кроком розрахунку є знаходження притоку за рахунок 

опадів на площу дзеркала  для   квітня  місяця. Для цього розрахунку  площу 

знаходять   методом знімання  з кривої об'ємів та площ водосховища ,  

знаючи  значення акумуляції води в водосховищі за попередній місяць. 

Отриману площу  ми  множимо  на   кількість опадів в квітні:  

                                             Wo=1220000×0,038=4636м3                                                                    

Об'єм води на випаровування , починаючи з квітня, розраховується  за 

данними метеостанції за формулою (2.2): 

                                              Wв=1600000×0,092=14720м3                                                                                                                        



Об'єм втрат на фільтрацію приймається в розмірі 3% від  об'єму, що 

залишився   в  кожному наступному місяці.                                               

Далі розраховуємо приток води за рахунок опадів на площу дзеркала  

для   травня  місяця.  

Wo=1220000×0,048=57600м3 

Втрати води з водосховища  - це випаровування, фільтрація та забір 

води на зрошення. Об'єм води на випаровування, починаючи з травня, 

розраховується  за данними метеостанції за формулою (2.2).  

Wв=1600000×0,137=152400м3 

Об'єм втрат на фільтрацію приймається в розмірі 3% від  об'єму що 

залишився   в  кожному наступному місяці. Тобто 

 

Wф=155900×0,03=467000м3 

 

Забір води на зрошення  проставляється за  розрахунками  режиму 

зрошення по укомплектованому графіку поливу за кожний місяць. 

Віддачу із водосховища розраховують як суму усіх втрат з 

водосховища  за кожний місяць, тобто  випаровування, фільтрація та забір 

води на зрошення. 

Акумуляцію води в водосховищі знаходимо як різницю між значенням 

акумуляції води за попередній місяць (яке ми прийняли умовно) та віддачою 

з водосховища. 

Наповнення та спрацювання водосховища  розраховується як сума 

значень акумуляції та притоку  за рахунок опадів на площу зеркала .  

Для наступних місяців розрахунок проводиться  в такому ж порядку  за 

тими ж формулами.  

Результати водогосподарських розрахунків  представлені в табл. 2.7 

За результатами водогосподарських розрахунків можна зробити 

висновок, що дане водосховище може забезпечити водою площу в 480га до 

липня місяця так як залишковий об’єм водосховища становить 814 тис.м3,а 



об’єм води при НПР становить 500 тис.м3.Тому в червні місяці дефіцит води 

в водосховищі складе 314тис.м3, а це нижче РМО. Починаючи з цього місяця 

потрібно проводити підкачування води насосною станцією в водосховище 

для зрошення заданої розрахункової площі. В серпні  підкачуємо 583 тис.м3 

для того щоб зберегти рівень води в водосховищі на рівні мертвого об’єму. 

За рік в дане водосховище потрібно підкачати 1463,5 тис.м3.. 



Таблиця 2.7 – Водогосподарські розрахунки Дракулівського водосховища 

М-ц 
hоп h вип Н-поч Wпоч Fпоч Wпов Wоп Wнс Wприб Wвип Wзр Wв.o. Wф.п. Wвитр   

  м мм м тис.м3 тис.м2 тис.м3 
            Прибуткова частина Витратна частина баланс 

III 0,031 0,013 10,8 1600 1220 566,7 49,6 - 615,6 21,9 - - 48 67,2 1660 
IV 0,038 0,092 10,8 1600 1220 - 46,36 - 46,36 112,2 - - 48 87 1559 
V 0,048 0,137 10,7 1559 1200 - 57,6 - 57,6 164,4 162 - 46,7 361 1255 

VI 0,04 0,147 10,6 1255 1190 - 47,6 327 374,6 174,93 276 - 37,6 488,5   814,1    
VII 0,035 0,155 9,8 814,1 920 - 32,2 237,4 269.6 142,6 426 - 15 583,6 -314 

VIII 0,033 0,156 9,7 500 890 - 29,37 538,4 567,8 138,84 414 - 15 567.8 0 
IX 0,036 0,11 9,7 500 890 - 32,04 320.9 352.9, 97,9 240 - 15 352.9 0 
X 0,036 0,064 9,7 500 890 - 32,04 39,8 71,9 56,96 - - 15 71,9 0 

XI 0,043 0,027 9,7 500 890 - 38,27 - 38.27 24,03 - - 15 39.03 0 
XII 0,046 0,002 9,7 500 890 - 40,94 - 40,94 1,78 - - 15 16,8 24.1 

І                               
II                               

                                
рік 0,46 0,918           1463.5 2435.6          2635,73  

 
 



3 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬ ЗРОШУВАНОГО ДІЛЯНКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

(СІВОЗМІНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА) 

 

Сівозміна 

 

При землеробстві, системи агротехнічних заходів, направлених на 

отримання високих урожаїв с/х культур, велике значення має їх обгрунтоване 

чергування - сівозміна, яка дозволяє ефективно боротися з бур'янами, 

хворобами і шкідниками культур. Сприяє, особливо при зрошуванні, 

кращому використанню добрив, які вносяться, покращує поживний і водний, 

режим рослин, допомагає створенню найбільш сприятливого структурного 

стану грунту, оберігає грунт від водної  і вітровій ерозії. Площі полів 

сівозміни не повинні розрізнятися між собою більш ніж на 10%. Зрошування 

і добрива змінюють оцінку попередників і розміщення культур в сівозміні 

порівняно з прийнятим в аграрному землеробстві. Підбір попередників 

визначається з врахуванням впливу на фітосанітарний стан грунту, 

необхідністю максимального використання вегетаційного періоду, і здобуття 

2-3 урожаїв в рік на одному або декількох полях сівозміни. В дипломній 

роботі розглядається сівозміна на 8 полях з площею кожного поля 60 га. 

Провідна культура люцерна. 

 Люцерна 

 Люцерна 

 Озимая пшеница +гороховівсяна суміш 

 Кормові коренеплоди 

 Кукуруза на силос 

 Озима пшениця + кукурудза на силос 

 Кукуруза на зерно 

 Яровий ячмінь з підсівом люцерни 



Організація зрошуваної території 

 

Розміри і конфігурацію полів слід пов'язувати з технічною 

характеристикою дощувальної машини і природно -господарськими 

умовами. Одна сторона поля має дорівнювати ширині захвату машини. Інша 

сторона дощувальної машини визначається як приватне від ділення величини 

сезонного навантаження машини на ширину її захвату. Основною 

розрахунковою одиницею при складанні проекту організації зрошуваної 

території є сівооборотна ділянка, для якої мають бути визначені кордони і 

площі полів на їх місце розташування доріг, лісосмуг, ліній електропередач, 

та ін. Масиви зрошування мають бути прямокутними, з прямокутними 

кордонами і рівним рельєфом при ухилі поверхні поля уздовж трубопроводу 

машини не більше 0,007 і  в продовж  траси  каналу не більше 0,001. 

Для одержання високого урожаю землі, сівозміни треба правильно 

використовувати, насамперед вони повинні забезпечувати 

високопродуктивну роботу техніки. При цьому ставляться такі вимоги: 

Рівновеликість 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%.  

Конфігурація полів істотно впливає на рівень використання 

техніки. Оптимальною довжиною гонів є 1 , 2 - 2  км, але вони не повинні 

бути вузькими для нормального обробітку ґрунту у двох напрямках. 

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. Полезахисні лісосмуги запобігають водній і вітровій ерозії 



ґрунтів. Основні лісосмуги розміщують (по довжині 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. 

Розміщення водних джерел. Вода потрібна для побутових потреб, 

заправляння машин та 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. 

 
 



4  ТЕХНІКА ЗРОШЕННЯ И ТЕХНІКА ПОЛИВА 

СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

  

4.1 Обгрунтування способу зрошення та техніки поливів 

 

Поливним режимом називається сукупність усіх способів 

потрапляння вологи  в ґрунт, її переміщення  і витрата з ґрунту. У зв’язку з 

цим необхідно знати водний баланс – кількісний вираз водного режиму 

грунту. Водний баланс розглядається як підсумки, враховуючи початкові і 

кінцеві запаси вологи в ґрунті, потрапляння і витрати її на визначений період. 

До прибуткової частини водного балансу входить сума опадів за весь 

період спостереження, кількість вологи, що потрапила з ґрунтових вод у 

результаті поверхневого притоку води. Витратна частина – кількість вологи, 

що випарувалась з поверхні грунту за весь період спостережень, кількість 

вологи витраченої на транспірацію, кількість вологи, на фільтрацію в 

ґрунтову товщу, кількість вологи, втраченої в результаті поверхневого стоку. 

Для даного регіону опади за вегетаційний період складають 261мм, а 

випаровування з поверхні грунту – 388мм, випаровування ґрунтових вод – 

300мм. Таким чином, прибуткова частина значно менша за витрату, це 

від’ємна величина, а для отримання стійкого врожаю необхідний позитивний 

водний баланс. Цю нестачу вологи (дефіцит водного балансу) необхідно 

збалансувати подаванням на поле зрошувальної води. 

Для забезпечення проектної врожайності сільськогосподарських 

культур був складений режим зрошення з нормами, кількістю і строками 

поливів конкретних культур, які входять до даної сівозміни. Вплив зрошення 

на водно – фізичні властивості ґрунту, мікробіологічні процеси і тепловий 

режим кореневмісного шару грунту дуже важливий. 

При недостатній волозі в ґрунті знижуються мікробіологічні процеси. 

Зрошення знижує температуру грунту, підвищується її теплоємність і 

теплопровідність. 



При зрошенні підвищується відносно вологоємність повітря на 20-

50%. За наявності лісосмуг вплив зрошення на мікроклімат збільшується. 

Зрошення впливає на розчинення в ґрунті поживних речовин і збільшення їх 

всмоктування рослинами. Зрошення, особливо методом дощування, добре 

впливає на мікроклімат приземного шару повітря зрошеного поля. Вдень 

поливи знижують максимальну температуру повітря, а вночі підвищують 

мінімальну температуру повітря. 

Дощування – спосіб зрошення, при якому зрошувальна вода 

потрапляє на поверхню грунту у вигляді штучного дощу. За допомогою 

дощування можна вносити мінеральні добрива разом з поливною водою, 

збризкувати сільськогосподарські культури отрутохімікатами. Багатоцільове 

призначення дощувальних машин збільшує ефективність їх використання і 

прискорює окупність капіталовкладень.  

За допомогою дощування можливо більш правильно і в широких 

рамках змінити поливну норму, що дозволяє регулювати глибину 

зволоження грунту залежно від виду сільськогосподарських культур і 

глибини залягання ґрунтових вод. 

Зволожується поверхня грунту, приземний шар повітря, і знижується 

температура в ній. 

При дощуванні вода рівномірно розподіляється по полю, що впливає 

на дозрівання рослин і збільшує врожайність. Дощування особливо важливе 

для району з обмеженими водними ресурсами, практично дозволяє 

економити до 30-40% води порівняно з поверхневим способом поливу. Воно 

може допомагати ефективній боротьбі із заморозками . 

  В даному дипломному проекті зрошення здійснюється методом 

дощування ,  дощувальною машиною  ДКШ-64 “Волжанка”. 

Режим зрошення сільськогосподарських культур, що становлять 

сівозміну, визначає об'єм подачі води на площу сівозміни протягом 

зрошувального сезону, який в різні періоди різний не тільки через величину 

поливних норм кожної сільськогосподарської культури, але і через її 



вегетаційний період. Сумарне водоспоживання для кожної з рослин різне, 

але для однієї і тієї ж рослини залежить від цілого ряду чинників: теплової 

енергії, кліматичних умов, вологості ґрунту, рівня агротехніки, залісненості. 

Воно різне в різні фази розвитку рослини, змінюється навіть протягом доби 

(найбільше опівдні, тобто, коли дефіцит вологості, температура повітря і 

освітленість рослин найбільші і фізіологічні процеси протікають 

найінтенсивніше, а якнайменше вночі, коли вказані величини опускаються до 

мінімальних значень). 

Про споживання і ефективність використовування води рослинами 

можна судити по коефіцієнтах транспірації, водоспоживання і сумарного 

випаровування. 

Коефіцієнт транспірації - це кількість води в м , витрачене рослиною 

на утворення 1 т сухої речовини всієї рослини (стебла, листя, коріння, зерна). 

Коефіцієнт водоспоживання - це кількість води в м, що витрачається 

на випаровування з поверхні ґрунту і транспірації для утворення 1 ц товарної 

продукції. 

Для всіх кліматичних зон України УкрНДІГМІ визначені величини 

дефіциту водного балансу,строки і норми поливів в ріки95% забезпеченості 

опадами для основних сільськогосподарських культур. Ці рекомендації 

використовуються при складанні проектів режиму зрошування 

сільськогосподарських культур і, у міру отримання зональних коефіцієнтів 

сумарного водоспоживання, уточнюються. 
 

   4.2 Визначення поливної та зрошувальної норми 

сільськогосподарських культур 

 

Поливна норма - об'єм води, що подається на 1га поля за один полив 

для підтримки оптимального водно-повітряного режиму в розрахунковому 

пласті грунту. Вона залежить від вигляду культури і фази її розвитку, 

потужності кореневого пласта грунту і його водно-фізичних властивостей, 



вмісту солей в ґрунті, кліматичних і гідрогеологічних умов, способу і техніки 

поливу. Чим краще розвинена коренева система рослини, тим більшу 

поливну норму потрібно подати. У важких за механічним складом ґрунтах 

поливна норма більша, ніж в легших. Поливну норму визначають за 

формулою: 

m= Wmах - Wmіn,                             (4.1) 

 

  де  m - поливна норма, м3/га;  

Wmах і Wmаіn - запаси вологи в розрахунковому пласті грунту після і 

до поливу, м3/га.  

Запаси вологи в грунті визначають за  рівнянням: 

 

W = 100γНВ,                               (4.2) 

 

де Н - розрахунковий пласт грунту, м;  

γ - об'ємна маса розрахункового пласта, т/м³ ;  

Р – вологість  пласта грунта, % від її сухої маси. 

   Прийнято вважати,що при поливі вологість в корневому пласті 

грунта слід доводити до вологості, яка відповідає найменшої 

вологоємності(НВ),т.б. к тій кількості вологи,яку воже втримати даний пласт 

грунту. 

Підвищення поливних норм призводить до виносу елементів 

живлення рослин за кореневмісний шар грунта, підвищення рівня ґрунтових 

вод, заболочуваню та засоленню грунта, яка знижує урожайність 

сільскогосподарських культур. 

Запаси вологи в грунті, яка відповідає найменшій вологоємності, 

визначають: 

Wmах =100γН βнв   или   W = АНβАнв,               (4.3) 

 

   де βнв и βАнв - вологість грунта, який  відровідає НВ,  



Для кожної рослини існує свій мінімальний допустимий поріг 

вологості βmіn,  при зниженні його рослини перестають розвиватися та 

формувати урожай.Мінімальний поріг вологості залежить від самої рослини, 

його біологічній природі, періода вегетації, змісту солей в грунті,типа та 

виду грунтів. В практиці зрошення перед поливною вологістю, приймають 

для вологолюбних  рослин (оводні, зернові,кормові) 75-85 %., для менш 

вибагливих до води(технічні,масляні культури) - 70-75 % від вологості яка 

відповідає НВ. 

Поливна норма залежить від техніки та способу полива. Так при 

поверхневих поливів найменша поливна норма складає 400-600 м3/га, що 

обумовлено рівномірним зволоженню орошаемого поля. При дощувані 

відбувається рівномірний розподіл води по полю при любій поливній нормі. 

Швидкість просочування води в грунт при дощуванні нижче,ніж при 

поверхневому поливі. 

Поливна  норма провідної культури в заданої сівозміни складає: 

m=100γН*(βнв-βmin) 

m=100*1,25*0,7(22-17)=450 м3/га 

 

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

вегетаційний період для відновлення дефіциту вологи в розрахунковому 

пласті грунту і забезпечення проектного урожаю культури в умовах 

розрахункового року. Складова рівняння водного балансу Wrp, визначає 

вертикальний водообмін між ґрунтовими водами. Цей об'єм можна врахувати 

коефіцієнтом підживлення (Кп), який залежить від залягання рівня ґрунтових 

вод, вигляду і фази розвитку культури, механічного складу грунтів і інших 

чинників і обчислюється, як частина від Е. 

Зрошувальна норма розраховується за формулою: 

 

втгр WWWPEM   ,                                        (4.4) 

 



де М - зрошувальна норма, м3/га;  

Е- водоспоживання, м3/га;  

Р  - опади, які вбираються в ґрунт, м3/га;  

W  - кількість води, використовувана рослинами з кореневого шару 

ґрунту, м3/га;  

кн WWW  , м3/га  ( нW  і кW - запаси вологи в ґрунті на початок і кінець 

вегетаційного періоду);   

грW  - об’єм ґрунтових вод, що йдуть на підживлення кореневого шару 

ґрунту, м3/га;  

втW  - втрати зрошувальної води на поверхневе і глибинне скидання, 

м3/га 

Зрошувальна норма провідної культури заданої сівозміни  сладає: 

 

M=450*3=1350 л/с 
 

 

4.3 Норми та терміни поливу культур заданої сівозміни 

 

Поєднання норм, кількості і строків поливів сільськогосподарських 

культур називається режимом зрошення. Режим зрошування 

сільськогосподарських культур, які складають сівозміну, визначає об'єм 

подачі води на площу сівозміни протягом зрошувального сезону, що в різні 

періоди різний не тільки через величину поливних норм кожної 

сільськогосподарської культури, але і через тривалість її  вегетаційного 

періоду. 

Експлуатаційні режими зрошування визначають потребу рослин у воді 

в кожен конкретний рік або період з врахуванням господарських і природних 

умов цього року. Розрахунковий режим зрошування розробляють для 

проектування зрошувальної мережі і пов'язаних з нею споруд. Від вибраного 

режиму зрошування залежать об'єми води і терміни їх подачі на поля, 



витрати і розміри каналів, об'єми будівельних робіт і т.д. Проте економічно 

невигідно вибирати розрахунковий рік з такими даними, щоб була 100 % 

забезпеченість поливною водою будь-якої долі в період проектного терміну 

служби зрошувальної системи. Відсоток забезпеченості розрахункового року 

є важливою характеристикою розрахункового режиму зрошування. Чим 

вище цей відсоток, тим більше число років буде забезпечено необхідною 

кількістю поливної води, але буде потрібна велика пропускна спроможність 

каналів дорожчі споруди на них і зрештою великі витрати засіб на 

будівництво і експлуатацію. 

За часом проведення всі поливи ділять на дві групи: 

-    вегетаційні, які проводять в період вегетації поливної культури; 

- не вегетаційні, які проводять на полі ще не зайнятому 

сільськогосподарською культурою. 

Визначення строків проведення поливу є дуже важливим в 

зрошувальному землеробстві. Вони визначаються різними методами. Один з 

основних, використовуваний при проектуванні і в польових умовах - по 

фазах зростання і розвитку рослин. Фаза зростання і розвитку рослин - це так 

би мовити, окремі етапи їх розвитку, які характеризуються зміною зовнішніх 

ознак: сходи, утворення листя,поява бутонів, цвітіння, формування плодів, 

дозрівання. 

В даній роботі було розраховано режим зрошення для восьмипільної 

сівозміни.  В якій показано норми та стоки поливів даної сівозміни. Дані 

приведені в табл.4.1- для не укомплектованого графіка поливу і табл.4.2. –для 

укомплектованого графіка поливу. 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Побудова й укомплектування графіка гідромодуля і графіка 

поливу сівозмінної ділянки 

 

Для подачі води на зрошування сільськогосподарських культур (на 

зрошувальну систему або зрошувальну ділянку, сівозміну ) необхідно 

будувати насосну станцію з напірним трубопроводом або підвідним 

(магістральний, розподільний, господарський) каналом, розраховані на 

пропуск максимальної витрати води, яка потрібна для проведення поливів.  

Витратою називається кількість води, яка проходить через живий 

переріз потоку (труби або каналу) в одиницю часу (л/с, м3/с). 

З приведених вище режимів зрошування сільськогосподарських 

культур, які входять в сівозміну, видно, що в окремі періоди треба поливати 

три, чотири і більш культур, а в решту часу одну, дві. У зв’язку з цим витрата 

води, що подається на зрошувану ділянку в напружений період, може бути 2 

– 4  рази більше, ніж в решту часу вегетаційного періоду. 

Тривалість напруженого періоду 15 – 20 днів. Очевидно, що будувати 

водоподавальні  споруди на пропуск максимальної витрати недоцільно як 

економічно, так і за організаційно – господарських умов. 

У зв’язку з цим розрахунковий режим зрошення 

сільськогосподарських культур, сівозміни, які зображають у вигляді графіка 

гідромодуля або графіка поливу, необхідно погоджувати (укомплектовувати). 

На графіку по осі абсцис відкладають час, а по осі ординат – розрахункові 

витрати (л/с) або ординати гідромодуля ( питома витрата води л/с з га). 

Для зрошувальної системи, в яку входить декілька сівозмін, коли при 

проектуванні розрахунки витрат здійснюють по типових сівозмінах, а також 

для спрощення подальшого визначення витрат окремих елементів 

зрошувальної мережі будують графіки гідромодуля. Якщо зрошувана ділянка 

є однією сівозміною, а також в умовах експлуатації будують графіки поливу. 

Ордината графіка гідромодуля визначається за формулою: 



 

                                          (4.5) 

 

де - ордината гідромодуля, л/с га;  

 - частка поля, займана культурою, в сівозмінні;  

- поливна норма культури, м3/га; 

  - рекомендована тривалість поливу в добах. 

Ордината графіка поливу, тобто витрата води, яка потрібна для 

поливу окремої культури сівозміни (л/с) визначається за наступною 

формулою: 

                                  (4.6) 

 

де  – площа поля сівозміни ( нетто), займана культурою, га. 

У цих формулах прийнятий цілодобовий полив. У випадку, якщо 

полив не цілодобовий, хоча це і не бажано, оскільки збільшується 

ордината гідромодуля або витрата води, та і нічні поливи найбільш 

сприятливі, вказані вище формули приймають вигляд: 

 

                                   (4.6) 

 

                                   (4.7) 

 

По приведених формулах з використанням рекомендованих норм і 

строків поливу визначають витрату води на полив кожної культури. 

Якщо строки поливів співпадають, то витрати води підсумовують. 

При підсумовуванні витрати води на окремі культури графік 

виходить нерівномірний (так званий неукомплектований), у зв’язку з чим, 



як вказано вище, його необхідно укомплектовувати, тобто побудувати 

укомплектований графік (гідромодуля або поливу). Його будують на 

креслярському листі з укомплектованим графіком: у верхній половині не 

укомплектований, а в нижній – укомплектований. 

Задача комплектування полягає в наступному: 

1) понизити максимальну ординату неукомплектованого графіка; 

2) зробити роботу на зрошувальній ділянці по – 

можливості,безперервною і рівномірною. 

Укомплектовування графіків здійснюють: 

1) за рахунок зрушень середньої дати поливу ( вперед не більш, ніж 

на 3 дні для овочевих культур, 5 днів для зернових і кормових); 

2) зміни тривалості поливу ( в межах 3 – 10 діб) при дотриманні 

допустимої зміни тривалості міжполивного періоду ( не більш 3-4 дні). 

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/га 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 не укомплектованого 

графіка. 



Прийом укомплектовування графіка поливів  (аналогічно 

гідромодуля) приведений нижче. 

 Укомплектовування графіка поливу або гідромодуля сівозміни 

може понизити максимальні ординати на 20 -50 % і більш. 

 Розраховуємо витрату води для кожного поливу кожної 

культури сівозміни і результати записуємо у відомість 

неукомплектованого графіка поливу.  

Приклад розрахунку: озима пшениця, поле – 82.4 га, поливна норма 

першого поливу - 1000  м3/га, тривалість поливного періоду – 15 днів. 

Витрата з формули буде рівна: 

 
 

Витрата води інших поливів не розраховується за тією ж формулою 

 

 
 

Витрата води третього  поливу не розраховується, а приймається 

такою же, як і для другого, оскільки поливна норма і поливний період такі 

ж, як і у першого поливу (табл.4.1) 

На графіку (рис. 4.1) по осі абсцис будується календар 

зрошувального сезону, на якому відкладаються початок і кінець поливу, а 

по осі ординат – величина витрати в л/с. 

Починаємо будувати графік  з  поливу люцерни 2-го та 3-го року. 

Люцерна поливається з 17.05 по 21.05, обидві дати включаються. 

Поливний період складає 5 днів. На графіку по горизонтальній осі 

знаходимо дати 17.05та 21.05. З цих крапок проводимо перпендикуляри, на 

яких відкладається величина витрати нульового поливу  -  125л/с. 

Одержані крапки з’єднуємо прямою лінією, і утворюється прямокутник,  



Таблиця 4.1 - Відомість неукомплектованого графіка поливу 

Кільк. 
поливів Тривалість полива 

Культура 

зрошувальн
а норма, 

м³/га 

Номер 
полив

а 

Поливн
а 

норма, 
м³/га Початок Кінець 

поливни
й період, 

діб 

поли
вна 
витра
та Q, 
м3/с 

1 600 17.трав. 21.трав. 5 125 
2 600 22.черв. 26.черв. 5 125 

7 3 600 14.лип. 18.лип. 5 125 
4 600 22.лип. 26.лип. 5 125 
5 600 13.серп. 17.серп. 5 125 
6 600 26.серп. 30.серп. 5 125 

Люцерна 4200 7 600 13.вер. 17.вер. 5 125 
1 600 17.трав. 21.трав. 5 125 
2 600 22.черв. 26.черв. 5 125 

7 3 600 14.лип. 18.лип. 5 125 
4 600 22.лип. 26.лип. 5 125 
5 600 13.серп. 17.серп. 5 125 
6 600 26.серп. 30.серп. 5 125 

Люцерна 4200 7 600 13.вер. 17.вер. 5 125 
0 1000 01.вер. 15.вер. 5 104 

3 1 500 13.трав. 17.трав. 5 104 
2000 2 500 02.черв. 06.черв. 5 104 

4 0 600 26.лип. 31.лип. 6 104 
1 300 08.серп. 12.серп. 5 62.5 
2 500 30.серп. 03.вер. 4 104 
3 500 12.вер. 16.вер. 5 104 

Озима пшениця 
+Гороховівсяна 

суміш 1900   500 02.черв. 06.черв. 5 104 
1 600 29.черв. 03.лип. 5 125 

5 2 600 15.лип. 19.лип. 5 125 
3 600 26.лип. 30.лип. 5 125 
4 600 10.серп. 14.серп. 5 125 Кормовi 

коренеплоди 3000 5 600 26.серп. 30.серп. 5 125 
4 1 600 12.лип. 16.лип. 5 125 

2 600 23.лип. 27.лип. 5 125 Кукуруза на 
силос 2400 3 600 04.серп. 08.серп. 5 125 

3 0 1000 01.вер. 15.вер. 15 69 
1 500 13.трав. 17.трав. 5 104 

2000 2 500 02.черв. 06.черв. 5 104 
0 600 11.лип. 20.лип. 10 62.5 

5 1 600 03.серп. 07.серп. 5 125 
2 600 21.серп. 25.серп. 5 125 

Озимая 
пшеница+кукуру

за на силос 2700 3 600 07.вер. 11.вер. 5 104 



 

 

Продовження таблиці 4.1 

1 600 12.лип. 16.лип. 5 125 
4 2 600 23.лип. 27.лип. 5 125 

3 600 04.серп. 08.серп. 5 125 Кукуруза на 
зерно 2400 4 600 21.серп. 25.серп. 5 125 

1 
500 1 500 23.трав. 27.трав. 5 104 

1 600 11.лип. 15.лип. 5 125 
4 2 600 02.серп. 06.серп. 5 125 

3 600 14.серп. 18.серп. 5 125 
Яровый ячмiнь з 

пiдсiвом 
люцерни 2400 4 600 04.вер. 08.вер. 5 125 

        
        



 

 
 
Рисунок 4.1- Неукомплектований графік поливу 

 

 

 



що зображає перший полив. Друге поле люцерни  поливається в ті ж 

строки з 17.05 по 21.05. тому над поливом першого поля треба 

надбудувати полив другого, і витрата буде 125+125=250 л/с. 

Другий полив люцерни починається 22.06, а закінчується 26.06, 

третій з 22.06 по 26.06. Таким же чином наносимо на графік всі поливи 

решти культур. Якщо строки співпадають за часом, то поливи 

надбудовуємо, а витрати підсумовуємо. В результаті такої побудови 

одержимо не укомплектований графік поливу даної сівозміни (рис. 4.1). 

Для укомплектування графіків поливів спочатку необхідно 

визначити максимальну ординату укомплектованого графіка поливів, яка 

розраховується по напруженому періоду. Максимальна витрата в цей 

період досягає 290 л/с. а тривалість 2 дні. Тривалість поливного періоду 

замість 5 днів прийняли 2 дні. Полив культур терміни яких збігаються 

комплектуємо на графіку (рис.4.2) з якого видно, що терміни поливу ми 

скоротили  з п’яти до двох днів. Продовжуючи комплектування графіка 

дотримуємось закономірності, що починати полив можна на 10 днів 

раніше, але не пізніше двох днів. 

Після того, будуємо укомплектовані всі напружені періоди графіка, 

треба укомплектувати проміжки між ними. Поливи окремих культур 

укомплектували шляхом скорочення поливного періоду і збільшення 

витрати. 

Режим зрошення в сівозміні відображає графік зрошуваного 

гідромодуля. Він відповідає необхідності витрати  води в л/с на 1 га для 

поливу сільськогосподарських культур в сівозміні. Гідромодуль дозволяє 

зв’язати необхідність в воді зрошуване господарство в межах конкретної 

сівозміни та дебіту  джерела зрошення. Таким чином  зрошуваний 

гідромодуль - це кількість води яку необхідно подати для зрошування всіх 

культур сівозміни. Гідромодуль використовують для гідрологічних 

розрахунків для зрошуваної мережі. Розрахункова витрата  розраховується 

за формулою:  



Q=q*f,                                             (4.7) 

 

де f – площа зрошуваної ділянки, q – гідромодуль. Зрошувальний 

гідромодуль дозволяє пов’язати водоспоживання культур сівозміни зі 

зрошувальною системою параметрами канала та  споруди. Для нашої 

сівозміни обираємо гідромодуль 0.6. 

f= 8*60= 480 га 

Q=0.6*480=290 м3/с 

Після комплектування графіка нові терміни і витрата води вписуємо 

у відомість укомплектованого графіка поливів. 

Таблиця 4.2 - Відомість укомплектованого графіка поливу 

 

Кільк. 
поливів Тривалість полива 

Культура 
зрошувальна 
норма, м³/га 

Номер 
полив

а 

Поливн
а 

норма, 
м³/га Початок Кінець 

поливни
й 

період, 
діб 

поли
вна 

витра
та Q, 
м3/с 

1 600 15.трав. 16.трав. 2 290 
2 600 19.черв. 20.черв. 2 290 

7 3 600 10.лип. 11.лип. 2 290 
4 600 18.лип. 19.лип. 2 290 
5 600 10.серп. 11.серп. 2 290 
6 600 21.серп. 22.серп. 2 290 

Люцерна 4200 7 600 11.вер. 12.вер. 2 290 
1 600 12.трав. 13.трав. 2 290 
2 600 17.черв. 18.черв. 2 290 

7 3 600 12.лип. 13.лип. 2 290 
4 600 20.лип. 21.лип. 2 290 
5 600 12.серп. 13.серп. 2 290 
6 600 23.серп. 24.серп. 2 290 

Люцерна 4200 7 600 13.вер. 14.вер. 2 290 
- - - -   290 

3 1 500 09.трав. 11.трав. 2 290 
2000 2 500 31.трав. 02.черв. 2 290 

4 0 600 24.лип. 26.лип. 3 290 
1 300 04.серп. 07.серп. 2 290 
2 500 28.серп. 30.вер. 3 290 

Озима 
пшениця 

+Гороховівсян
а суміш 

1900 

3 500 08.вер. 10.вер. 3 290 
 



Продовження таблиці 4.2 

 

1 600 27.черв. 28.черв. 2 290 
5 2 600 14.лип. 15.лип. 2 290 

3 600 26.лип. 27.лип. 2 290 
4 600 08.серп. 09.серп. 2 290 Кормовi 

коренеплоди 3000 5 600 25.серп. 26.серп. 2 290 
4 1 600 08.лип. 09.лип. 2 290 

2 600 22.лип. 23.лип. 2 290 Кукуруза на 
силос 2400 3 600 02.серп. 03.серп. 2 290 

0 600 07.лип. 08.лип. 2 290 
5 1 600 31.лип. 01.серп. 2 290 

2 600 18.серп. 19.серп. 2 290 кукуруза на 
силос 2700 3 600 02.вер. 03.вер. 2 290 

1 600 11.лип. 12.лип. 2 290 
4 2 600 23.лип. 24.лип. 2 290 

3 600 02.серп. 03.серп. 2 290 Кукуруза на 
зерно 2400 4 600 21.серп. 22.серп. 2 290 

1 
500 1 500 02.трав. 03.трав. 2 290 

1 600 09.лип. 10.лип. 2 290 
4 2 600 29.серп. 30.серп. 2 290 

3 600 14.серп. 15.серп. 2 290 
Яровый ячмiнь 

з пiдсiвом 
люцерни 2400 4 600 04.вер. 05.вер. 2 290 

 

З рисунка 4.2 видно, що витрата впродовж зрошувального сезону 

рівномірна з невеликими коливаннями. Одержані 3 – 4 інтервали між 

поливами необхідні для профілактики і ремонту зрошувальної мережі і 

насосної установки. 

Максимальна ордината укомплектованого графіка поливів є 

основою проектування зрошувальної системи, а сам укомплектований 

графік поливу – основою планування всіх робіт на зрошувальній ділянці. 
 



 
 

Рисунок 4.2 – Укомплектований графік  поливу 



Побудова графіка роботи дощувальної машини 
 

В даній дипломній  роботі для поливу використовується дощувальна 

машина”Волжанка”. Дощувальна машина ДКШ-64 «Волжанка» є самохідним 

колісним трубопровідом, забезпеченнм середньоструйними 

апаратами. Полив проводять позиційно із забором води від гідрантів закритої 

зрошувальної мережі, розташованих на відстані  18 м один від 

одного. Переїзд з позиції на позицію здійснюється фронтально з приводом 

від двигуна внутрішнього згоряння потужністю 4 л. с. «Волжанка» 

складається з двох дощувальних крил, працюючих незалежно один від 

одного і приєднуються до різних гідрантів. При цьому вони можуть 

перерозміщуватися один за одним або рухатися назустріч вздовж 

зрошувателя. 

 Дощувальне крило складається з однотипних ланок алюмінієвих труб 

з фланцевими з´єднаннями, що мають гумові ущільнювальні кільця. Довжина 

ланки - 12,6 м, кожна ланка має по одному дощувальної апарату пропускною 

спроможністю близько 1 л / с. Повний комплект крила складається з 32 

ланок. 

          Дощувальні апарати мають самоустановлювальні механізми, що 

представляє собою трубчасту шарнірну ланку з герметізіруючою шайбою і 

противовагою. Під час перекочування трубопроводу противагу утримує  

дощувальний апарат у вертикальному положенні. 

Розміри поливної ділянки і його площа залежать від типу дощувальної 

машини. Зрошення передбачається дощувальною машиною.  При зрошенні 

дощувальною машиною”Bолжанка” поливна ділянка має квадратну форму зі 

стороною яка дорівнює подвійній довжині машини, яка залежить від її 

модифікації. Витрата 64 л/с. Полив з коефіцієнтом використання робочого 

часу КВ=0.85 і коефіцієнтом техніки поливу КПТ=1.15. Структура сівозміни, 

режим зрошення приведені в табл.4.1. 

 



Поля сівозміни рівновеликі, площа поля нетто F=60 га. 

 Для побудови графіка поливу сівозміни в таблицю 

укомплектування (табл.4.3) вписуємо строки і норми поливів всіх полів, 

зайнятих відповідними культурами. Після чого визначаємо тривалість 

кожного поливу за формулою:  

                                                          (4.8) 

 

При поливній нормі  =500 м3/га  тривалість поливів складе  

 

n= діб 

 

 Аналогічно визначаємо тривалість поливу кожного поля 

сівозміни (культури). 

При поливній нормі  =600 м3/га  тривалість поливів складе  

n= діб 

 

При поливній нормі  =300 м3/га  тривалість поливів складе  

n= доби 

 Нижче за таблицю будуємо укомплектований графік поливів 

(рис.4.3). Кожен полив представлений на цьому графіку прямокутником, 

ордината якого рівна витраті води дощувальної машини, абсциса – 

тривалості поливу. 

 У таблицю (4.3) укомплектовування вносимо поливи кожного 

поля сівозміни в окремий рядок. Після цього приступаємо до 

укомплектування графіка поливів. 

 Дотримуючись викладених нижче правил укомплектування, 

треба так розташувати поливи, щоб кількість одночасно працюючих 

машин була якнайменшою. У даному прикладі одночасно працюють 



чотири машини.Одержані строки поливу в укомплектованому графіку 

роботи дощувальних машин змістилася в якихось межах по відношенню до 

рекомендованих. 

 Для наочності нові терміни поливів вносимо в таблицю 

укомплектовування табл.4.3 (пунктирні лінії) і порівнюємо з 

рекомендованими. 

 У даному прикладі працюють чотири поливні машини з 

витратою 64 л/с тому число днів поливів зросло при поливній нормі 500 

м3/га складає до 7,  при 600 м3/га – 9 , а при 300 м3/га 4 дні. Тому поливи 

зміщуються на декілька днів, що є небажаним,  але згідно закономірності 

починаючи полив раніше до 10 днів і не пізніше 2 днів та, щоб час ніж 

поливами складав не менше п’яти днів. Оскільки працюють одночасно 

чотири дощувальні машини  витрата води складає 4*60=240 л/с, якої є 

достатньо для поливу зрошувальної ділянки.На підставі графіка роботи 

дощувальної машини ДКШ-24 “Волжанка” рисунок(4.3) , необхідно 

визначити розрахункову витрату НЕТТО і БРУТТО: 

 

Qнетто=∑Qi,                                            (4.9)    

 

де Qi- всі одночасно працюючі машини 

Qнетто= 256 л/с 

Qбрутто=Qнетто/0,92=278л/с 



 

Таблиця 4.3 – Таблиця укомплектування графіку поливів 

 
 

Рисунок 4.3 – Графік роботи дощувальних машин ДКШ-64 

«Волжанка» 
 



4.5. Розрахунок елементів техніки поливу 
 

4.5.1. Визначення інтенсивності штучного дощу: 

 

При дощуванні вода подається на поля у вигляді штучного дощу і 

здійснюється це за допомогою дощувальних машин і установок. Крім цього, 

за допомогою дощувальних машин можна вносити мінеральні добрива разом 

з проливною водою, мікродобрива, обприскувати сільськогосподарські 

культури отрутохімікатами. Багатоцільове призначення дощувальних машин 

підвищує ефективність їхнього використання і прискорює окупність 

капіталовкладень. 

Вибір типу дощувальної техніки залежить від ряду умов: кліматичних, 

ґрунтових, рельєфу, біологічних, гідрогеологічних, землевпорядних, 

водогосподарських і економічних. Необхідно враховувати відповідність між 

швидкістю усмоктування води у ґрунт і інтенсивністю штучного дощу. Якщо 

ж інтенсивність дощу більша швидкості усмоктування, то утворюються 

калюжі, поверхневий стік. Краще застосовувати дощування при поливі  

сільськогосподарських культур з кореневою системою проникаючою на 

велику глибину і при цьому враховувати їхню висоту. 

З гідрогеологічних факторів найбільш важливі: глибина залягання 

ґрунтових вод, їхня мінералізація, ступінь дренованості території. При 

підборі дощувальної техніки варто враховувати рельєф: величину ухилу 

полів, напрямок схилу і т. д. 

Габарити дощувальної машини повинні відповідати розмірам поля. До 

техніко–економічного обґрунтування відноситься: кількість обслуговуючого 

персоналу, витрати енергії на створення 1мм дощу, металоємність у 

розрахунку на 1га сезонної продуктивності тощо.  

Для розрахунку інтенсивності штучного дощу дощувальної машини 

ДКШ-64 «Волжанка» використовується наступна формула: 

 



         
bl

Q
ср

60
 , мм/хв.                                     (4.10) 

 

де: Q – витрата дощувальної машини, л/с;  

l и b – довжини та ширина полоси зволоження з однієї позиції, м;   

 

ρ = 60×64 /18*800 =0,27 мм/хв. 

Тривалість поливу:                                          

                                                
ср

П
mt
10

 , хв.                                     (4.11) 

 

де m – поливна норма, м3/га. 

tп=600/10*0,27=3 год. 50 хв. 

 

4.5.2.Добова та сезонна продуктивність дощувальної машини  

 

Н
НТ

ВС

сез
сез

КМ

cTQ
w

*

****4,86

..


 , га                               (4.12) 

 

де Т – тривалість поливного сезону, доба; 

с – доля годин роботи на поливі за добу (с=t/24); 

t – кількість годин роботи за добу; 

 – сезонний коефіцієнт використання часу на поливі (0,84); 

 – середньозважена зрошувальна норма, м3/га; 

 – коефіцієнт випаровування поливної води (1,2-1,3). 

 

W сез=88.4*64*147*0,6*0,84/2810*1,3=114,7 га 

 

На основі графіка роботи дощувальної машини «Волжанка», 

необхідно визначити витрату НЕТТО і БРУТТО 



Qнетто =∑Qi , 

де: Qi  всі одночасно працюючі машини. 

Qнетто =256 л/с 

Qбрутто = Qнетто / 0,92 = 256 / 0,92 =278 л/с 

 

4.5.3 Визначення кількості одночасно працюючих машин 

 

Кількість одночасно працюючих машин  визначається  за 

укомплектованим  графіком поливів, який складає 4 машини. (див. рисунок 

4.3 та таблиця 4.4 укомплектовання графика полива ДКШ-64 «Волжанка» 

 

сез

НТ
СІВ

w
F

N  , шт.                                         (4.13) 

Fсів– площа нетто сівозміни, га  

 

N =290/64=4 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ЗРОШУВАЛЬНА, ВОДОЗБІРНО - СКИДНА І ДРЕНАЖНА 

МЕРЕЖІ 
 

5.1 Технічна схема зрошуваної ділянки і зрошувальна мережа 
 

Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа для дощувальної 

машини ДКШ 64 «Волжанка» поливна ділянка представлена у вигляді 

прямокутника, по ширині кратним довжині двох крил по 400 м, а по довжині 

- кратний захоплення машини (18 м). Площа однієї поливної ділянки - 60 га. 

Площа сівозмінної ділянки становить 480 га. Зрошувальна мережа 

представлена закритим трубопроводом, розташованим по середині кожного 

поля з гідрантами для підключення машини через 18 м. Трубопровід 

поливного ділянки складається з азбестоцементних труб (ВТ-12). 

Забір води для поливу нашої ділянки здійснюється з Дракулевского 

водосховища, розташований в Кілійському районі. Відстань від насосної 

станції до поливного ділянки - 200 м.( рис. 5.1) 

Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа в плані повинна 

розміщуватися по тупиковій схемі. Відстань між зрошувальними 

трубопроводами призначається відповідно до ширин захвату дощувальної 

машини і з урахуванням доріг і лісосмуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рис.5.1  Схема зрошуваної території    ДКШ 64 «Волжанка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Визначення розрахункових витрат зрошувальної мережі 
 

Розрахункова витрата розподільного трубопроводу, л/с, при поверхневому 

поливі визначається за формулою: 

 

сів
НТ gFQ                                                                                                          (5.1) 

 

де g — розрахункова ордината укомплектованого графіка гідромодуля, 

л/с на 1 га;   

Fсів - площа сівозмінної  ділянки нетто, га.  

Графік гідромодуля для комбінованої зрошуваної системи складається так 

само, як і для відкритої мережі. При його укомплектовуванні важливо досягти 

зниження максимальних ординат, оскільки це дозволить зменшити діаметри 

трубопроводів. 

Розрахункова витрата польового трубопроводу, л/с, визначається за 

формулою: 

 

                                       t
FmQ ПП

ПТ 4,86
 ,                                         (5.2) 

 

де m — поливна норма, м3/га;   

Fп — площа   поля  (ділянки), що поливається з польового 

трубопроводу, га;  

t – тривалість поливу сільськогосподарської культури (за 

укомплектованим графіком гідромодуля), діб. 

При поливі дощувальними машинами попередньо складаємо графік їх 

роботи на сівозмінній ділянці (рис. 4.3). 



За укомплектованим графіком роботи поливних або дощувальних 

машин встановлюємо їх кількість, розстановку і схему переміщення на 

полях, а також максимальну витрату на сівозмінну ділянку. 

Розрахункову витрату польового трубопроводу приймаємо такою, що 

дорівнює сумарній витраті поливних або дощувальних машин, що одночасно 

працюють на даному полі, обчислюємо за формулою: 

 

                                      Qпт=nQдм,                                          (5.3) 

 

де Qдм — витрата дощувальної машини, л/с;  

n — кількість дощувальних машин, що одночасно працюють. 

Якщо на польовому трубопроводі одночасно працює декілька 

дощувальних машин, діаметр трубопроводу для зменшення його вартості 

робимо змінним по довжині. 

Максимальна розрахункова витрата розподільного трубопроводу, що 

подає воду на сівозмінну ділянку, дорівнює сумі витрат польових 

трубопроводів, які одночасно одержують з нього воду. 

Розрахункова витрата нетто і брутто. 

 

mQQнетто                                                  (5.4) 

 

де n – максимальна кількість одночасно працюючих дощувальних 

машин; 

Q – витрата води заданої дощувальної машини.    

 Qнетто =256л/с 

Qбрутто =Qнетто/0,92=256/0,92=278л/с 

 



5.3 Гідравлічний розрахунок зрошувальної мережі (визначення 

діаметрів і матеріалу труб, швидкість руху води, втрати напору, повний 

напір, гідравлічний удар  

 Гідравлічний розрахунок зрошувальної мережі полягає в підборі 

діаметрів трубопроводів відповідно до розрахункових витрат води, і 

визначенні втрат напору по довжині трубопроводу, і місцевих втрат для 

встановлення необхідного повного напору в зрошувальній системі. 

Гідравлічний розрахунок зрошувальної мережі представлений в і на схемі 

гідравлічного розрахунку ЗОС. 

 На підставі розрахункових витрат та оптимальних швидкостей руху 

води в трубопроводах визначають їх попередні діаметр за формулою: 

 

                         v
v
QD

41000 ,          (5.5) 

 

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

v - швидкість води в трубопроводі, м / с  

 Економічно найвигідніший діаметр труб можна оріентовно визначити 

за таблицями, Ф. А. Шевельова, де економічно найвигідніший 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: 

СВwlГ HhhHH   ,                                         (5.6) 

 

де ГH  – геодезична різниця у відмітках на початку і вкінці 

розрахункової    ділянки трубопроводу, м;  



 lh  - втрати напору на розрахунковій ділянці по довжині 

трубопроводу, м;  

 wh  - втрати напору на подолання місцевих опорів по довжині 

трубопроводу, м; зазвичай місцеві втрати в зрошувальних трубопроводах 

складають 5…10% від втрат напору по довжині, тобто  wh =(0,05…0,1) lh ;  

       СВH  - необхідний вільний напір в гідранті в розрахунковій точці 

трубопроводу, м. 

При роботі насосної станції на закриту мережу необхідно забезпечити 

певний мінімальний вільний напір Hд.м для будь-якого гідранта, при самих 

несприятливих поєднаннях роботи дощувальних машин.  

Знаючи розрахункові витрати (Qmax або Qфор) і розрахунковий напір 

Hp, за каталогами підбираємо тип і марку насоса і їх кількість. 

Розрахунковий напір для розгалуженої закритої зрошувальної мережі 

визначаємо по трасі трубопроводів, що підводять воду до най ¬ більш 

віддаленою і має найбільшу позначку поверхні, землі гидранту. 

              Втрати напорів визначаємо окремо для кожної ділянки рас-парному 

траси трубопроводу з різними витратами і діаметрами. Загальні втрати 

напору по розрахунковій трасі трубопроводу знаходять підсумовуванням 

втрат на окремих її ділянках. 

Для випадків раптового вимкнення працюючих насосів, відключення 

дощувальних машин, освіти скупчень повітря в зрошувальної мережі при 

повторному запуску насосів необхідно передбачати захист трубопроводу від 

гідравлічного удару. 

Гідравлічний удар може бути відвернений шляхом влаштування 

гасителів гідравлічного удару. При проектуванні того чи іншого виду захисту 

трубопроводів від гідравлічного удару прийняті рішення необхідно 

обгрунтовувати техніко-економічними розрахунками також з технічними та 

експлуатаційними вимогами зрошувальної мережі. 



При гідравлічному розрахунку трубопроводів прийняті наступні 

вхідні данні: 

- розрахункова витрати брутто Qбр = 139 л / с 

- Розрахунковий вільний напір на гідранті Н = 50 м 

- Розмір поля 800 х 375 м 

- Труби азбестоцементні 

- Довжина магістрального водоводу від насосної станції до мережі 

поля 200 м 

- Насосна станція подає воду знизу-вгору 

- Відмітки води в джерелі зрошення Прийняті мінімальна -0,65 та 

абсолютна-91 м 

- Відмітка розрахункової точки водо подачі (верхня точка) 

- Витрати напору в комунікаціях насосної станції складають 1,5 м 

В результаті виконанням гідравлічного розрахунку сума витрат 

напору при подачі розрахункової витрати Qбр = 139 л / с складатиме  

Σh = 32,52 м. 

Геометрична різніця складає для даної ділянкі 

 

Нг = 130-91 = 7 м 

 

Таким чином, розрахунковий манометрічній напір насосної станції 

повинен бути: 

Нм = 7 +32,52 +1,5 +50 = 91 м 

 

     5.4 Принципова схема автоматизації водорозподілу 

 

Основним завданням автоматизації водорозподілу на 

внутрішньогосподарській зрошувальній мережі є забезпечення максимально 

можливої відповідності між водоспоживанням дощувальної машини 

«Волжанка» і подачею води в розподільний трубопровід. 



При розробці спеціального проекту автоматизації системи; «насосна 

станція - внутрішньогосподарська зрошувальна мережа» обладнання повинно 

прийматися на базі серійно випущених низьковольтних, комплектних 

пристроїв і повинна забезпечувати: підтримання тиску води в зрошувальній 

мережі при перервах поливів; зміна продуктивності насосної станції числом 

включених в роботу насосних агрегатів відповідно до кількості одночасно 

працюючих дощувальних машин; повну зупинку насосної станції при 

аварійних перевищеннях витрати води в зрошувальній мережі; передачу 

інформації про стан обладнання та величинах витрат води на диспетчерський 

пункт, а також прямих команд управління. 

Розробку автоматизації системи рекомендується виконувати за такими 

технологічними параметрами: по тиску води в напірному трубопроводі: пуск 

першого насоса - по зниженню тиску води в напірному колекторі, всіх 

наступних - по витраті або активної складової струму навантаження 

електродвигунів основних насосних агрегатів ; зупинку насосних агрегатів - 

по витраті або активної складової струму навантаження електродвигунів 

основних насосних агрегатів. 

Автоматизація систем «підкачена насосна станція» - дощувальна 

машина «Волжанка», у разі децентралізованої водоподачі повинна 

забезпечувати: пуск роботи системи шляхом включення насосного агрегату; 

зупинку системи по завершенню одного повного обороту дощувальної 

машини чи агрегатну зупинку шляхом зупинки насосного агрегату за 

допомогою передачі електричного імпульсу від дощувальної машини на 

насосну станцію; підтримки напірного трубопроводу в наповненому стані за 

рахунок установки електрогідроупровляемой засувки. 

 Для автоматизації системи «підкачена насосна станція» - для 

дощувальної машини «Волжанка» при децентралізованій водоподачі 

додатково до вище викладеним вимогам необхідно передбачати; 

індивідуальні засоби захисту з дією на відключення дощувальних машин, для 

чого на кожній машині слід встановлювати електрогідрокеровану засувку; 



зупинку насосної станції при припиненні поливу з підвищенням тиску води; 

зупинку насосної станції по перевищенню витрат води або падіння тиску 

нижче встановленої величини в тих випадках, коли її продуктивність 

недостатня для одночасної роботи всіх дощувальних машин. 

На зрошувальних системах застосовують наступні способи 

автоматизації водо розподілу: 

1. Регулювання по верхньому б’єфу; 

2. Регулювання по нижньому б’єфу; 

3. Регулювання змішаного типу. 

Регулювання по верхньому б’єфу – це строго регламентоване 

розподілення між водокористувачами кількості води, що подається в систему 

відповідно до графіка, складеним на основі плану водокористування та з 

врахуванням наявних ресурсів води. 

Згідно цього способу, при автоматизації водо розподілення головну 

споруду старшого каналу (магістрального чи міжгосподарського) 

обладнують автоматичним регулятором, який повинен забезпечити 

надходження в систему заданої витрати води, незалежно від коливання рівнів 

в джерелі зрошення. Керує головною спорудою, тобто регулює витрату, 

черговий диспетчер системи. Розподілення в систему води, що поступила, 

автоматизують шляхом установки на каналі старшого порядку 

перегороджуючих споруд, що автоматично підтримують задані рівні у 

верхньому б’єфі, автоматичних чи автоматизованих водовипускних споруд – 

на відведеннях [20]. 

Перегороджуючі споруди ділять канал старшого порядку на ряд 

ділянок (б’єфів), де коливання рівнів води підтримується в межах, що 

забезпечують командування та необхідну точність подачі у відвід заданої 

витрати води при зміні транзитної витрати від Qmax до Qmin. Кількість і 

розміщення перегороджуючих споруд залежить від багатьох факторів:  

- від типу та кількості бокових водовипусків; 

- від їх розміщення та відстані між ними; 



- від гідравлічних характеристик каналу; 

- від необхідної точності регулювання рівня перед відводом тощо. 

Визначення відстані між перегороджуючими спорудами зводиться до 

розрахунку кривих вільної поверхні води при нерівномірному русі одним із 

відомих в гідравліці способі. 

Особливість способу регулювання по верхньому б’єфі полягає в тому, 

що між ділянками (б’єфами) каналу, що утворилися в результаті установки 

автоматичних перегороджуючих споруд, існує тільки прямий гідравлічний 

зв'язок. Другими словами, будь-яка зміна режиму водоспоживання 

господарствами, які розташовані ближче до головної споруди, позначається 

на режимі роботи нижче розташованих б’єфів. І, навпаки, нижче розташовані 

ділянки не впливають и не можуть впливати на вище розташовані б’єфи [20]. 

 Регулювання по нижньому б’єфу. При регулюванні по нижньому б’єфу 

подача води в систему та розподілення залежить від фактичного витрачання 

її водокористувачами. Вимоги водокористувачів на воду автоматично 

розповсюджуються до головної споруди старшого каналу, де з урахуванням 

всіх вимог також автоматично регулюється живлення водою системи в 

цілому. 

 Водорозподіл по цьому способі може бути автоматизовано шляхом 

установки по довжині старшого каналу перегороджуючих споруд, 

автоматично підтримуючих постійні рівні в своїх нижніх б’єфах. Головна 

споруда обладнується автоматичним регулятором, також забезпечуючим 

заданий рівень в голові магістрального каналу незалежно від коливання 

рівнів в джерелі зрошення і потреби системи в воді. 

 При цьому способі регулювання, на відмінну від попереднього, між 

б’єфами старшого каналу присутній не тільки прямий, але і зворотній 

гідравлічний зв'язок. Будь-яке порушення встановленого режиму роботи 

системи зі сторони споживачів викликає негайну переміну роботи всіх її 

ланок (включно і головну споруду) на новий режим. 



 При збільшенні водоспоживання яким-небудь господарством 

перегороджуюча споруда, яка розташована вище по течії від цього відводу, 

автоматично спрацьовує (відкривається) та не дає понизитися рівню води в 

своєму нижньому б’єфі. Проблеми, що виникли в одному б’єфі, приводять до 

послідовної переміни роботи всіх вище розташованих перегороджуючих 

споруд. Процес регулювання розповсюджується до регулятора головної 

споруди і завершується подачею в систему необхідної додаткової витрати. 

 Якщо необхідність у воді знижується, послідовно прикриваються 

автоматичні перегороджуючі споруди знизу вверх; в результаті через головну 

споруду в систему починає надходити менша витрата. 

 Друга дуже важлива особливість регулювання по нижньому б’єфу – 

наявність постійного резерву води, розподіленого по б’єфах старшого 

каналу. При регулюванні по нижньому б’єфу вздовж старшого каналу 

утворюється як би каскад ємностей, тому цей спосіб регулювання називають 

також способом каскадного регулювання. 

 Основні задачі при проектуванні систем регулювання по нижньому 

б’єфу – визначення відстаней між перегороджуючими спорудами, вибір 

обґрунтованих уклонів та перерізів старшого каналу, розмірів та конструкцій 

автоматичних гідротехнічних споруд. 

Регулювання змішаного типу – це поєднання на одній і тій же системі 

регулювання по верхньому та по нижньому б’єфам [20]. 

Змішане регулювання – це регулювання по нижнього б'єфу, доповнене 

обмеженнями коливань максимальних і мінімальних рівнів у верхніх б'єфах. 

Цей спосіб виключає небезпеку переповнення б’єфів і переливу води через 

бровку каналу в разі аварії на головній споруді [20]. 

 Така система в нормальних умовах здійснює регулювання по нижньому 

б'єфу, а в разі небезпеки переповнення або спорожнення магістрального 

каналу перемикається на регулювання по верхньому б'єфу, підтримуючи 

рівні за рахунок збільшення або зменшення кінцевого скидання. 



Регулювання безпосереднім відбором витрат не вимагає установки 

перегороджують загороджень. Відводи обладнають автоматичними 

пристроями, що дозволяють стабілізувати витрати води незалежно від рівня в 

магістральному каналі[8].. 

5.5 Обґрунтування необхідності побудови водозбірної мережі і її технічна 
схема 

 

При випадінні злив, проведенні поливів зі скидом, опорожненням 

зрошувальних каналом, технологічних і аварійних зупинках поливних і 

дощувальних машин, а також при аварії зрошувальних каналів і споруд на 

них на зрошувальній системі, виникають зайві поверхневі води, які 

накопичуються в понижених елементах рельєфу. При тривалому стоянні на 

поверхні вони призводять до заболочення ґрунту, підвищеного рівня 

ґрунтових вод на системі, а також сприяють розселенню малярійного комара. 

Для організованого відведення зайвих поверхневих вод будують 

водозбірно-скидну мережу каналів.Скидні канали старших порядків будують 

за дійсним пониженням місцевості у межах зрошення вздовж розподільних 

каналів.Скидні канали в земляному руслі розраховуємо на пропуск 

максимальної витрати, яку приймаємо реальну 0,25 – 0,50 нормальної 

витрати зрошувального каналу і на його кінцевій ділянці. Розраховану 

витрату водозбірного каналу приймаємо до 30% суми нормальних витрат 

одночасно діючих зрошувальних каналів, що скидають воду в даний 

водозбірний канал. Розраховані витрати скидів з каналів і його проток 

приймаємо такими, що дорівнюють половині нормальної витрати води в 

каналі в місці забору. 

 

5.6 Гідротехнічні споруди на зрошувальній, водозбірно-скидній і 

колекторно-дренажній мережі 

 

  Проектування гідротехнічних споруд необхідно проводити, виходячи  з 

вимог комплексного використання водних ресурсів, кооперування об’єктів 



будівництва на підставі схем розвитку і розміщення галузі водного 

господарства і схем комплексного водовикористання водотоку чи водойми. 

    Тип споруди, її параметри при  компонуванні, а також розраховані рівні 

води обираємо на основі порівняння  техніко - економічних варіантів 

показників і з урахуванням : 

     місця побудови споруд, природних умов району ( кліматичних, техніко 

- економічних, гідротехнічних, сейсмічних, топографічних); 

    -заходів, що забезпечують потрібну якість води,  збереження надійного 

санітарного режиму в водоохоронній зоні, обмеження  потрапляння 

біогенних елементів із обмеженням їх кількості не вище гранично- 

допустимих концентрацій; 

    - умов постійної і непостійної експлуатації споруди; 

    - умов і методів проведення робіт, наявності трудових ресурсів; 

       - зміни термічного режиму. 

При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно забезпечити: 

   - надійність споруди й умов експлуатації, а також умов для зменшення 

несприятливих впливів наносів, солей, плаваючих предметів; 

   - постійне спостереження за роботою і станом споруд і обладнання в 

періоди будівництва й експлуатації; 

   -  найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів; 

  - нормативний строк будівництва при найбільш високій ступені 

механізації роботи і найменших трудових затратах; 

   - організацію рибоохоронних заходів, збереження цінних 

сільськогосподарських земель.   

Гідротехнічні споруди на зрошуваних каналах зазвичай 

застосовуються на постійних каналах: водовипуски в  дільничні 

розподільники і в зрошувачі, а також кінцеві аварійні скидання. На 

зрошувачах такими спорудами є кінцеві скидання. Ці споруди розміщаються 

відповідно у голові і кінці каналу і будуються по розроблених типових 

проектних рішеннях (ТПР) . 



 Розміщення гідрантів, засувок, скидань і вантузів залежно від 

рельєфу місцевості виконується на генплані зрошувальної мережі. 

Влаштування гідротехнічних споруд на мережі здійснюють для 

нормування, розподілу та нормальної експлуатації зрошувальної системи. 

Водовипуски призначені для відводу води з трубопроводів на рівень 

поверхні землі та подальшої подачі її до дощувальних та  поливних пристроїв 

називаються гідрантами. Їх розміщують на польових трубопроводах 

Гідрант з вантузом призначений для відводу  води з трубопроводів і 

для автоматичного водовипуску повітря. Він встановлюється в місцях 

верхніх перегинів і в кінці трубопроводу з позитивним ухилом (на відмітках 

46,89м та 48,70м). 

       Для спорожнення закритої мережі на зимовий період та у випадках 

ремонту використовують скидний колодязь. Вода скидається по 

спеціальному відгалуженню трубопроводу у природне пониження місцевості 

(1шт. на відмітці 41,00м).  

Розподільчі колодязі призначенні для регулювання розподілу води 

поміж окремими ланками закритої зрошувальної мережі. Для цього у 

розподільчих колодязях на трубопроводах встановлюють засувки. 

З’єднувальна арматура може бути залізобетонною, стальною або чавунною. 

Також на закритій зрошувальній мережі влаштовують: 

- регулятори тиску (призначені для автоматичного підтримання 

постійного  розрахункового тиску в польових трубопроводах і перед 

дощувальними машинами); 

- компенсатори (пристрої, які сприймають лінійні, температурні 

деформації на ділянках трубопроводів); 

- запобіжну арматуру; 

- стальні фасонні частини [10].  

 

 5.7 Польові і експлуатаційні дороги, лісосмуги всередині 

зрошувальної системи  



Лісосмуги проектуються згідно з «Рекомендаціями по проектуванню 

та вирощуванні захисних лісових насаджень на зрошених землях». Площа, 

відведена під лісосмуги, повинна складати не більше 4% від площі зрошення. 

Відстань між лісосмугами приймається в залежності від типу ґрунтів, 

розрахованої висоти порід дерев, способів та техніки поливу. При цьому 

відстань між повздовжніми лісосмугами не повинно перевищувати 800м, 

поперечними – 2000м, а на пісчаних ґрунтах -1000м. 

Повздовжні лісосмуги  слід передбачати трьох, а поперечні дво 

рядними. При цьому перший ряд насаджень розміщуються на відстані 2м від 

трубопроводу. Лісосмуги по краям зрошувальних земель необхідно 

проектувати багаторядними. Лісосмуги вздовж дороги розміщаються на 

відстані 2.5 – 3м від брівки кювета. 

   Способи та техніку поливу захисних лісних насаджень слід 

передбачувати таким же, як і для зрошувальних сільськогосподарських угідь. 

Експлуатаційні дороги, лісосмуги всередині системи поділяються на: 

    -  міжгосподарські дороги, які служать для зв’язку господарств між 

собою, райцентром і залізничними станціями; 

        - дороги, що з’єднують  центр господарства з фермами, бригадами; 

У даному випадку ми маємо лише польові й експлуатаційні дороги. 

Польові дороги забезпечують під’їзд до кожного поля сівозміни і 

найближчих міжгосподарських доріг. Експлуатаційні дороги призначені для 

обслуговування, утримання й ремонту каналів і споруд на меліоративній 

мережі. Дороги проектуються вздовж постійних каналів, розподільчих і 

польових трубопроводів, а також уздовж поливних ділянок у верхній або 

нижній їх частині (рисунок 5.4). 



 
Рисунок. 5.4 - Розташування доріг на зрошуваній території з верхньої 

(а) та, нижньої(б), сторони поля і уздовж лоткового каналу в: 1 - поле; 2 - 

кювет або водозбірний канал, 3 - берма, 4 - лісосмуга; 5 - зрошувальний 

канал, 6 - дорога; 7 - лоток. 

 Ширина господарських доріг приймається 6,5м, польових і 

експлуатаційних – 5,0м; кювети трапецеїдального і вертикального перерізу. 

Глибина кюветів на супіщаних ґрунтах – 0,3 -0,4м, на пилуватих – 0,5-0,6м. 

Лісосмуги проектуються для зниження швидкості вітру, 

випаровування з поверхні поля вологи, послаблення дії суховіїв, зниження 

ступеня заростання каналу. Їх висаджують із високорослих порід дерев. 

Розміщують уздовж водозбірно-скидних і дренажних каналів, побудованих 

доріг, по краях водойми, полів сівозміни. 

    Відстань між основними лісосмугами приймаємо з урахуванням 

відстані дії смуг (що дорівнює 20-30–разовій висоті дерев) і вимог 

механізації поливу й обробітку ґрунту. Як правило, ця відстань складає 500-

900м. При роботі дощувальної машини «Волжанка» на декількох позиціях 

(або полях) в лісосмугах передбачаються проїзди для транспортування 

машин з одно позиції на іншу. Проїзди повинні бути шириною 7,5 м для 

«Волжанки». 

   Лісосмуги вздовж каналів складаються, як правило, з двох, рідше 

– з чотирьох рядів дерев.   



 

5.8 Заходи щодо організації експлуатації 

 

Контроль за додержанням водокористувачами правил експлуатації 

згідно зі ст.16 ВКУ здійснюється Одеським обласним управлінням водних 

ресурсів. 

Умови загального водокористування згідно ст.47 ВКУ 

встановлюються Кілійською районною радою та розпорядником об'єкту - 

Кілійською райдержадміністрацією (розд.Х.п. 12 ЗКУ). Первинним 

користувачем є Кілійське управління водного господарства 

При передачі водного об'єкта з спорудами в постійне користування, 

або оренду, водокористування населенням здійснюється на умовах, 

встановлених користувачем (орендатором), та узгодженим з органом, який 

передав водний об'єкт в оренду. Умови водокористування повинні бути в 

обов'язковому порядку доведенні до відома населення користувачем 

(орендатором). 

Користувач повинен безперешкодно допускати на об'єкт - 

Дракулівське водосховище державних інспекторів спеціально 

уповноважених державних органів - Одеського управління водного 

господарства  та Держуправління екології в Одеській області. 

Всі споруди, пристрої та інші елементи водосховища, розташовані в 

його межах і в межах водоохоронної зони, повинні утримуватися в технічно 

задовільному стані. 

Спостереження за "цвітінням" води, замуленням, заростанням, 

підтопленням прибережних територій, переробкою берегів, розвитком 

мілководь та технічним станом споруд водосховища ведеться користувачем. 

Для підтримання якості води в належному стані в водосховищі 

необхідно створення достатньої проточності з кратністю водообміну не 

менше 1. При зниженні рівнів води в водосховищі в літній період на 

мілководних ділянках необхідно проведення санітарної обробки.  



Для захисту водосховища від замулення необхідно підтримувати в 

робочому стані лісосмуги та мулофільтри. При обстеженні прибережних 

смуг користувач повинен виконувати візуальні спостереження за проявом 

підтоплення на прибережних територіях. На виявлених ділянках підтоплення 

вимірюється розповсюдження підтоплення, глибина залягання ґрунтових вод. 

Спостереження за незакріпленими ділянками берегів водосховища 

проводиться для встановлення місць абразії та інтенсивності переробки 

берегів. 

Відповідно до Водного Кодексу України (п7.ст.4), постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2005 року за №557 виконання будівельних, 

днопоглиблювальних робот, видобування піску і гравію, прокладання 

кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду , в 

склад котрих включені акваторії водойм та річок, прибережні захисні смуги 

проводяться згідно з "Порядком видачі дозволів на проведення робіт на 

землях водного фонду". 

В разі проведення на землях водного фонду робіт з будівництва 

об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення дозвіл на 

виконання робот видається відділом будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Кілійської райдержадміністрації за погодженням 

з: Одеським обласним управлінням водного господарства; 

Держуправлінням екології в Одеській області. 

В разі проведення днопоглиблювальних робіт , видобування піску і 

гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій дозвіл на 

виконання робот видається Одеським обласним управлінням водних 

ресурсів. 

Користувач обов'язково узгоджує питання видачі дозволу з 

Кілійською районною радою, відділом земельних ресурсів Кілійської 

райдержадміністрації , в разі проведення робіт на рибогосподарських водних 

об'єктах з територіальними органами Дунай- Дністровського басейнового 

управління відтворення водних живих ресурсів, а в разі проведення робіт в 



лісах на землях водного фонду - з територіальними підрозділами ДП 

„Одесаліс". 

Дозвіл видається на підставі звернення, термін розгляду звернення - 

30 календарних днів 

Експлуатація гідротехнічних споруд. 

Експлуатацію гідротехнічних споруд слід здійснювати згідно з 

діючими інструкціями, створеними проектними та експлуатуючими 

організаціями, а також цими правилами. Недотримання правил експлуатації 

гідротехнічних споруд (в подальшому ГТС), (стаття 110 Водного Кодексу 

України) тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову, 

або кримінальну відповідальність згідно законодавства України. 

Експлуатація гідротехнічних споруд є технічною задачею та 

заключається в підтримці греблі, водоскида, водовипуска, 

водотранспортуючих та водозабірних споруд в задовільному технічному 

стані, який забезпечує їх безаварійну експлуатацію, та є обов'язком 

користувача. 

Експлуатацію гідротехнічних споруд Дракулівського водосховища 

виконує власник (первинний користувач). 

До складу гідротехнічних споруд гідровузла Дракулівського 

водосховища, що підлягають експлуатації Кілійським управлінням водного 

господарства, входять: гребля; водоскид; водоспуск; 

- ОНС-2; 

До складу гідротехнічних споруд гідровузла Дракулівського 

водосховища, що підлягають експлуатації Татарбунарським міжрайонним 

управлінням водного господарства, входять: 

- ГНС-1; водотранспортуючий канал; 

Перелік діючих типових інструкцій по експлуатації водосховищ та 

споруд приведений в додатку (див. список використаної літератури) 



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 

здійснювати негативного впливу на акваторію водосховища , берегову зону 

та водоохоронну зону. 

Повна юридична відповідальність за експлуатацію гідротехнічних 

споруд , включених в комплекс Дракулівського водосховища , використання 

його водних ресурсів (забір води на водопостачання, наповнення в період 

паводку та спрацювання в літньо- осінній період) покладається на Кілійське 

управління водного господарства. 

Експлуатаційний штат та структура служби експлуатації може 

формуватись згідно приказу Госводгоспа України №150 від 16.10.2000р. 

«Временные нормативы численности работников эксплуатационных 

водохозяйственных организаций» та обов'язково з урахуванням вимог наказу 

МНС України "Правила охорони життя людей на водних об'єктах" . 

Служба експлуатації Кілійського управління водного господарства 

здійснює експлуатацію, нагляд та догляд за станом гідротехнічних споруд. 

Обов'язковим є включення в штат: осіб, відповідальних за догляд, 

нагляд та охорону гідротехнічних споруд; 

Користувач (орендар), акваторії та прибережних захисних смуг, ложа 

водойми включає в штат: 

- осіб, що відповідають за безпеку людей на воді. 

В своїй діяльності служба експлуатації та працівники, що 

безпосередньо виконують роботи на водоймі, повинні керуватись: 

посадовими інструкціями, 

діючими нормативними документами, переліченими в гл.2,6; 

вказівками ДПРСО. 

діючими нормативними документами; 



Законом України про охорону довколишнього природного 

середовища; - Водним Кодексом України. 

Контроль за експлуатацією водосховища здійснюється структурними 

підрозділами Одеського обласного управління водних ресурсів. 

.Основні задачі та правила 

Основними задачами експлуатаційного персоналу являються: охорона 

та систематичний нагляд за станом споруд; забезпеченням задовільного 

технічного стану споруд; виконання профілактичних оглядів, поточного та 

капітального ремонту; проведення польових робіт , камеральна обробка 

отриманих даних, систематизація та узагальнення матеріалів спостережень; 

дотримання правил безпеки. 

Згідно з вище переліченим нижче приведений короткий перелік робіт 

та заходів служби експлуатації водосховища, згідно якому експлуатаційні 

працівники зобов'язані: проводити наповнення та спрацювання чаші 

водосховища з урахуванням притоку води природного стоку річок, попусків 

води в нижній б'єф та видачі води користувачам згідно з затвердженим 

графіком; 

проводити здійснення обліку поступлення та спрацювання об'єму 

води в водосховищі, вести звітну технічну документацію по експлуатації 

водосховища; проводити експлуатаційні дослідження споруд; - здійснювати 

та удосконалювати в процесі експлуатації заходи по утриманню та 

продовженню терміну роботи регулюючої ємності водосховища; 

здійснювати відомчий контроль за дотриманням всіма 

водокористувачами правил експлуатації водосховища , встановлених 

режимів його роботи, за санітарним станом 

акваторії водосховища та прибережної захисної смуги, а також за 

дотриманням встановленого режиму землекористування в межах вказаної 

зони; 

здійснювати технічний контроль за всіма спорудами, що входять до 

складу гідровузла, а також за станом берегів, берегоукріплювальними та 



берегозахісними роботами, підтопленням прибережної зони, зсувними та 

іншими процесами, виникаючими внаслідок шкідливої дії вод; 

утримувати в задовільному технічному стані всі споруди 

водосховища, експлуатаційні дороги, цивільні, громадянські, виробничі та 

підсобно-допоміжні будівлі та споруди; розробляти, здійснювати та 

контролювати заходи по приведенню в належний технічний стан споруд, 

благоустрою водосховища з уточненням складу робот, термінів виконання та 

виконавців; 

видавати підприємствам, організаціям та установам , діяльність яких 

зв'язана за використанням водних ресурсів водосховища та його берегів 

приписи на виконання заходів, котрі забезпечують підтримання та 

покращення технічного стану та благоустрою водосховища та його берегів та 

контролювати їх виконання; отримувати від всіх організацій (користувачів), 

використовуючи водні ресурси водосховища, звіти про забір води, скиді 

стічних вод та інші відомості, необхідні для контролю експлуатації 

водосховища; здійснювати охорону споруд та водосховища; регулярно вести 

встановлену технічну документацію. 

Відповідальність за порушення правил експлуатації 

Згідно ст. 110 Водного Кодексу України, громадяни та посадові особи, 

які винні в порушенні водного законодавства, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно- правову та кримінальну відповідальність 

За порушення, скоєні в межах ділянки відводу водойми, порушники 

несуть відповідальність згідно діючому законодавству. 

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи 

винні в: самовільному захопленні водних об'єктів або самовільне 

водокористування (водозабір); 

забруднення та засмічення вод; 

введення в експлуатацію об'єктів, без очисних споруд та пристроїв 

належної потужності; 



безгосподарське використання води (добутої з водних джерел); 

порушення водоохоронного режиму на водозборах, які викликають їх 

забруднення, водну ерозію грунтів, та інші шкідливі явища; самовільне 

будівництво гідротехнічних споруд; пошкодження водогосподарських 

споруд та пристроїв; 

самовільне будівництво підприємств, споруд та застосування інших 

заходів, які впливають на стан вод; 

не проведення гідротехнічних, технологічних, лісомеліоративних та 

інших заходів, котрі забезпечують охорону вод від засмічення, забруднення, 

виснаження, а також покращення їх стану; 

порушення встановлених правил експлуатації та встановлених 

режимів роботи водогосподарських систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НОВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

При визначенні природоохоронних заходів слід в першу чергу 

керуватися Законом України «про охорону навколишнього природного 

середовища», Водним Кодексом України, Земельним Кодексом України, 

Законом України «про меліорацію земель». 

Природоохоронні вимоги включають до себе комплекс 

організаційно-господарських,агролісомеліоративних,агротехнічних, 

лукомеліоративних і інших робіт, які забезпечують збереження водних 

ресурсів водосховища в кількісному та якісному відношенні, 

підтримують ресурси водосховища в кількісному та якісному 

відношенні, підтримують задовільний санітарний стан водойми, 

прибережних захисних смуг та водоохоронні зони на рівні діючих норм. 

 

Вплив зрошення на зміну природних умов на меліорованих і 

прилеглих територіях. 

Меліоративні системи відносяться до споруд, які в результаті 

тривалої експлуатації викликають певні зміни в гідрологічній 

обстановці, рослинності, характері ґрунтів і мікрокліматі приземного 

шару повітря на меліорованих масивах і прилеглих до них територіях. 

Разом з високою ефективністю сільськогосподарських 

гідротехнічних меліорацій, що приводять до підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, є випадки і малої їх результативності, а   

іноді   вони   викликають   і   негативні   наслідки. 

При неправильному зрошуванні можуть спостерігатися 

затоплення і заболочування земель, підйом мінералізованих ґрунтових 

вод вище допустимого рівня, вторинне засолення, осолонцювання, водна 

ерозія ґрунтів, обвали і абразія берегів водосховищ, забруднення 

водотоків з дренажної мережі і ін. 



Надмірно зволожені і заболочені території з властивою ним 

рослинністю і тваринним світом після осушення також істотно 

змінюються. При неправильному осушенні спостерігається пониження 

рівня ґрунтових вод до неприпустимих меж, що викликає переосушку 

земель. Мають місце вітрова ерозія, зміна кількісного складу вод, 

швидка мінералізація торфу, повторне заболочування і ін. Змінюється 

рослинний покрив і тваринний світ. Все це пов'язано не тільки з 

організаційно-технічними причинами, але і з масштабністю заходів, а 

також з порушенням природної рівноваги в біосфері. 

Щоб уникнути серйозних порушень в природі, важливо 

комплексно вирішувати проблеми меліорації, пов'язуючи в єдиній 

системі споруди, що несуть технологічне і природоохоронне 

навантаження . 

При розробці і реалізації проектів меліоративних систем 

необхідно враховувати можливі впливи на навколишнє середовище і 

передбачати заходи, що базуються на глибоких наукових дослідженнях. 

Проект меліоративної системи повинен бути синтезом трьох 

взаємопов'язаних частин: меліоративно-господарської, що включає 

питання конструктивних рішень, будівництва, управління і експлуатації; 

природоохоронної, такої, що обґрунтовує заходи щодо охорони 

навколишнього середовища, а також зв'язок технічної і природної 

систем регіону; економічної, що освітлює питання ефективного 

використання меліорованих територій. Будучи комплексною моделлю 

реальної системи, проект повинен розглядати її працездатність і 

оцінювати всі можливі наслідки будівництва як в сьогоденні, так і в 

майбутньому. 



Заходи  щодо охорони природи у районах зрошуваних меліорацій. 
 При розробці природоохоронних заходів враховуються наступні 

об'єкти природи: земля (грунт), надра, води (поверхневі і підземні), ліси 

і зелені насадження (флора), тваринний світ (фауна), повітряне 

середовище, ландшафт, рідкісні і визначні природні об'єкти і комплекси. 

В цілях виключення негативної дії зрошуваних територій на 

навколишнє середовище необхідно застосовувати спеціальні заходи. При 

реалізації проектів зрошувальних систем доводиться виконувати великі 

об'єми будівельно-монтажних робіт. Головними чинниками, які в 

процесі будівництва можуть вплинути на природоохоронну надійність 

всієї системи, являются якість виготовлення матеріалів і виробів, а 

також  суворе  дотримання технології виробництва будівельних робіт. 

Головними умовами в досягненні позитивних результатів у 

охороні навколишнього середовища при меліоративному будівництві є 

висока якість проектних і будівельних робіт, а також високий рівень 

землеробства і експлуатації зрошувальних систем. 

Підвищення природоохоронної надійності зрошувальних систем 

забезпечується за рахунок збереження, в першу чергу, родючого шару 

ґрунту, рекультивації резервів, охорони джерел зрошування від 

забруднення, раціонального використання водних ресурсів, пристрою 

лісозахисних смуг. Необхідно строго дотримуватися планового 

водокористування, оперативно коректувати режим зрошування 

сільськогосподарських культур. На засолених і осолонцюватих ґрунтах 

не можна застосовувати поливи дощуванням. Для пониження рівня 

ґрунтових вод, припинення процесів вторинного засолення і 

осолонцювання необхідне будівництво і правильна експлуатація 

дренажних систем. Для зменшення втрат води з каналів на фільтрацію і 

випаровування необхідний перехід на закриту зрошувальну мережу, що 

підвищить і коефіцієнт земельного використання зрошуваної території. 



Основною мірою по запобіганню від забруднення водних ресурсів 

і захисту рослинного і тваринного світу є, окрім очищення, правильне 

розміщення аграрно-промислових комплексів і населених пунктів. Не 

слід проектувати їх розміщення по берегах річок, озер, водосховищ і 

каналів, оскільки вони є основними забруднювачами вод і 

навколишнього середовища. 

Для раціональнішого використання водних ресурсів необхідно 

повторно використовувати дренажні води для цілей зрошування. 

Раціональність цього прийому слід визначати у кожному конкретному 

випадку. 

 

Водоохоронна зона 

 

 Проект водоохоронної зони не розроблений. 

Контроль за веденням господарської діяльності в водоохоронній зоні 

здійснюється Придунайською регіональною інспекцією Держуправління 

екології та природних ресурсів в Одеській області за адресою 68600 м. Ьмаїл, 

вул. Ціалковського, буд.іа, т.4-12-29, 2-52-76. Водоохоронна зона водойми 

визначається проектом на основі вимог наступних нормативних документів: 

- ВБН 33-4759129-03-92 «Проектування упорядкування та 

експлуатація водоохоронних зон водосховищ». УНДШЕП; 

- Лист Мінсільгоспу, Мінрибгоспу та Мінводгоспу СРСР «О мерах 

по предотвращению попадания ядохимикатов в рыбохозяйственные 

водоёмы» від 31.08.1979 р; 

ДБН Б 2 4-1-94 Планування і забудова сільських поселень; Водний 

Кодекс Украйни; 

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них" від 8 травня 1996 р. №486. 



Згідно з цими документами межа водоохоронної зони Дракулівського 

водосховища включає заплаву, першу надзаплавну терасу, бровки і круті 

схили берегів, а також прилеглі балки та яри. 

З метою створення і підтримування задовільного водного режиму та 

покращення санітарного стану водойми, захисту його від замулення 

продуктами ерозії грунтів, захисту від забруднення пестицидами та 

біогенними речовинами, а також захисту від інших негативних процесів, 

навколо водойми виділяється прибережна захисна смуга з особливим 

режимом її використання (ст.88-91 Водного Кодексу України). Межі 

водоохоронної зони встановлюються з урахуванням: 

рельєфу місцевості , затоплення, підтоплення, інтенсивності 

берегоруйнування, конструкції інженерного захисту берега; 

цільового призначення земель , що входять до складу водоохоронної 

зони. Внутрішня межа водоохоронної зони Дракулівського водосховища 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. №486 

збігається з мінімальним рівнем води - лінією РМО - 13,3 м БС. 

Зовнішньою межею водоохоронної зони є лінія, прив'язана до контуру 

сільськогосподарських угідь , шляхів, лісосмуг, меж заплав, надзаплавних 

терас, бровок схилів, балок та ярів і визначається найбільш віддаленою від 

водного об'єкту лінією: 

зони затоплення при максимальному рівні води, в даному випадку 

ФПР 15,0 м.абс; розрахункової зони прогнозованої 50-річної переробки 

берега; зони ерозійної активності (устя ярів, балок, струмків); зони санітарної 

охорони джерел питного водопостачання; 

- зони лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні 

вод із зовнішньою межею не менш як 1000 м від урізу меженного рівня води; 

усі землі відводу на існуючих меліоративних системах , але не менш 

як 200 м від бровок каналів та дамб. 



На землях населених пунктів розмір водоохоронної зони , як і 

прибережної захисної смуги, встановлюється відповідно до існуючих на час 

встановлення водоохоронної зони конкретних умов забудови. 

Водоохоронна зона встановлюється згідно з проектом та 

погоджується з органами охорони навколишнього середовища, земельних 

ресурсів, власниками землі та затверджується Кілійською 

райдержадміністрацією. 

Прибережна захисна смуга є частиною водоохоронної зони та являє 

собою природоохоронну територію з режимом обмеження господарської 

діяльності. 

В цілому територія водоохоронної зони також є природоохоронною 

територією з регульованим режимом господарської діяльності. 

На території водоохоронної зони обмежується: 

будівництво нових та розширення існуючих промислових, 

сільськогосподарських та інших підприємств, що негативно впливають на 

санітарно-технічний стан водосховища та прилягаючих до нього земель, 

тваринницьких комплексів, накопичувачів стічних вод, складів ПММ, добрив 

та отрутохімікатів, ферм та птахофабрик, механічних майстерень, пунктів 

технічного обслуговування, та миття машин та транспорту, створення злітно-

посадочних майданчиків для заправки літаків сільгоспавіації паливно-

мастильними матеріалами і отрутохімікатами, складування сміття, 

влаштування кладовищ, скотомогильників тощо. 

Підприємства та об'єкти , які функціонували до створення 

водоохоронної зони продовжують функціонувати при строгому 

додержуванні вимог, що забезпечують належний екологічний та санітарний 

стан водойми та нормованих територій - природоохоронної зони та 

прибережної захисної смуги, при цьому забороняється: 

- розкорчування лісосмуг та чагарників (окрім потреб 

лісовідновлення), перевод лісонасаджень в інші категорії землекористування; 

застосування авіаобробки угідь отрутохімікатами та добривами; 



використання пестицидів, на які не встановлені ГДК (гранично 

допустимі концентрації); 

- заборона застосування отрутохімікатів на затоплюваних землях; 

внесення добрив по сніговому покрову; 

скид стічних вод , неочищених згідно з правилами охорони 

поверхневих вод від забрудненім. 

Для потреб експлуатації та захисту водойми від забруднення може 

встановлюватися смуга відводу згідно статті 91 ВКУ Розміри та 

місцеположення встановлюється згідно з спеціально розробленим проектом, 

котрий розроблює і погоджує користувач. 

При порушенні третіми особами перелічених вимог розпорядник, 

орендодавець, або користувач зобов'язаний сповістити про це відділ водних 

ресурсів Одеського обласного управління водного господарства. 

Прибережна захисна смуга 

З метою створення і підтримки задовільного водного режиму та 

покращення санітарного стану водойми, захисту його від замулення 

продуктами ерозії грунтів, захисту від забруднення пестицидами та 

біогенними речовинами, а також захисту від інших негативних процесів 

навколо водойми виділяється прибережна захисна смуга з особливим 

режимом її використання (ст.88-91 Водного Кодексу України). 

Ширина прибережної захисної смуги для даної водойми складає 50 м 

з урахуванням крутизни схилів. Територія прибережної захисної смуги - це 

землі запасу Трудівської та Мирненської сільських рад. В склад земель ПЗС 

входять: на правому березі - гідротехнічні споруди, лісонасадження (на 

землях Трудівської сільради), сільгоспугіддя, польова дорога, випаси; на 

лівому березі - гідротехнічні споруди, польові дороги, частково територія 

присадибних ділянок мешканців с.Трудове. 

В межах прибережної захисної смуги забороняється: 

1. Розорювання земель, садівництво та городництво; 



2. Зберігання та застосування пестицидів та добрив; 

3. Влаштування літніх таборів для худоби; 

4. Будівництво будь яких споруд (крім гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних, 

5. Миття та обслуговування автотранспорту та техніки; 

6. Влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів твердих 

та рідких відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів 

фільтрації тощо 

Об'єкти, які знаходяться в прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для 

експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання , підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Контроль за здійсненням господарської діяльності в прибережних 

захисних смугах здійснюється Відділом водних ресурсів Одеського 

облводгоспу (м. Одеса, вул. Гайдара 13, к.317, 318, тел.61-97-30). 

При порушенні третіми особами перелічених вимог розпорядник, 

орендодавець, або користувач зобов'язаний сповістити про це відділ водних 

ресурсів Одеського обласного управління водного господарства. 

Санітарно-захисна зона. 

Водосховище не є джерелом господарсько-питного водопостачання. 

На території, що примикає до водосховища, згідно СанПіН 3907-85 

«Санитарные правила строительства и эксплуатации водохранилищ» можуть 

бути організовані санітарно-захисні зони, з ціллю охорони водойми , як 

водного джерела для різних потреб народного господарства, від забруднення 

та замулення, погіршення якості води в водосховищі , розміщення пляжів, 

станцій для човнів, та особливо в місцях вилову риби 

 



Попередження забруднення водосховища. 

Прогноз санітарного стану і можливі зміни якості води в водосховищі 

складається в процесі експлуатації. 

Критерієм забрудненості води є погіршення її якості, внаслідок зміни 

органолептичних якостей та появи речовин, шкідливих для людини, тварин, 

птиць, кормових та промислових організмів, в залежності від виду 

користування. 

Придатність складу та якості води водойм, що використовується для 

побутового водопостачання та культур но-побутових, а також для 

рибогосподарських цілей, визначається по її відповідності згідно вимогам та 

нормативам, викладеним в СанПіН № 4630 - 88 "Санітарних правилах і 

нормах охорони поверхневих вод від забруднення" . 

Скид стічних вод в водойму допускається лише в виключних 

випадках при наявності погодженого і затвердженого проекту 

граничнодопустимих скидів. В цьому випадку нормативні вимоги до складу 

та якості вод водойм повинні бути віднесені до самих стічних вод. 

Дозвіл на скид в водойму скидних вод діючих підприємств зберігає 

свою дійсність лише на протязі 3-х років, після чого підлягає поновленню. 

Нормативи якості води для водойм господарсько-питного та 

культурно- побутового водопостачання приведені в додатку №2 до СанПіН 

№ 4630 - 88 "Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від 

забруднення" та в наказі Головрибводу СРСР №12-04-11 от 09.08.90 . 

В період експлуатації на основі даних спостережень за якістю води та 

її відповідності санітарним нормам , склад проектних природоохоронних 

заходів може кількісно та якісно змінюватися, доповнюватися та 

уточнюватися. 

Скид в водойму виробничих, побутових та інших видів відходів, як 

правило забороняється. 

Водойма вважається забрудненою , якщо показники якості води в 

ньому змінилися під безпосереднім, або опосередкованим впливом 



господарської діяльності та побутового використання та стали частково 

непридатними для одного з видів користування. 

Контроль якості води в водоймі здійснюється користувачем. 

Централізованої каналізації в населених пунктах, розташованих вище 

по течії річки немає, тому контроль за стічними водами не здійснюється. 

При виявленні потрапляння шкідливих речовин з навколишніх 

територій користувач організує контроль за джерелами постачання і за 

межами водоохоронної зони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ  ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ  

 

Організаційні та технічні заходи для створення безпечних умов праці, 

інструктаж та навчання робітників безпечним методам роботи складаються 

користувачем в відповідності з Законом України про працю від 21.11.2002 р., 

"Типовим положенням про навчання працівників з питань охорони праці. 

Наказ Держнаглядохоронпраці №30 від 04.04.1998.", іншими діючими 

інструкціями та правилами по техніці безпеки. Документація по техніці 

безпеки повинна бути відпрацьована та затверджена в відповідності з 

"Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 

охорону праці, що діють на підприємстві 0.00-8.03-93". 

При експлуатації повніші бути дотримані правила техніки безпеки , 

передбачені нормативними документами. 

На підставі діючих нормативних документів по техніці безпеки 

розроблюються інструкції з врахуванням місцевих умов. 

Кожний працівник повинен знати та виконувати діючі правила по 

техніці безпеки (ПТБ) на своєму робочому місці та негайно сповіщати своє 

безпосереднє керівництво про всі неполадки, порушення, які є небезпечними 

для людей, або цілісності споруд та обладнання. 

Нові робітники, які тільки що приступили до роботи, можуть бути 

допущені до роботи тільки після проходження ними: 

- ввідного (загального) інструктажу по техніці безпеки та 

виробничій санітарії; 

- інструктажу по техніці безпеки безпосередньо на своєму 

робочому місці, який повинен проводитися при кожному переході з одного 

робочого місця на друге, або при зміненні умов роботи; 

Повторний інструктаж для всіх працівників повинен проводитися не 

рідше одного разу в 3 місяці. Проведення інструктажу реєструється в 

спеціальному журналі. 



1. В разі виникнення ситуацій, що загрожують життю, або здоров'ю 

працюючих , виконання робіт зупиняється та робиться відповідний запис в 

журналі. 

2. Відповідальність за нещасні випадки та професійні отруєння, що 

стались на виробництві, несуть адміністративно-технічні працівники, які не 

забезпечили дотримання ПТБ. 

3. При проведенні сторонніми організаціями будівельно-монтажних 

робіт на діючих спорудах повинні складатися узгоджені заходи по техніці 

безпеки, виробничій санітарії та пожежній безпеці, а також по взаємодії 

будівельно-монтажного, ремонтного та експлуатаційного персоналу. 

4. Територія греблі повинна бути піддана благоустрою, озеленена, 

забезпечена зовнішнім освітленням. До всіх вузлів та гідроспорудам 

необхідно забезпечити безпечний доступ, як в нормальних умовах 

експлуатації, так і в випадках заносів споруд снігом та інших. 

5. Робітники повинні дотримуватися встановлених правил роботи з 

машинами, механізмами, та обладнанням, користуватися засобами 

індивідуального захисту, суворо дотримуватися інструкцій та правил техніки 

безпеки. 

6. Забороняється виконувати роботи при несправному обладнанні, 

знятих, або несправних огорожах, кожухах при відсутності захисних засобів 

та в інших умовах, загрожуючи їх життю та здоров'ю. Інструменти , які 

використовуються в роботі, повинні бути справними. 

7. Насипи піску, гравію та щебеню та інших сипучих матеріалів 

повинні мати відкоси з крутизною, відповідною їх куту природного укосу для 

даного виду матеріалів або повинні бути огороджені стійкими підпірними 

стінками. Забороняється брати з насипу сипучі матеріали шляхом підкопу. 

Пиловидні матеріали належить зберігати в бункерах та інших закритих 

ємностях, з прийняттям заходів проти розпилення при вантаженні та 

розвантаженні. 



8. Під час льодоходів та паводків по всій греблі необхідно 

встановити цілодобове чергування. Особливу увагу треба приділити 

водоскидам та водовипуску. 

9. Окрім робочого освітлення повинно бути передбачено аварійне 

освітлення переносними акумуляторними ліхтарями. 

10. Всі робітники, що працюють на водоймі, повинні вміти плавати, 

користуватися весельними човнами, знати правила рятування потопаючих та 

вміти здійснювати першу допомогу постраждалим при нещасних випадках. 

Особи в нетверезому стані до роботи не допускаються. 

11. Загальні заходи по запобіганню нещасних випадків при 

проведенні гідрометричних робіт складаються з наступних: 

Гідрометричні створи повинні бути обладнані згідно з вимогами 

безпеки виробництва робіт, забезпечені необхідним інвентарем для 

запобігання нещасних випадків, для рятування на воді, а також аптечками та 

необхідним набором перев'язочного матеріалу та медикаментів; 

при крутих та обривистих берегах підходи до місць спостережень 

повинні бути обладнані драбинами з перилами, спусками, або іншими 

пристроями, котрі забезпечують безпечний спуск до водойми, або каналу, 

особливо в зимовий період при снігопадах, заметілях та ожеледиці; 

при виконанні спостережень та робіт , пов'язаних з використанням 

плавучих засобів, спостережень та робіт з льоду , поблизу крутих берегів на 

всіх виконавцях робіт повинні бути надувні рятувальні жилети; 

до роботи в якості спостерігачів та тимчасових працівників на 

гідропостах слід долучати осіб з числа місцевого населення, які можуть 

добре керувати човном. 19 В випадку аварії всі виконавці робіт повинні 

виконувати наступне: 

не плисти від металевого, дерев'яного гумового човна, який 

перекинувся, до берега, триматися за човен та разом з ним підпливати до 

берега; 



звільнитися від всіх зайвих предметів одягу, які можливо скинути з 

себе; якщо з берега організується дієва допомога, то не спішити доплисти до 

берега, а берегти сили, та піддержуватися на плаву; після того , як човен 

підійшов на допомогу, залізти в нього з носу чи з корми, а не з борту, щоб не 

перекинутися; 

при провалюванні під лід, якщо в руках немає дошки, рейки, широко 

розкинути руки, щоб не піти під лід. Вилізати на лід треба, впираючись в 

протилежний край ополонки. При виході на лід необхідно, не встаючи на 

ноги, повзти до берега. 20. При проходженні паводка через споруди 

забороняється проведення будь яких робіт в нижньому б'єфі. Всі ремонтні 

роботи повинні бути завершеними до початку паводка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ВИСНОВКИ 
 

 
За водогосподарськими розрахунками Дракулівске водосховище може 

забезпечити водою площу в 400 га до липня. Починаючи з цього місяця, 

потрібно проводити підкачування води насосною станцією, тому що в серпні 

спостерігаються від'ємні значення акумуляції води в водосховищі, тобто 

спрацювання водосховища досягає рівня мертвого об'єму, після якого 

спрацювання неможливе. 

Основною проблемою Дракулівського водосховища на даний час є 

незбалансованість проведення робіт із його поповненнями у зв’язку зі 

зменшенням забору води на полив по Татарбунарській ЗС з Козійського 

водосховища. Необхідно розробляти новий  диспетчерський графік по 

строках та обсягах водоподачі ,а як кращий варіант необхідно відшукувати 

можливості щодо технічного переоснащення ГНС-1(встановити агрегат 

меншої потужності для планомірних робіт окремо на поповнення 

Дракулівського водосховища). 
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ВСТУП 

 

Об’єкт дослідження Дракулівське водосховище знаходиться в 

Кілійському районі Одеської області, кліматична особливість якої 

полягає в тому, що головним лімітуючим фактором, який обмежує 

величину врожайності, є недостача вологи, яку компенсує зрошення. 

Зрошувальна меліорація спрямована  на встановлення і регулювання на 

полях водного режиму, який забезпечує  отримання  проектного врожаю 

сільськогосподарських культур. Водний режим знаходиться в прямій 

залежності від кліматичних, ґрунтових, гідрологічних та господарських умов, 

біологічних особливостей рослини, їх урожаю, агротехніки обробітку, а 

також від способу й техніки поливу. Поливи впливають  на концентрацію 

ґрунтового розчину, змінюють вміст солей у ґрунті. Витісняючи повітря з 

ґрунтових шпар, зрошувальна вода визначає повітряний режим ґрунту.    

 Оптимальний водний режим ґрунту - це режим зрошення, який 

визначає норми, терміни та кількість поливів сільськогосподарської 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


