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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ  

КОНДИЦІЮВАННЯ ВОЛОГИ ДЛЯ  ЗРОШЕННЯ 

 

Проаналізовані сучасні доробки в області використання систем конди-

ціювання  вологи для зволоження сільськогосподарських земель в умо-

вах дефіциту прісної води, запропоновані раціональні зміни та допов-

нення до відомих рішень.  

Ключові слова: конденсація вологи, повітряно-крапельне зволоження. 

 
Проанализированы современные розработки в области использования  

систем конденционирования влаги для увлажнения сельськохозяйст-

венных земель в условиях дефицита пресной воды, предложены рацио-

нальные изменения и дополнения к известным решениям. 

Ключевые слова: конденционирование влаги, воздушно-капельное ув-

лажнение. 

 
The present portfolio in the use of air conditioning moisture to hydrate 

agricultural land in a shortage of fresh water, the rational amendments to 

certaindecisions. 

Keywords: moisture, airborne moisture. 

 

Відомо, що в останні роки, у зв’язку зі зміною клімату,   на теренах півдня 
України, а часто-густо і у більш північних областях спостерігалися засухи, 
коли по кілька тижнів поспіль бували відсутні опади. І якщо господарства, в 
яких є зрошувальні системи чи ділянки могли врятувати врожай сільськогос-
подарських культур, то для дрібних фермерських господарств довгострокова 
відсутність опадів була катастрофою. 
Під час значного підвищення температури атмосферного повітря відпові-

дно збільшується інтенсивність випаровування вологи як з товщі ґрунту так і 
з листової маси рослин, що вирощуються на даних площах. Особливо велика 
концентрація водяних (короткочасна) парів спостерігається у приґрунтових 
шарах повітря. Також відомо, що навіть при високих температурах повітря, 
температура ґрунту в прикореневих шарах ґрунту має сталі значення і є наба-
гато нижчою ніж на поверхні. 
Багато вчених світу працюють над тим щоби використати наявний пере-

пад температур між товщою ґрунту і повітря над ним, використовуючи ефект 
конденсації вологи на холодних поверхнях. 
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У даній статті зроблений аналіз світових тенденцій в царині використання 
систем кондиціювання вологи (Condensation Irrigation) і вітчизняних розро-
бок з метою рекомендації найбільш ефективних  для впровадження їх у фер-
мерських господарствах. 

Найпростішим варіантом є пропозиція використання металізованих лот-
ків які розділені на конусоподібні гофровані секції з отвором посередині 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                             
                             
 
 

Рис. 1. Лоток для збирання конденсату 
  

Навіть у самих посушливих регіонах при переходах часу ніч-день на по-
верхні лотків осідає конденсат у вигляді роси і по похилій поверхні  транспо-
ртується до коріння рослини. Така система зволоження розрахована на стов-
бурні рослини як при вирощуванні овочів так і в садівництві. Простота конс-
трукції і відносно низька вартість (1$ за метр лотка) роблять цю систему ду-
же привабливою. 
Для господарств, на землях яких є запаси грунтових вод з великим ступе-

нем мінералізації, що не можуть бути використані для поливу безпосередньо, 
пропонується також система повітряного зволоження. Мінералізована вода 
поступає зі свердловини в накопичувальний басейн (рис. 2), де нагрівається 
під дією сонячної радіації і починається процес випаровування. Для недопу-
щення випаровування і накопичування вологого  повітря  авторами пропону-
ється  басейн  перекривати  прозорим плівковим матеріалом, який би викону-
вав роль кришки. Вологе повітря з допомогою сонячних насосів подається в 
систему перфорованих труб що розташовані в продуктивному шарі ґрунту. 
Під час проходження вологого повітря по трубах при температурі грунту 7-
8°
С волога конденсується на стінках  і зволожує рослини вже прісною водою, 

одночасно провітрюючи кореневий шар ґрунту. 
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Рис. 2. Система повітряного зволоження 

 
В умовах, коли  поблизу фермерського господарства відсутні джерела во-

ди або будівництво зрошувальної ділянки економічно не вигідно, нами про-
понується використовувати систему конденціювання вологи розроблену авс-
тралійським вченим Dyson Adwards.  
Він запропонував всмоктувати приземне повітря у спеціальну трубку 

(рис. 3), що заглиблюється у ґрунт на глибину до 2 м. Температура ґрунту на 
цій  глибині   постійно  тримається  у   межах 6-8°С,  при температурі повітря  
+ 30…40°С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Повітровсмоктуюча трубка 

 

При такій температурі водяні пари починають осідати на стінках направ-
ляючої трубки і стікати вниз. Якщо у нижній частині трубки розмістити резе-
рвуар, то за визначений період можна зібрати певну кількість води.   
Зібрану в резервуарі воду можна використати для зволоження сільського-

сподарських культур таким чином створивши майже замкнену систему вико-
ристання вологи, що є в наявності у ґрунті. 
Для того, щоб відмовитися від додаткових витрат на джерела енергії для 
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роботи таких пристроїв, бажано, щоб вони працювали в автономному режи-
мі. 

Пристрій для повітряно-крапельного зрошення має наступну конструк-
цію (рис. 4): 
 

 
Рис. 4. Пристрій для повітряно-крапельного зрошення: 

1 – сонячна панель, 2 – повітряна турбінка, 3 – трубчастий стояк,  
4 – блок кондиціювання повітря, 5 – повітряний клапан, 6 – акумулятор,  

7 – резервуар води, 8 – насос, 9 – трубка зрошувач 
 

Через забірний отвір з турбінкою тепле повітря поступає у направляючий 
трубчастий стояк і проходячи через нього у нижню частину пристрою посту-
пово охолоджується. Волога, що міститься у повітрі, конденсується на стін-
ках трубки і стікає у накопичувальний резервуар. За допомогою міні-насоса 
вода з резервуара по напірному патрубку направляється у трубку-зрошувач, 
яка покладається вздовж ряду рослин, що вирощуються на даній ділянці. Ав-
тором розробки передбачається використовувати перфоровані трубки-
зрошувачі. Нами ж пропонується трубку-зрошувач виконувати з напівпрони-
кних мембранних матеріалів, що не потребує великих напорів для її функціо-
нування. Застосування мембранних зрошувачів також дає можливість повніс-
тю автоматизувати процес зволоження тому, що система починає працювати 
тільки у випадку різниці потенціалів між зовнішньою і внутрішньою сторо-
ною стінки труби. Іншими словами, вода поступає із зрошувача в ґрунт тіль-
ки коли потребує цього рослина. 
Джерелом енергії для роботи насоса послуговується сонячна батарея, яка 
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заряджає вбудований акумулятор, а при наявності вітру в роботу вступає по-
вітряна турбінка, що також додатково підзаряджає акумулятор. 
Команда на включення в роботу насосу може подаватися від ручного 

пульта управління або автоматично при наявності датчика вологи ґрунту. 
Щоби гарантувати запуск пристрою в роботу нами пропонується перед 

початком сезону заповнити накопичувальний резервуар стартовою кількістю 
зрошувальної води. 
Для того, щоб підвищити ефективність пристрою і прискорити швидкість 

конденсації вологи з повітря, пропонується направляючу трубку виконувати 
у вигляді змійовика (рис. 5). У такому випадку подовжується термін контакту  
теплого   повітря   з   холодними   стінками    трубки,   що    підвищує процент 
 

 
               
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Направляюча трубка-змійовик 

 
виділення вологи з повітря. Інтенсифікувати процес конденсації можна ство-
ренням на внутрішній поверхні змійовика штучної шорсткості (рис. 6). У та-
кому випадку ламінарний потік повітря в середині трубки-змійовика перехо-
дить в турбулентний режим. Що додатково підвищує інтенсивність процесу 
конденсації вологи з повітря. 

 

 
Рис. 6. Трубка-змійовик зі штучною шорсткістю на внутрішніх стінках 

   

Залежно від виду рослин, їх водоспоживання, прогнозів на кліматичну об-
становку в районі розташування фермерського господарства, кількість при-
строїв на ділянці зрошення може варіюватися (рис. 7). 
З одного пристрою може заживлюватися від одного до кількох трубопро-

водів зрошувачів. 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 15

 
Рис. 7. Встановлення пристроїв повітряно-крапельного зрошення  

на ділянці поливу 
 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що викорис-
тання інноваційних розробок з застосуванням для зволоження сільськогоспо-
дарських ділянок ефекту конденсації вологи  дає можливість фермерським 
господарствам без витрат енергоносіїв  отримувати врожаї сільгоспкультур з 
високим ступенем гарантії при несприятливих погодних умовах. 
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