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ЗМІНА НАДІЙНОСТІ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ 

„SILVER DRIP” ПРИ РІЗНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМАХ 

В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 

 

Наведено питання, що стосуються надійності краплинних водови-

пусків "Silver Drip", які були дослідженні в лабораторії кафедри 

гідравліки НУВГП. 
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Надійність роботи краплинних водовипусків, як одного з головних 

елементів даної системи, це серйозна проблема та найбільш серйозне 

обмеження в довговічності будь-якої системи краплинного зрошення. 

Низька якість фізичних, біологічних і хімічних властивостей води мо-

же призвести до серйозних проблем надійності даних систем. Най-

більш критичні аспекти, що впливають на надійність системи, – це 

конструкція краплинних водовипусків та якість води, тому вибір конс-

трукції краплинних водовипусків – це один з найважливіших момен-

тів, що визначає довговічність і надійність системи, а також обсяг 

профілактичних заходів у процесі обслуговування [1, 2, 3]. 

Спеціальна конструкція краплинних водовипусків, при викорис-

танні фільтра на вході системи, гарантує надійну роботу систем навіть 

при використанні стічної води та води повторного використання. Бі-

льша площа фільтра гарантує довгострокову надійну роботу без засмі-

чення та збільшений водний потік.  

На початку березня 2010 р. на базі лабораторії кафедри гідравліки 

НУВГП була розроблена лабораторна установка для дослідження на-

дійності краплинних водовипусків Silver Drip, компенсованого типу 

краплинних водовипусків (при зміні тиску у середині трубки  витрата 

води залишається незмінною).  

Схемою досліду передбачено вивчення експлуатаційних характери-

стик систем краплинного зрошення [9, 11, 12, 13]. В дослідах викорис-

товували 70 краплинних водовипусків Silver Drip [4, 5, 6, 7, 8]. 

Дослід передбачає чотири варіанти експлуатації краплинних водо-

випусків в таких режимах: без промивання; з додаванням мінерального 
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добрива і промиванням, при різних робочих тисках (1,05- 0,41 бар). 

Краплинні водовипуски працювали на воді з середньою каламутні-

стю води від 23 до 60 NTU, при сухому залишку від 307 до 370 мг/дм
3
 

та середній температурі повітря Тсер=16°С. 

В лабораторних умовах використовували універсальні кристалічні 

мінеральні добрива (N18. P15, K18) для саду і городу, що 

забезпечують поживні речовини рослинам. Макроелементи, що 

входять до складу цих добрив: NO3 , P2O5, K2O, мікроелементи – 

марганець, цинк, залізо, бром, фітогормони, мідь та ін. Добриво 

універсальне, його можна використовувати на всіх ґрунтах під будь-які 

культури.  

Для встановлення типу теоретичного закону розподілу надійності 

краплинних водовипусків, використовували спеціальну програму на 

ЕОМ для визначення теоретичних законів розподілу випадкових вели-

чин [10].      

Побудова графіків теоретичного закону розподілу випадкової вели-

чини на сітці ймовірностей, а також оцінка апроксимації дослідних да-

них, найкращим варіантом у нашому випадку є нормальний розподіл 

(див. рис. 1, 4). Також побудовано графік імовірності безвідмовної та 

відмовної роботи та графік щільності нормального розподілу (рис. 2, 3, 

5, 6). 

Таблиця 1 

Розрахункові дані для визначення теоретичного та емпіричного закону 

розподілу надійності краплинних водовипусків Silver Drip  

при 1,05 бар, при режимі без промивання 

№ п/п Ti ,год. ri Ki Fe(T) Fт(T) Dі 

1 90 47 47 0.797 0.785 0.012 

2 120 3 50 0.847 0.820 0.027 

3 210 2 52 0.881 0.901 0.02 

4 240 1 53 0.898 0.921 0.023 

5 270 2 55 0.932 0.938 0.006 

6 330 2 57 0.966 0.963 0.003 

7 390 1 58 0.983 0.979 0.004 

 

Максимальна різниця між емпіричною та теоретичною функціями 

розподілу Dmax = 0,028 спостерігається при Т = 120 годин. При рівній 

значимості α=0,10 та при кількості випадкових величин r = 58 шт., 

критичне значення складає λ
\
N = 0,161. 
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Отже, дослідний закон розподілу випадкової величини не супере-

чить даному. Параметри закону: математичне сподівання випадкової 

величини ax = 101,2 годин; сер. квадр. відхилення випадкової величини 

σx = 241,8 годин; 

Функція ймовірності розподілу відмови краплинних водовипусків 

визначається за формулою [1, 10] 
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Підставивши у вираз (1) параметри ax і σx , отримали наступну фун-

кцію ймовірності розподілу відмовної роботи краплинних водовипус-

ків Silver Drip 
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Рис. 1. Сітка достовірності та графік функції розподілу надійності краплинних 

водовипусків Silver Drip при 1,05 бар, для нормального розподілу при  

експлуатаційному режимі без промивання 
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Функцію ймовірності розподілу безвідмовної роботи краплинних 

водовипусків Silver Drip можна виразити у наступному вигляді 
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Рис. 2. Графік імовірності безвідмовної роботи RC(t) та імовірність відмов FC(t) 

 

 
Рис. 3. Графік щільності нормального розподілу f(t) 
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Таблиця 2 

Розрахункові дані для визначення теоретичного та емпіричного закону ро-

зподілу надійності краплинних водовипусків Silver Drip при  

1,05 бар, при режимі з промиванням та додаванням мінеральних добрив 

№ з/п Ti,год. ri Ki Fe(T) Fт(T) Di 

1 360 3 3 0,176 0,290 0,114 

2 380 3 6 0,353 0,329 0,024 

3 400 1 7 0,412 0,369 0,043 

4 420 2 9 0,529 0,412 0,117 

5 670 5 14 0,824 0,875 0,051 

6 680 1 15 0,882 0,886 0,004 

7 720 1 16 0,941 0,923 0,018 

 

Максимальна різниця між емпіричною та теоретичною функціями 

розподілу Dmax = 0,118 спостерігається при Т = 420 годин. При рівній 

значимості α=0,10 та при кількості випадкових величин r = 16 шт., 

критичне значення складає λ
\
N = 0,295. 

 

 
Рис. 4. Сітка достовірності та графік функції розподілу надійності краплинних 

водовипусків Silver Drip при 1,05 бар, для нормального розподілу, при  

експлуатаційному режимі з промиванням і додаванням мінеральних добрив 
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Отже, дослідний закон розподілу випадкової величини не супере-

чить даному. Параметри закону: математичне сподівання випадкової 

величини ax = 460,7 годин; сер. квадр. відхилення випадкової величини 

σx = 182,0 годин. 

Підставивши визначені вище параметри ax і σx , отримаємо наступ-

ну функцію ймовірності розподілу відмови краплинних водовипусків 

Aqua Traxx 
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Функцію ймовірності розподілу безвідмовної роботи краплинних 

водовипусків Aqua Traxx 
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Рис. 5. Графік імовірності безвідмовної роботи RC(t) та імовірність відмов FC(t) 

 
Рис. 6. Графік щільності нормального розподілу f(t) 

 

На основі досліджень можна зробити наступні висновки: 
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1. Краплинні водовипуски „Silver Drip” мають більші технологічні 

розсіювання витрат, ніж краплинні водовипуски „Aqua Тraxx” , „T-

tape” та „Netafim”. Пояснюється це тим, що у краплинних водовипус-

ках „Silver Drip” не досконала технологія виготовлення конструкції 

(лабіринти водовипуску дуже чутливі до якості води), яка сприяє збі-

льшенню варіації витрат. 

2. Найбільші зміни гідравлічних характеристик зазнали краплинні 

водовипуски „Silver Drip”, де і виникли перші відмови при експлуата-

ції впродовж 70 год. 

3. Дослідні дані апроксимуються нормальним розподілом за кри-

терієм Колмогорова при експлуатаційному режимі без промивання та 

при експлуатаційному режимі з додаванням мінеральних добрив і 

промиванням, параметри ax і σx, залежать від конструкції краплинних 

водовипусків та умов експлуатації. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КАПЕЛЬНЫХ  

ВОДОВЫПУСКОВ "SILVER DRIP" ПРИ РАЗНЫХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМАХ В ЛАБОРАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Приведены вопросы, касающиеся надежности капельных водовы-

пусков "Silver Drip", которые были изучены в лаборатории кафе-
дры гидравлики НУВГП. 
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