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Краплинне зрошення – економічно обґрунтований і екологічно без-

печний спосіб зрошення садів, виноградників, овочевих та баштанних 

культур в умовах відкритого ґрунту та інших сільськогосподарських 

культур в теплицях і на дачних ділянках. Це порівняно новий метод 

зрошення рослин. Він характеризується наявністю постійної розподі-

льчої мережі під тиском, яка дозволяє здійснювати безперервні та часті 

поливи [1]. 

При краплинному поливі зволожується тільки обмежена частина 

ґрунтової поверхні, без поверхневого стоку, або фільтрації води в гли-

бинні шари ґрунту. При краплинному зрошенні зволоження ґрунту 

здійснюється капілярним шляхом. За рахунок цього зберігаються оп-

тимальні водно-фізичні властивості ґрунту [1, 2]. 

Функцію надійності роботи краплинних водовипусків можна під-

вищити за рахунок використання досконаліших методів проектування і 

використання високоякісних матеріалів, покращенням якості і техно-

логії виготовлення конструкції та забезпеченням оптимізації обслуго-

вування.  

Натурні дослідження зміни гідравлічних характеристик краплин-

них водовипусків в процесі експлуатації були виконанні на ділянці 

краплинного зрошення «Domaine Azzouz Abdallah EAC 33» в районі  

м. Зеральда Алжир [8, 9, 10], яка складалася із насосної станція НС, 

магістрального трубопроводу МТ, ремонтної засувки РЗ, фільтру сере-

днього очищення ФСО, змішувача-дозатора мінеральних добрив 

ЗДМД, фільтру тонкого очищення ФТО, відводу в РТ, водовипускної 

засувки, розподільного трубопроводу РТ, водовипуску в ПТ, регулю-
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ючої засувки РЗ, поливного трубопроводу ПТ, краплинних водовипус-

ків, заглушки для промивання.  

При режимі роботи з промиванням та додаванням мінерального до-

брива, який проводився в натурних умовах при середній каламутності 

води 2.25 NTU  та середньому сухому залишку 1432 мг/дм
3
 і середній 

температурі повітря Тсер=25° С, краплинні водовипуски працювали 

впродовж 660 годин [3, 4, 5, 6, 7]. 

За допомогою блок-схеми розрахунку надійності системи 

краплинного зрошення визначено імовірність безвідмовної роботи 

системи краплинного зрошення на поливній ділянці, при експлуатації з 

наробітком до відмови Т=370 год: для Silver Drip складає  

R Silver Drip (T)= 0,9187, для Aqua Traxx – R Aqua Traxx (T)= 0,8920 та T-Tape 

R T-Tape (T)= 0,8413. 

Імовірність безвідмовної роботи системи зрошення (структура сис-

теми – поєднання послідовно та паралельно з’єднаних елементів,  

див. рис. 1 та рис. 2) на поливних ділянках визначається за формулами 

(1, 2, 3, 5, 6, 7). 

Для послідовно з’єднаних елементів 

                     ∏…⋅
n

=i

iis
R=RRR=R

1

21  ,                              (1) 

R1(t) – імовірність безвідмовної роботи насосної станції НС, 

R2(t) – імовірність безвідмовної роботи магістрального трубопроводу 

МТ, 

R3(t) – імовірність безвідмовної роботи ремонтної засувки РЗ, 

R4(t) – імовірність безвідмовної роботи фільтра середнього очищення 

ФСО, 

R
\
5(t) – імовірність безвідмовної роботи змішувача-дозатора мінераль-

них добрив (ЗДМД R5(t)+ засувка РЗ R3(t)+ засувка РЗ R3(t)), 

R6(t) – імовірність безвідмовної роботи фільтра тонкого очищення  

ФТО, 

R7(t) – імовірність безвідмовної роботи відводу в РТ, 

R8(t) – імовірність безвідмовної роботи водовипсукної засувки, 

R9(t) – імовірність безвідмовної роботи розподільного трубопроводу 

РТ, 

R10(t) – імовірність безвідмовної роботи водовипуска в ПТ, 

R11 (t) – імовірність безвідмовної роботи регулюючої засувки, 

R12 (t) – імовірність безвідмовної роботи поливного трубопроводу ПТ, 

R13 (t) – імовірність безвідмовної роботи краплинних водовипусків. 
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Припустимо, що імовірність безвідмовної роботи для всіх елемен-

тів    R1-12=0,999, крім краплинних водовипусків R13  та змішувача R
\
5.  

Розрахуємо імовірність безвідмовної роботи системи зрошення для 

випадку експлуатації краплинних водовипусків Silver Drip за блок-

схемою тракту водоподачі на поливну ділянку (рис. 2). 

Імовірність безвідмовної роботи змішувача-дозатора мінеральних 

добрив (ЗДМД R5 + засувка РЗ R3+ засувка РЗ R3)  . 

9989,0))999,01(1(*999,0))1(1(*R 22

355
\ =−−=−−= RR . 

Розрахуємо імовірність безвідмовної роботи системи зрошення від 

насоса R1 до розподільчого трубопроводу R9. 

                      R
\
= R1*R2*R3*R4*R

\
5*R6*R7*R8*R9…                                (2) 

                                  R
\
= 0,999

9
·0,9989=0,9899.

 

Імовірність безвідмовної роботи системи зрошення від водовипус-

ків в ПТ R10 до краплинних водовипусків R13 для кожного поливного 

трубопровода ПТ 

                           R
\\
 = R10*R11*R12*R13=0.999

3
 R13.                             (3)

 

Функцію ймовірності розподілу безвідмовної роботи краплинних 

водовипусків Silver Drip знаходимо за формулою 

                       ( )
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573,7

13
525

exp
T

tR  .                                   (4) 

Звідси імовірність безвідмовної роботи системи зрошення при на-

робітку до відмови Т=370 год для краплинних водовипусків Silver Drip 

буде дорівнювати  

                                  R Silver Drip = R
\\
*R

\
                                                    (5) 

R Silver Drip = 0,9899*0.999
3
*R13= 

0,9899*0.999
3
*




















−

573,7

525

370
exp =0,9196. 

Імовірність безвідмовної роботи системи зрошення у випадку екс-

плуатації краплинних водовипусків Aqua Traxx за блок-схемою тракту 

водоподачі на поливну ділянку (рис. 2) визначаємо за формулами (2), 

(3), (5). 

Функція імовірного розподілу безвідмовної роботи краплинних во-

довипусків Aqua Traxx має вигляд: 

                        ( )



















−

7,068

13
512.4

exp
T

=tR
 .                             (6) 

Імовірність безвідмовної роботи системи зрошення при наробітку 

до відмови Т=370 год для краплинних водовипусків Aqua Traxx буде 

дорівнювати  
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RAqua Traxx= 0,9889*0.999
3
*R13 = 

0,9889*0.999
3
*




















−

7,068

512.4

370
exp

=0,8929. 

Імовірність безвідмовної роботи системи зрошення у випадку екс-

плуатації краплинних водовипусків T-Tape за блок-схемою тракту во-

доподачі на поливну ділянку (рис. 2) визначаємо за формулами (2), (3), 

(5). 

Функція імовірного розподілу безвідмовної роботи краплинних во-

довипусків T-Tape має вигляд: 

                     ( )



















−=

745,5

13
8,509

exp
T

tR
.                               (7) 

Імовірність безвідмовної роботи систем зрошення при наробітку до 

відмови Т=370 год для краплинних водовипусків T-Tape буде дорів-

нювати  

RT-Tape=0,9889*0,999
3
*R13 =0,9889*0,999

3
*























−

745,5

8,509

370
exp  =0,8422. 

 
 зв’язок в  процесі водоподачі 
 

                           номер елемента  системи краплинного зрошення 

 
Рис. 1. Блок-схема тракту водоподачі  системи краплинного зрошення з  

використанням краплинних водовипусків Silver Drip 
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 зв’язок в  процесі водоподачі 
                      

                           номер елемента  системи краплинного зрошення 

 
Рис. 2. Блок-схема тракту водоподачі системи краплинного зрошення з  

використанням  краплинних водовипусків Aqua Traxx та T-tape 

 

На основі досліджень можна зробити наступні висновки. 

Визначено імовірність безвідмовної роботи системи краплинного 

зрошення на поливній ділянці, при експлуатації з наробітку до відмови 

Т=370 год: при використанні краплинних водовипусків Silver Drip  

R Silver Drip = 0,9187, Aqua Traxx R Aqua Traxx = 0,8920 та T-Tape R T-Tape = 

0,8413. 

Дослідження надійності показали, що краплинні водовипуски Aqua 

Traxx та  Silver Drip мають більші показники наробітку до відмови в 

порівнянні з краплинними водовипусками T-Tape. 
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Are questions concerning the reliability of a drippers "Aqua Traxx"              
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КАПЕЛЬНЫХ ВОДОВЫПУСКОВ 

"AQUA TRAXX", "T-TAPE" И "SILVER DRIP" В НАТУРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

Приведены вопросы, касающиеся надежности капельных водовы-

пусков "Aqua Traxx", "T-Tape" и "Silver Drip", исследования ко-
торых были проведены в г. Зеральда Алжир. 

Ключевые слова: капельные водовыпуски, надежность, вероят-
ность, система орошения. 

 


