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АНАЛІЗ ВІДМОВ І ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ  

КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ 

 

Наведені питання, що стосуються надійності окремих елементів сис-

теми краплинного зрошення, які в свою чергу впливають на роботу 

систем.  
 

Приведены вопросы, касающиеся надежности отдельных элементов 

системы капельного орошения, которые в свою очередь влияют на рабо-

ту систем. 

 

The following questions concerning the reliability of individual elements 

of drip irrigation, which in turn affect the operation of the system. 
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Надійність систем краплинного зрошення – це здатність системи в 

конкретних умовах експлуатації впродовж заданого часу безвідмовно пода-

вати задану кількість води рослинам. Основи надійності меліоративних сис-

тем вперше були розроблені академіком Ц.Е. Мирцхулавою [1, 2]. Надійність 

роботи відкритих зрошувальних систем висвітлена в працях М. Натальчука 

[9], В. Солнишкова [10] та ін. 

Теорія надійності сформувалась в 50-х роках минулого сторіччя під 

впливом розвитку радіоелектроніки, ракетної та обчислювальної техніки [3, 

4]. В ці роки починають масово використовуватись аналітичні методи статис-

тичного контролю якості виробів і обладнання для прогнозу відмов виробів і 

обладнання. Пізніше з'являються розробки авторів [5, 6, 7, 8], присвячені 

методам розрахунку надійності складних технічних систем, що вміщують 

велике число елементів. 

Використання систем краплинного зрошення активно поширюється в 

усьому світі й очікується, що цей спосіб зрошення буде пріоритетним у май-

бутньому. Це пояснюється дефіцитом водних ресурсів, який постійно збіль-

шується, зростаючою вартістю води, а також необхідністю мінімізації нега-

тивних наслідків застосування традиційних способів зрошення для навколи-

шнього середовища. Краплинне зрошення має унікальний потенціал для ефе-
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ктивного застосування високоточних систем автоматики й керування, для 

гнучкої корекції умов поливу та властивостей поливної води й подачі з во-

дою до рослин поживних речовин. Цей метод зрошення дозволяє створити 

оптимальний водно-повітряний та дозований режим живлення сільськогос-

подарських рослин, кущів та дерев. 

Надійна робота систем краплинного зрошення залежить від способу під-

готовки води і довговічності окремих елементів. Особливості біологічних і 

хімічних властивостей води серйозно впливають на надійність систем й кра-

плинного зрошення. Надійність системи найбільше залежить  від конструкції 

крапельниці, якості очистки та хімічного складу води. Дія цих факторів на 

експлуатаційні характеристики, включаючи забруднення (засмічення крапе-

льниці) системи, має основне значення для надійності. Проте, вибір констру-

кції крапельниці – це один з найважливіших моментів, що визначає довговіч-

ність і надійність системи, а також обсяг профілактичних заходів у процесі 

обслуговування.  

На сьогодні розроблені такі конструкції крапельниць, які при влаштуван-

ні фільтра на вході в систему гарантують надійну роботу системи навіть при 

використанні стічної води і вод повторного використання. 

Дослідження тенденцій розвитку елементів систем краплинного зрошен-

ня показали, що крапельниці конструктивно розвиваються у напрямку удо-

сконалення систем з технічного обслуговування та покращення якості очи-

щення поливної води. Питання забезпечення ремонтоздатності, довговічності 

та збереженості висвітлені недостатньо. Тому є необхідність розробки нових 

конструкцій, які забезпечать довготривалу збереженість конструкції та об-

слуговування при експлуатації системи.  

В період експлуатації систем краплинного зрошення зустрічаються різ-

номанітні відмови елементів даних систем [12]. 

Характер відмови – це конкретні зміни, що обумовлені переходом пра-

цюючої системи в непрацездатний стан, які відбуваються в найбільш слаб-

ких, з точки зору надійності, елементах системи краплинного зрошення. За-

лежно від характеру зміни основного параметра елемента системи до момен-

ту виникнення відмови, останні поділяються на дві основні категорії: раптова 

(характеризується стрибкоподібною зміною одного або декількох заданих 

параметрів конструкції системи) та пошкодження, які можуть накопичува-

тись непомітно впродовж якогось проміжку часу, а проявляють вони себе 

несподівано при виході з ладу того чи іншого елементу, наприклад, відмови, 

що пов'язані з недостатньою міцністю матеріалу. 

Питання довговічності систем краплинного зрошення пов'язане із довго-

вічністю крапельниць і поливних трубопроводів у різних умовах експлуата-

ції. Фактори, що впливають на надійність та довговічність систем краплинно-

го зрошення, обумовлюють метод підвищення їхньої надійності, які необхід-

но використовувати при проектуванні, будівництві та експлуатації системи. 

Довговічність та якість систем краплинного зрошення в основному зале-
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жать від нормального функціонування ланки фільтр-крапельниці. 

Довговічність вітчизняних систем краплинного зрошення, а також закор-

донних систем залежить від об'єктивних і суб'єктивних факторів. До 

об’єктивних факторів варто віднести: вплив навколишнього середовища та 

особливості експлуатаційних режимів. Сонячна радіація, температура, домі-

шки в повітрі сприяють старінню поліетиленових трубопроводів і крапель-

ниць. Внаслідок цього різко змінюється пропускна здатність капельниць [2]. 

Суб'єктивні фактори умовно підрозділяються на три групи: конструктивно-

проектні, виробничі та експлуатаційні. До першої групи відносять: недоско-

налість конструкцій крапельниць; недосконалий підбір матеріалів для крапе-

льниць, в результаті чого при виготовленні окремі деталі крапельниць дефо-

рмуються [14, 15]. Безсистемний підхід до вибору типу крапельниць і фільт-

рів очищення води призводить до того, що в крапельниці попадають частки, 

крупність яких більша площі найменшого поперечного переріза водопровід-

них каналів [11, 16]. Довговічність систем краплинного зрошення залежить 

від якості очищення води [17]. Великі частки, що надходять у крапельниці 

після фільтрів очищення води, перекривають водопровідні канали крапель-

ниць, зменшуючи пропускну здатність [17].  

Одна із проблем, що виникає при експлуатації крапельниць, є засмічення 

окисами тривалентного заліза. Фізичними перешкодами, що призводять до 

засмічення крапельниць є мінеральні добрива, внесені з поливною водою.  

Вплив температури на робочу частину циклу (поливний сезон) проявля-

ється в тому, що крапельниці, які мають довгі водовипуски, при підвищенні 

температури нагріваються, збільшуючи свою пропускну здатність. 

Причинами пошкоджень і відмов елементів системи краплинного 

зрошення можуть бути природні деградаційні процеси старіння матеріалів, 

знос елементів, а також дефекти, що пов'язані із недоліками монтажу, будів-

ництва чи ремонту, виникненням зовнішніх та внутрішніх дій і навантажен-

ням та порушенням правил і норм експлуатації. 

Вивчення причин, що викликають відмову у роботі систем краплинного 

зрошення, дозволяє виявляти недоліки проектування, виготовлення та екс-

плуатації елементів та системи в цілому. 

Характерним для даної системи є те, що незадовільна робота одного із 

зв'язаних між собою елементів впливає на роботу системи в цілому. 

В табл. 1 наведені систематизовані характерні пошкодження, причини їх-

нього виникнення з позицій різних авторів, а також наведена класифікація 

пошкоджень елементів системи краплинного зрошення відповідно до причин 

їхнього виникнення. Посилання на джерела інформації про пошкодження 

наведені безпосередньо в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Класифікація пошкоджень та відмов елементів систем краплинного зрошення 

відповідно до причин їхнього виникнення 

Назва 

елемента 

 

Автори 
Характерні пош-

кодження 

Вид 

пошк. 

Причини неза-

довільної ро-

боти 

1 2 3 4 5 

Водовипуск 

поливного 

трубопров. 

RU2280977C1 

 

RU2282534C1 

RU2343695C1 

 

SU1501981A1 

[18] 

Засмічення водо-

випусків ґрунтом. 
Е 

Незадовільна 

якість очистки 

води. 

Висока ступінь 

нерівномірності 

витрати поливної 

води по довжині 

трубопроводу – 

кольматаж крапе-

льниць. 

Е 

 

 

 

 

К 

 

Недостатнє 

технічне обслу-

говування. 

 

Застосування 

неякісних мате-

ріалів виготов-

лення. 

Поломка водови-

пусків. 
В 

Застосування 

неякісних мате-

ріалів. 

Крапельниці заби-

ваються рослин-

ними залишками 

та мулом. 

В 

Недоліки при 

проектуванні. 

 

 

 

 

 

Фільтри 

SU1551285A1 

SU1544712A1 

 

SU545305A1 

RU21912C1 

RU2220106C1 

[18] 

Трубчасті фільтри  

швидко забива-

ються мулом. Ная-

вність мулу і нано-

сів з розмірами 

більше 50 мкм, що 

є недопустимим 

для крапельниць. 

Е 

Недостатнє 

технічне  

обслуговування. 

 

 

 

 

 

Вихід з ладу сор-

бента. 
Е 

Недостатнє 

технічне обслу-

говування. 
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Кольматація труб-

частих фільтрів. 
К 

Застосування 

неякісних мате-

ріалів виготов-

лення. 

Магістральний 

та розподільний 

трубопров. 

SU1544712A1 

RU2272790C5 

[18] 

Тріщини,  

Замулення. 

К 

 

 

 

 

В 

Застосування 

неякісних мате-

ріалів виготов-

лення. 

 

Незадовільна 

якість очистки 

води. 

 

Аналіз пошкоджень показав, що на конструктивні пошкодження (К) та 

відмови припадає приблизно 28%, на виробничі (В) – 28%, на експлуатаційні 

(Е) – 44% від загального їхнього числа. Підвищення надійності систем крап-

линного зрошення та удосконалення конструкції їхніх елементів необхідно 

зосередити на експлуатаційному рівні для виявлення характеру пошкоджень 

та їх причин в процесі довготривалої експлуатації та на професійному рівні з 

урахуванням досвіду експлуатації.  

Основним елементом поливних трубопроводів є крапельниці (рис. 1, 2, 3, 

4) та крапельниці з поливними трубками (рис. 4, 5, 6), що використовуються 

для поверхневого зрошення культур. До недоліків крапельниць можна відне-

сти високу собівартість, великі затрати ручної праці, які пов’язані з монта-

жем та демонтажем, кольматацією. До недоліків поливної трубки відносять 

високу ступінь нерівномірності витрати поливної води по довжині поливного 

трубопроводу. 

Саме правильний вибір типу поливного трубопровода із крапельницями 

та їхнього розміщення в плані дає можливість створити систему краплинного 

зрошення, що за своїми технічними можливостями зможе забезпечувати 

реалізацію технічного процесу з потрібною надійністю. 

Для аналізу конструкції крапельниць виділимо елементи нової конструк-

ції, які визначили їхнє функціональне призначення та недоліки конструкції. 

Зведений аналіз цих конструкцій крапельниць наведені відповідно в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Аналіз крапельниць та їх елементів 

Схе-

ма 

кра- 

пель- 

ниці 

Літерат. 

джерело 

Найменування 

крапельниць 

Конструк. та 

особливості 

робочого 

елементу 

Недоліки конструк-

ції 

1 2 3 4 5 

Рис. 1 

US360472

8A 

[18] 

Лабіринтний канал 

та вхідний і вихід-

ний 

отвори на крапе-

льниці. 

- Погашення 

напору; 

- випуск 

води крап-

лями. 

Висока собівартість 

1п.м 

трубопровода, вели-

кі затрати ручної 

праці пов’язані зі 

збіркою, великі за-

трати на розбірку 

поливного трубоп-

роводу, кольматація 

крапельниць. 

Рис. 2 
US391216

5 [18] 

Крапельниця, яка 

встановлена на 

поливному трубо-

проводі. 

 

- Погашення 

напору; 

   - випуск 

води крап-

лями. 

До недоліків полив-

ної трубки відно-

ситься висока сту-

пінь нерівномірності 

витрати поливної 

води по довжині 

поливного трубоп-

ровода та кольмата-

ція крапельниць. 

Рис. 3 
SU399842

7 [18] 

Лабіринтний канал 

та вхідний і вихід-

ний отвори на 

крапельниці. 

- Погашення 

напору; 

 - випуск води 

краплями. 

Великі затрати руч-

ної праці. Кольмата-

ція крапельниць. 

   Рис. 4 
SU112754

7A [18] 

Крапельниця яка 

встановлена на 

поливному трубо-

проводі. 

- Погашення 

напору; 

- випуск води 

краплями. 

Кольматація крапе-

льниць. 

   Рис. 5 
RU234369

5C1 [18] 

Лабіринтний канал 

та вхідний і вихід-

ний отвори  

- Погашення 

напору; 

Нерівномірна витра-

та по довжині поли-

вного  
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1 2 3 4 5 

  
на крапельниці. -- випуск води  

краплями. 

трубопроводу. 

Рис. 6 

WO20051

15634A1[1

8] 

Водовипуск полив-

ного трубопровода. 

Емітери – крапель-

ні зволожувачі 

(крапельниці) 

з’єднанні з трубоп-

роводом. 

- Погашення 

напору; 

- випуск 

води крап-

лями. 

Висока ступінь нері-

вномірності витрати 

поливної води по 

довжині поливної 

трубки. Витрата 

води величезна. 

Рис. 7 
US200627

2726 [18] 

Водовипуск полив-

ного трубопровода. 

Емітери – крапель-

ні зволожувачі 

(крапельниці) 

з’єднанні з трубоп-

роводом. 

- Погашення 

напору: 

- випуск 

води крап-

лями. 

Замулення зволожу-

вачів - емітерів. 

 

           
Рис. 1. Крапельниця [US3604728A]                 Рис. 2. Крапельниця [US3912165] 

              
 Рис. 3. Крапельниця [SU3998427]              Рис. 4. Крапельниця [SU1127547A] 

        
Рис. 5. Крапельниця [RU2343695C1]        Рис. 6. Крапельниця[WO2005115634A1] 
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Рис. 7. Крапельниця [US2006272726] 

Аналіз патентних матеріалів дозволяє виділити тенденцію розвитку роз-

робок нових конструкцій крапельниць та їхніх недоліків. Удосконалення 

конструкції крапельниць впливає на зменшення витрат на ремонт та на під-

вищення якості поливу. Однак таке конструктивне покращення характеризу-

ється складністю конструкції і потребує більших матеріальних витрат. 
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