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ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ 

СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ «SІLVER DRІP» ПРИ ПОЛИВІ ВОДОЮ З  

МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ 
 

Наведені питання, що стосуються відмов краплинних водовипусків 

«Sіlver drіp», дослідження яких були проведенні на системах північ-

ного Алжиру. 
 

Приведены вопросы, касающиеся отказов капельнных водовыпусков 

«Sіlver drіp», исследование которых были проведены на системах север-

ного Алжира. 
 

These issues related to refusals of a dripper for irrigation «Sіlver drіp», that 

were explored on systems of Northern Algeria.  
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Постановка проблеми. Основним робочим елементом системи краплин-

ного зрошення є краплинні водовипуски. В процесі експлуатації виникає змі-

на гідравлічних характеристик краплинних водовипусків внаслідок старіння 

еластичних елементів, деформування, засмічення. Це призводить до зміни 

пропускної спроможності краплинних водовипусків і порушенню рівномір-

ності поливу рослин [2, 10]. 

Стан вивчення проблеми. Досвід експлуатації систем краплинного зро-

шування показав, що середня витрата краплинних водовипусків змінюється в 

часі. При цьому для більшості типів крапельниць середня експлуатаційна ви-

трата 
еq  зі збільшенням часу експлуатації стає меншою середньої витрати 

поливного трубопроводу с
q [3]. 

Завдання і методика досліджень. Натурні дослідження зміни гідравліч-

них характеристик краплинних водовипусків в процесі експлуатації проводи-

лись в 2010 році на ділянці краплинного зрошення «Domaine Azzouz Abdallah 

EAC 33»  в районні м. Зеральда (Алжир).  

Було досліджено 70 краплинних водовипусків «Sіlver drіp» – не компен-

сованого типу (при зміні тиску в середині трубки краплинних водовипусків, 

витрата води змінюється) [4, 5, 6, 7].  

Методика натурних досліджень з вивченням витратно-напірних характе-
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ристик систем краплинного зрошення включає: 

● вимірювання тиску за допомогою манометрів; 

● вимірювання витрати кожного досліджуваного краплинного водови-

пуска «Sіlver drіp» об’ємним способом за допомогою мірного циліндра; 

●  контроль за температурою. 

Промивний режим водовипусків передбачає відкриття кінцевих заглушок 

поливних трубопроводів після кожного поливу на 15-20 хв.  

Планування спостережень за надійністю, передбачало визначення потріб-

ного обсягу обстежень для розрахунку оцінок показників надійності із точніс-

тю та вірогідністю. При дослідженні працездатності краплинних водовипусків, 

було використано план [NUТ] – спостереженням належить N об’єктів; об’єкти, 

які відмовили, новими не замінюються і не поновлюються. Спостереження 

припиняють після проходження часу Т, який дозволяє визначити показники 

надійності окремих елементів в процесі тривалої експлуатації [1, 7, 8]. 

При тиску 1,05 бар були визначені наступні гідравлічні параметри:  

середня витрата краплинних водовипусків qс, коефіцієнт варіації витрат кра-

плинних водовипусків Vq, коефіцієнт рівномірності поливу витрати краплин-

них водовипусків КР, коефіцієнт зменшення середньої витрати краплинних 

водовипусків Ке, які наведені в табл. 1.  

Дані параметри розраховуються за формулою [8] 
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При довірливій імовірності β = 0,90 визначався коефіцієнт рівномірності 

поливу КР, який розраховувався за формулою (2)  
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де еq – середня витрата краплинних водовипусків в початковий момент часу; 

сq – середня витрата краплинних водовипусків впродовж часу експлуатації; 

мq – витрата, яка відповідає половині витрат, яка є меншою витрати 

                                             ;σq=q qcм 1,28−                                                  (3) 

бq – витрата, яка відповідає половині витрат, яка є більшою за витрату 

                                             σ+q=q qcб 1,28  .                                                (4) 

Характеристикою зміни середньої витрати краплинних водовипусків є ко-
ефіцієнт зміни середньої витрати краплинних водовипусків в процесі експлу-
атації [1, 2] 

                                            Ке = qс / qе.                                                                                             (5) 
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Забезпечення рослин водою можна рахувати достатнім, коли виконується 

умова допKeKe ≥  та допKpKp ≥ , тобто коефіцієнт зміни математичного 

очікування середньої витрати краплинних водовипусків і коефіцієнт рівномі-

рності поливу в процесі експлуатації повинні бути не меншими допустимого 

значення. Опираючись на досвід експлуатації систем краплинного зрошення, 

приймаємо, що допустимий коефіцієнт рівномірності поливу при поливі во-

дою без добрив можна прийняти Крдоп ≥0,50, а допустимий коефіцієнт змен-

шення середньої витрати краплинних водовипусків – Кедоп≥0,60 таVq ≤ 0,16 

[10]. 

Результати досліджень. При режимі роботи з промивкою та додаванням 

мінерального добрива, який проводився в натурних умовах при середній ка-

ламутності води 2.25 NTU (NTU – нефелометрична одиниця виміру каламут-

ності, 1NTU =0,58мг/л) та середній температура повітря Тсер=20°С, краплинні 

водовипуски працювали впродовж 660 годин. 

Таблиця 1 

Гідравлічні показники краплинних водовипусків «Sіlver drіp» при експлуатації 
 

t, год cq , л\год qσ , л\год Vq Ке Кр 

0,00 2,05 0,051 0,025 1 0,96 

60 2,00 0,062 0,031 0,97 0,96 

120 1,97 0,071 0,036 0,96 0,95 

180 1,87 0,092 0,049 0,91 0,93 

240 1,82 0,096 0,053 0,88 0,93 

300 1,68 0,116 0,069 0,82 0,91 

360 1,51 0,137 0,091 0,74 0,88 

420 1,23 0,270 0,22 0,6 0,74 

480 1,04 0,364 0,35 0,51 0,61 

540 0,86 0,370 0,43 0,42 0,54 

600 0,75 0,390 0,52 0,37 0,47 

660 0,74 0,384 0,52 0,36 0,46 

 

Результати обробки даних досліджень в діапазоні 0…660 год., через 

інтервал часу t=60 год приведенні в табл. 1. 

На основі табл. 1 побудовані графіки зміни гідравлічних параметрів 

краплинних водовипусків «Sіlver drіp». 
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Рис. 1. Залежність середньої витрати qс від часу роботи краплинних водовипусків 

«Sіlver drіp» при режимі  промивки з додаванням мінеральних добрив 
 

 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта варіації Vq від часу роботи краплинних водовипусків 

«Sіlver drіp» при режимі  промивки з додаванням мінеральних добрив 
 

 
Рис. 3. Залежність коефіцієнта зміни середньої витрати Ке від часу роботи краплинних 

водовипусків «Sіlver drіp» при режимі промивки з додаванням мінеральних добрив 
 

Із графіків (1,2,3) можна виділити дві характерні зони: 

- перша зона – стабільний режим роботи системи, в перший рік експлуата-



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 13

ції (всі гідравлічні параметри в процесі роботи стабільні); 

- друга зона – режим зберігання роботі після міжсезонного; погіршення гі-

дравлічних параметрів роботи (гідравлічні параметри суттєво змінилися з 8% 

до 52% для коефіцієнта рівномірності поливу Кр, з 26% до 64% середньої ви-

трати qс за час від t=360 до t=660 годин) краплинних водовипусків. 

Аналіз графіків (рис. 1, 2, 3) показав, що при тиску P=1,05 бар середня ви-

трата змінилася від qс =2,05 л/год до qс =0,74 л/год під час експлуатації сис-

теми t=660 годин, це збільшує коефіцієнт варіації від Vq=0,025 до Vq=0,52. 

При збільшенні коефіцієнта варіації зменшується коефіцієнт рівномірності 

поливу від Кр=0,96 до Кр=0,46 та коефіцієнт зміни середньої витрати від 

Кe=1,00 до Ке=0,36. Все це пояснюється замуленням проточних каналів му-

лом, що призводить до виникнення відмови краплинних водовипусків. 

Надійність роботи краплинних водовипусків описуються зв’язком коефі-

цієнта рівномірності поливу Кр та функцією розподілу надійності краплинних 

водовипусків «Sіlver drіp» при довірливій імовірності β = 0,90, з режимом ро-

боти – промивка з додаванням мінеральних добрив з тиском 1,05 бар для роз-

поділу Вейбулла, який залежить від часу роботи. При порівнянні графіків 

спостерігається межа, після проходження якої система переходить в непраце-

здатний стан, тобто надійність роботи системи порушується, цією межею є 

точка перетину двох графіків. 

 

 
Рис. 4. Графіки залежності коефіцієнта рівномірності поливу Кр та функції розподілу 

надійності краплинних водовипусків «Sіlver drіp» з режимом промивки  

з додаванням мінеральних добрив, залежно від часу роботи 

 

Із графіка (рис. 4) видно, що при зменшенні коефіцієнта рівномірності по-

ливу Кр зростає функція розподілу надійності на відмову краплинних водо-

випусків. Точка перетину графіків показує межу, при якій система стає не-

працездатною. 
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Висновки. Натурні дослідження показали, що надійна робота краплинних 

водовипусків «Silver drip» при режимі – промивка з додаванням мінеральних 

добрив, якій відповідали допустимі значення qс =1,30 л\год, Кe=0,63, Кр =0,76, 

Vq =0,18, тривала 400 годин до першої відмови.  

Краплинні водовипуски «Silver drip» працюють стабільно лише півтора 

року експлуатації. Для зібльшення терміну надійної роботи системи доцільно 

встановити наступні рекомендації: середня каламутність води повинна бути в 

діапазоні від 2,25 до 60 NTU при умові промивання поливного трубопроводу 

після кожного поливу рослин з тривалістю від 20 хв, або використання спеці-

ального пристрію для промивки поливного трубопроводу [9], який був вико-

ристаний в лабораторних дослідженнях і який показав ефективність промив-

ки. 
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