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Методи за подаване  на химикали в напоителните системи 
Внасянето на химикали чрез напоителната система се нарича химизация 
(Chemigation). Химизациата се използва от много години по-специално като 
торене. През иминалите години чрез напоителната система се внасяха и други 
химикали с нарастваща честота. Първата причина за това е икономическа. 
Естествено е внасянето на химикали чрез водата за напояване да е по-ефтино 
отколкото при другите методи. Друго голямо предимство е възможността за 
внасяне на химикали само, когато е необходимо и в нужното количество. Това 
внасяне ”по рецепта” не само следи много по-точно за нуждите на растенията, 
но също и минимизира замърсяването на околната среда. Чрез химизацията 
химикалите могат да се инжектират в нужните количества и така се избягват 
големите загуби на химикали в случаите, когато внасянето на химикали е 
последвано от силни валежи. Допълнително предимство е по-малката опасност 
за работника и възможност за намаляване количеството на химикала.   
 
Съществуват няколко метода за впръскване на химикали в напоителната 
система. Те могат да се класифицират в четири основни групи: 
центробежни помпи, заместващи помпи, диференциални високонапорни помпи 
и методи, използващи принципа на Вентури. Тези четири групи могат да се 
подразделят по специфични показатели. В някои случаи могат да се използват 
комбинции от основните методи. По- долу се разглежда всяка група методи, 
използването им и техните предимства и недостатъци. 
 Предимствата и недостатъците на всеки метод са систематизирани в Таблица 1. 
 
Іва група-Центробежни помпи 
За нагнетяване на химикали в напоителните системи могат да се използват 
малки радиални центробежни помпи (помощни помпи). Принципът на 
използване на центробежните помпи е следният: разтвора постъпва по оста на 
въртящото се с високи обороти работно колело и благодарение на 
центробежната сила се изпраща в радиална посока в кожуха на помпата. 
Придадената чрез работното колело скорост на течността я насочва радиално и я 
нагнетява .  
 
За да може центробежната помпа да работи като инжектор е необходимо 
налягането развито от помпата да бъде по-високо от работното налягане в 
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напоителната тръбна система. Количеството химикал, подаван от помпата 
зависи от налягането в тръбите. По-високото налягане в тръбната мрежа 
намалява подаваното количество от инжекционната помпа. Поради това е 
необходимо по време на работа на центробежната помпа да се извършва 
калибриране. Не се препоръчва този тип помпи да се използват за нагнетяване 
на токсични химикали, тъй като  подаваното количество трябва много точно да 
се контролира. 
 
ІІри метод -Изместващи помпи 
Изместващите помпи се използват често за впръскване на химикали в напорни 
напоителни мрежи. Тези помпи се класифицират като взаимодействащи, 
въртящи и комбинирани помпи, зависещи от начина на предаване на енергията 
на флуида. Взаимодействащите помпи могат да бъдат бутални, диафрагмени или 
от смесен тип и всички могат да се използват за впръскване на химикали в 
напоителната тръбна мрежа.  
 
При тези помпи се подава постоянен обем от течността от мястото на 
засмукването до нагнетателния отвор. Теоритично обемът, който подават тези 
помпи, не зависи от налягането в точката на впръскване. Това обаче не е така за 
всички видове помпи, които се класифицират в този тип. Буталните, 
диафрагмените и бутално-диафрагмените помпи са най-близо до идеалните 
помпи от този тип и могат да подават постоянно количество течност независимо 
от налягането в системата. Нo дори и при тях излишното налягане трябва да се 
избягва (например дължащо се на затворени вентили в напорната част), тъй като 
прекалено голямото налягане може да предизвика авария в помпата или в 
тръбопровода. 
 
ІІІ тип- Високонапорни помпи 
Бутални помпи са тези, при които с помощта на бутало или диафрагма се подава 
определено количество химикал на всеки ход. Изменението на работния обем на 
помпата създава високо налягане, което впръсква химикала в тръбната система. 
Тези помпи се класифицират като бутални, диафрагмени или като смесени 
между двата вида. 
 
Действието на буталните помпи е подобно на това на двигателите с вътрешно 
горене при автомобилите. При смукателни такт химикалът навлиза в цилиндъра 
през смукателен клапан. При нагнетателния такт химикалът се нагнетява през 
изпъскателен клапан в изходната тръба. 
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Действието на диафрагмените помпи е подобно на това при буталните. 
Диафрагмата се привежда в пулсиращо движение чрез работен флуид или чрез 
задвижващ вал и създава налягане в химикала и го нагнетява в тръбата система. 
 
Комбинираните помпи се състоят от бутало, което създава налягане във флуид, 
който придава пулсиращо движение на диафрагмата, която от своя страна 
нагнетява химикала. Тези помпи съчетават предимството на високото налягане, 
създавано от буталото и постоянните характеристики  на подавания химикал, 
присъщи на диафрагмените помпи. 
 
Най-често буталните помпи се задвижват от електродвигател. Количеството 
подаван химикал при така задвижваните помпи е почти постоянно независимо 
от водното количество.  
 
За да се осигури постоянна концентрация на химикала в напоителната мрежа, 
електрически задвижваната помпа може да се оборудва с датчик, който да следи 
за измененията във водното количество и автоматично да коригира скоростта 
или времето на впръскване. Друга възможност е да се измерва 
електропроводимостта на поливната вода (когато химикалът е вече вкаран) като 
тази информация се използва отново за автоматична корекция. Датчиците за 
електропроводимост трябда да бъдат калибрирани за всеки вид химикал по 
отделно. 
 
Буталните и диафрагмените помпи нагнетяват химикала на концентрирани 
порции в отделни моменти във времето. Някои помпи са с двустранно 
действащи бутала или диафрагми за намаляване на разликите в концентрацията 
на химикала в тръбната мрежа. В този случай обемите и от двете страни на 
буталото или диафрагмата се използват за впръскване на химикал. Ако обаче 
дължината на тръбата между изхода на помпата и първата точка на подаване е 
малка, се налага монтиране на смесител след помпата за да се осигури наистина 
размесване на водата и тора. 
 
Зъбчати помпи 
Зъбчатите помпи подават химикала от смукателната част към изхода под 
действието на въртящи се зъбни колела или други механизми. Тези помпи се 
използват понякога за нагнетяване на химикали в тръбната мрежа. Действието 
на зъбчатата помпа се основава на парциалния вакуум, който се създава при 
зацепването на въртящите се зъбни колела. Зъбчатите помпи подават 
относително постоянно количество за определена скорост на ротора и 
количеството химикал не се изменя при промяна на водното количество в 
мрежата. При тях също могат да се използват датчици за количество както при 
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описаните по-горе бутални помпи, за осигуряване на постоянно количество 
химикал. 
 
Перисталтични(импулсни) помпи 
Импулсните помпи намират приложение най-вече в химическите лаборатории, 
но те могат да се използват за нагнетяване на химикали в малки напоителни 
системи. Капацитета им е ограничен и повечето от тях могат да произведат 
налягане не-повече от 2-3 атмосфери. Гъвкавата тръба се притиска 
последователно от няколко ролки, които прибутват чрез притискане едно и също 
количество от течността. Този тип помпи са подходящи за агресивни химикали, 
тъй като течността е изцяло изолирана от всички движещи се части на помпата. 
 
 
ІV ти метод – Методи използващи принципа на Вентури 
 
Идеята за нагнетяване с използване разликата в наляганията е много проста. 
Най-общо, ако налягането в точката на впръскването е по-малко от това във 
входната точка, химикалът ще се влее в тръбата. Съществуват няколко начина 
на нагнетяване, които използват този принцип. Те могат да се обособят в две 
основни групи – впръскване в смукателната тръба на поливната помпа и 
впръскване в напорната тръба на поливната помпа. 
 
Впръскване в смукателната тръба 
Този метод може да се използва при напоителни системи като се използват 
центробежни помпи, които черпят вода от повърхностни водоизточници като 
резервоати, езера, канали или реки.  
 
Този метод изисква минимални инвестиции. Необходимото оборудване за този 
тип инжектори е тръба или маркуч и открит резервоар с торов разтвор. 
Количеството химикал зависи от засмукването, предизвикано от поливната 
помпа, дължината и размера на смукателната тръба и нивото на химикала в 
резервоара. Това количество не може да се дозира лесно. 
 
Впръскване в нагнетателната тръба 
Този способ се използва за впръскване в нагнетателната тръба на помпата. Това 
обикновено се прави чрез пренасочване на част от основното количество вода 
пре резервоара с химикал и с намаляване на налягането в напоителната тръба 
между точката на отделяне на водата и токата, в която химикалът постъпва в 
трръбната мрежа. Намаляването на налягането се осъществява чрез използване 
на някакъв начин за ограничаването му в тръбата като кранове, отвори, 
регулатори на налягане или други устройства, които предизвиква понижение на 
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налягането. Използването на кранове позволява регулиране на понижението на 
налягането, което донякъде дава възможност за регулиране и на нагнетяваното 
количество.  
 
Смесителни съдове под налягане 
Смесителните съдове под налягане работят на принципа на разликата в 
налягането в нагнетателната тръба. Водата се отклонява от основиния поток, 
смесва се с торовия разтвор и се впръсква или се връща обратно в основното 
течение. Отмереното количество  торов разтвор, необходимо за едно впръскване 
се разполага в цилиндъра. Връщането обратно в главната тръба се конттролира 
често чрез измервателно устройство, монтирано на входящия отвор на 
инжектора. Концентрацията на впръскването се променя, тъй като химикала е 
разтворен, а водата постъпва в резервоара. Както е описано по-горе, за да 
действа такъв инжектор, трябва даа има разлика в налякането във входната и в 
изходната точки на инжектора.  
 
Пропорционални смесители 
Пропорционалните смесители са видоизменени смесители под налягане. Те 
работят на заместващ принцип. Химикалът се поставя в гъвкав съд, който го 
отделя от водата.   
 
Нагнетатели тип Вентури 
Химикалите могат да се инжектират в нагнетателната тръба като се използва 
принципа на Вентури. Инжекторът на Вентури представлява тръба с поо-малък 
диаметър, която предизвиква намаляване на налягането съпроводено с 
изменение на скоростта на водата. Намаляването на налягането във Вентури 
трябва да е достатъчно за да създаде отрицателно налягане (вакуум), измерено 
относно атмосферното налягане. При тези условия течността от ресервоара ще 
потече в инжектора. За повечето инжектори на този принцип са необходими 
повече от 20% разлика в налягането за да се образува вакуум. Пълен вакуум от 
70 см живачен стълб се постига с разлика в налягането от 5% или повече.  
 
Малки вентури могат да се използват за вкарване на малки количества химикал 
в относително голяма главна тръба чрез паралелно прекарване на част от потока 
през инжектора. За да е сигурно, че водата ще протече през успоредната връзка 
трябва да има намаляване на налягането и в главната тръба. Поради това 
инжекторът се използва на места съоръжени с вентили, дюзи, регулатори на 
налягане или други елементи, които създават разлики в налягането. За съсдаване 
на допълнително налягане могат да се използват в паралелната линия и 
центробежни помпи. 
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При работата си тези инжектори не изискват външен източник на енергия. Те 
нямат движещи се части, което удължава живота им и намалява вероятността от 
авария. Те обикновено се изработват от пластмаса и са устойчиви на повечето 
химикали. Изискват минимум поддръжка и наглеждане. Тъй като устройството е 
много просто, цената му е много по-ниска в сравнение с другото оборудване с 
подобно предназначение и възможности. Много е лесно да се вгради в нови или 
съществуващи системи, ако те имат достатъчно налягане в тръбната мрежа за да 
се създаде необходимата разлика в налягането. 
 
Инжекторите тип вентури са с различни размери и могат да се използват при 
различни налягания.Важно е да се отбележи, че засмукващата способност зависи 
от нивото на течността в резервоара.   
 
Комбинирани методи 
Съществуват инжектори, които работят при комбинация от различни принципи 
на нагнетяване в един и същи момент. Най-често срещаният случай е 
комбинирането на метода с разлики в налягането, съчетан с Вентуриметър или 
друго измервателно устройство, работещо на същия принцип. 
В този случай може да се изпозва комбинация от тръба вентури и резервоар за 
химикал под налягане . Химикалите се разполагат в резервоара. Докато водата 
навлиза под налягане в резервоара 
 
 
Предпазване от обратен поток 
Преди нагнетяването на какъвто и да е химикал в напоителната система е 
необходимо да се провери дали системата е съоръжена с необходимото 
устрйство за предпазване от образуване на обратен поток за всеки различен вид 
химикал.  
 
Обобщение 
Разгледаните тук различни инжектори могат да се класифицират основно в пет 
групи в зависимост от принципа им на действие и са дадени предимствата и 
недостатъците им. 
 
Таблица 1 
Таблица 1. Сравнение на различните методи за впръскване 
Помпа / 
Метод 

Инжектор Предимства Недостатъци 

Центробежни 
помпи 

Инжектор – 
центробежна 
помпа 

Ниска цена. Може да 
се настройва по 
време на работа. 

Калибрацията 
зависи от 
налягането в 
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системата 
Заместващи 
помпи – 
бутални 
помпи 

Бутални помпи Високо налягане. 
Линейна калибрация. 
Много високо 
налягане. 
Калибрацията не 
зависи от 
налягането. 

Висока цена. За 
калибрация е 
необходимо да се 
спира. Потокът 
химикал не е 
непрекъснат. 

Диафрагмени 
помпи 

Може да се 
калибрира по време 
на работа. 
Високоустойчиви на 
химикали. 

Нелинейна 
калибрация. 
Калибрацията 
зависи от 
налягането в 
системата. Средна 
до висока цена. 
Потокът химикал не 
е непрекъснат. 

Бутално-
диафрагмени 
помпи 

Висока точчност. 
Линейна калибрация. 
Високоустойчиви на 
химикали. Много 
високо налягане. 
Калибрацията не 
зависи от 
налягането. 

Висока цена. За 
калибрация е 
необходимо да се 
спира. 

Заместващи 
помпи – 
зъбчати помпи 

Зъбчати помпи Подаваното 
количество може да 
се коригира по време 
на работа. 

Нагнетяваната 
течност не трябва да 
е абразивна. 
Нагнетяваното 
количество зависи 
от налягането в 
системата. 
Непрекъснатостта 
на потока зависи от 
броя на зъбите. 

Заместващи 
помпи – 
перисталтични 
помпи 

Перисталтични 
помпи 

Високоустойчиви на 
химикали. 

Нагнетяваното 
количество зависи 
от налягането в 
системата. Ниско до 
средно налягане. 

Методи на Впръскване във Много ниска цена. Могат да се 



МЕТОДИ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ХИМИКАЛИ В НАПОЯВАНЕТО, инж. Бойчо Тенев- експерт по „Експлоатация 
на напоителните системи“, www.thewri.eu 

 
 
 

 8

разлика в 
налягането 

входната точка Подаваното 
количество може да 
се коригира по време 
на работа. 

използват само с 
повърхностни 
водоизточници и 
нагнетяване на 
торове. Подаваното 
количество зависи 
от работата на 
главната помпа. 

Методи на 
разлика в 
налягането – 
впръскване в 
изходната 
точка 

Пропорционални 
смесители 

Ниска до средна 
цена. Може да се 
калибрира по време 
на работа. 
Подаваното 
количество може да 
се контролира много 
точно. 

Изисква разлика в 
наляганията. 
Обемът за 
нагнетяване е 
ограничен от 
размерра на 
инжектора. Изисква 
редовно почистване. 

Смесителни съдове 
под налягане 

Средна цена. Лесни 
за експлоатация. 
Общото количество 
химикал може да се 
контролира много 
точно. 

Изисква разлика в 
наляганията. 
Концентрацията на 
химикала не е 
постоянна. Не може 
да се калибрира за 
постоянно подавано 
количество. 

Инжеектори 
тип Ветури 

Вентури Ниска цена. 
Хидродвигател. 
Прости за 
експлоатация. Може 
да се калибрира по 
време на работа. 
Няма движещи се 
части. 

Налягането в 
системата може да 
спадне. 
Калибрацията 
зависи от нивото на 
химикала в 
резервоара. 

Комбинирани 
методи 

Пропорционални 
смесители/Вентури 

По висока пецизност 
от 
пропорционалните 
смесители или 
Вентури по отделно. 

По-висока цена от 
пропорционалните 
смесители или 
Вентури по отделно. 

 
 
 


