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1. ПРОМИВАНЕ   ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА МИКРОНАПОЯВАНЕ 
 
Системите за микронапояване могат да бъдат запушени от различни причини, 
включително то различни материали, химически отлагания, развитие на 
организми или насекоми в тръбите. Запушванията обикновено са комбинация 
от горните причини. 
 
Съществуват четири критични компонента за успешното действие на една 
система за капково напояване, като: 

- Уместно  филтриране на водата 
- Подходящо химическо пречистване на водата 
- Повишено внимание за използваният тип на химикали, внасяни в 

системата, като торове и др. 
- Редовното измиване на тръбите 

 
Измиването на тръбите на системата е особено важна част от експлоатацията  
изискваща се за дългосрочно използване на системата за капково напояване. 
Измиването ще предпази натрупването на малки частици и тяхното 
съединяване в по-големи размери, които могат да запушат отворите. 
 
Защо е нужно да се промиват системите? 
Измиването на тръбите е необходимо за да се отстранят  всички частички 
които се натрупват в тръбите на системите за капково напояване, преди те да 
се изградят в  размер и количество възможно да запушат отворите. Частиците 
се натрупват в тръбите по различни причини. Филтрационната система не 
отделя всички разтворени материали от водата.  Причина за това е високата 
цена на отделянето на много малките частици, като филтрите използвани в 
този тип системи са оразмерени да отделят само частици с диаметър 20% по 
голям от отворите на водоразпределящите устройства. Следователно 
филтрите не отделят прах, глина и някои много малки частици пясък. 
Въпреки че тези частици са достатъчно малки за да минат през отворите, те 
са в състояние да причинят проблем ако наистина съществуват. Те могат да 
се движат между филтъра и капокообразувателите като индивидуални 
частици, но след това те се утаяват или се прикачат към органични остатъци  
и стават достатъчно големи за да запушат емитерите. 
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Растежа на организмите в тръбите, особено бактериите е трудно да бъдат 
напълно отстранени и те служат като лепило което слепва малките частици 
заедно.Много типове водорасли са прекалено малки да бъдат задържани от 
филтъра и така те навлизат в тръбите. Дори ако са  унищожени при 
промиването с хлор или други химикали, тези водорасли могат да доведат до 
слепването на малките частици в по-големи. Когато водораслото умира, 
неговите клетки се разсипват и органичните остатъци стават лепкави за 
малките частици или групи от клетки. 
 
Други материали могат също да влезнат в тръбите на системата и да 
предизвикат запушване. Обаче дори и на повърхността прах и частици от 
почвата могат да полепнат или да се вмият в капкообразувателите. Малки 
насекоми също могат да влязат, като също носят частици с тях. Често 
срещано явление е и замърсяването на поливните крила от спирателните 
кранове или промиващите отвори. 
 
Химически отлагания могат също да се срещнат в поливните тръбопроводи. 
Различни минерали и соли са разтворени в поливната вода, като след това в 
следствие на промяна на температурата на водата, налягането, съдържанието 
на кислород, или инжектирането на торове те  се утаяват в тръбната мрежа. 
Този проблем трябва да бъде отнесен главно към това да не се позволи, да се 
извърши това отлагане, макар че неговото предотвратяване е доста трудно, 
поради това че този тип отложения залепват около компонентите на 
системата- основно тръби и емитерите. Този тип отложения могат да бъдат 
избягнати, чрез промиване с вода или формиращите кисела среда изкуствени 
торове, или само чрез инжектиране на киселина или други разтварящи ги 
химикали. 
 
Повечето запушващи материали в тръбопроводите започват, като малки 
частички като постепенно се уголемяват чрез слепване с други подобни и 
водят до запушването. Тези частици обикновено са доста леки и не могат да 
се утаят, поради което лесно се предвижват по тръбната мрежа при високи 
скорости на водата в тръбите. Обаче скоростта на водата при 
микронапояването намалява с намаляването на водното количество по 
дължина на тръбопровода.  На края на поливното крило водният поток се 
редуцира до дебита на последният емитер, в резултат на това всички плаващи 
частици се натрупват в краищата на поливните крила. Като краен резултат се 
извършва натрупване на всички плаващи частици в края на поливните 
тръбопроводи, ето защо запушването винаги започва от края на поливните 
тръбопроводи. 
 
Натрупването  на различните по вид плаващи наноси и частици в тръбите  
лесно може да бъде отстранено чрез промиване. За да бъде ефективно 
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промиването то трябва да бъде извършвано достатъчно често, за да се 
предотврати натрупването на критично количество от тях способно да 
запушва отворите. В този случай скоростта на водата при промиването трябва 
да бъде достатъчна за да отпуши и транспортира натрупаните се наноси. 
 
За тази цел тръбите от разпределителната мрежа  и поливните крила трябва 
винаги да са снабдени с промивни кранове. Тези промивни кранове са нужни 
защото скоростите в тези разклоняващи се или затворени тръби са ниски по 
време на нормалната експлоатация на системата. Обратно, скоростта във 
транспортната мрежа остава голяма по продължение на тръбите, така че при 
нея липсват зони където да се натрупват наноси и не я нужно да се поставят 
такива. 
 
Как да извършим промиването ? 
 
Поливните крила се промиват чрез отварянето на техният край по време на 
работата им и оставянето на водата свободно да изтича отнасяйки 
натрупалите се наноси. Целта на промиването е водата да изтича с подходяща 
скорост, така че всичките наноси да бъдат отстранени и отмити извън 
тръбопровода посредством промивната вода. Всички тръбопроводи от трети 
и четвърти порядък трябва да бъдат оборудвани с кранове или други 
съоръжения за бързото им отваряне. Изборът на устройствата за отварянето 
на тръбопроводите зависи от необходимостта от честотата на промиването 
или от икономически съоръжения. 
 
При промиването на тръбите е особено важно да се наблюдава от какъв вид и 
колко много са събралите се наноси в тръбите.  Необходимо е първоначално 
изтеклата вода да се събере в един съд  и да се филтрира за да се  проучат 
преминалите през филтъра  или утаените наноси в тръбите.  Важно е тези 
наблюдения на промитите наноси  да бъдат извършвани редовно по време на 
поливният сезон, като в зависимост от промените на качеството на водата да 
се престъпи промяна на честотата на промиване. При установяване че се 
промиват големи по обем наноси, честотата на промиване трябва да се 
увеличи и обратно да се разреди при липса на наноси. 
 
Наблюдавайки вида и обема на наносите от промиването може да се 
предложат други управленски практики при напояването.  Примерно  
наличието на големи по обем органични наноси, налага да се приложи 
хлориране  или други подобни химикали. Наличието на големи по обем 
наноси може да е показател на недостатъци на филтриращата система. 
Наличието на химически отложения , които се отлагат или отлюпват от 
тръбите може да е показател за необходимостта от инжектирането на 
киселина или промяна на внасяните торове.  
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Поради това, че промиваща вода е доста мръсна за предпочитане е тя да се 
изхвърли отколкото да се използва повторно. По тази причина промиването 
не се използва тогава когато се използват други химикали освен тези 
използвани за промиване, примерно при хлорирането. Това ще предотврати 
загубите от изкуствени торове или пестициди и   избягване на проблеми 
свързани със замърсяването на околната среда. 
 
Определяне честота на промиването 
 
Честота на промиването зависи от обема на формиращите се наноси. В някои 
системи качеството на водата е много добро и се натрупва много малък обем 
от наноси. В този случай промиването трябва да бъде рядко (на две седмици 
или месец). По принцип тръбите на системата трябва да се промиват поне 
веднъж месечно през напоителния сезон. 
 
В други системи е възможно да се събират по-голям обем от наноси. Като 
подобен пример може да бъде посочена вода от малък микроязовир, който 
съдържа големи количества от утаени водорасли, глина и прахови частици. В 
този случай е необходимо промиване да се извършва след всяка поливка, 
обикновено като се използват автоматични промиващи кранове.  
 
Потенциалът за запушване на системите е най-голям когато е горещо и 
влажно , защото тези климатични условия подпомагат образуването на 
бактерии и растежа на водораслите в тръбите. Работата и почистването на 
системата през този период, дори когато напояването не е необходимо за 
растежа на културите, може да помогне за намаляването на риска от 
запушване, поради премахването на риска от натрупване на материали и 
организми. Обикновено в този случай се препоръчва и третирането на 
системата с химикали (хлор и др.) 
 
Продължителност на промиването 
 
Продължителността на промиване зависи от много фактори, особено от 
водното количество и качеството на проекта. Преди монтирането на система 
е трудно да се определи точно необходимото време за промиване на 
системата. Най-добре е по време на експлоатацията да бъде определено кога е 
необходимо системата да бъде промита. Продължителността на промиване 
обикновено продължава дотогава, докато водата започне да тече чиста. Това 
в повечето случаи е кратък период от време около 2-3 минути, защото 
наносите се натрупват в края на тръбопровода и са близо до отвора за 
промиването.  
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Изисквания за скорости на водата в тръбите  при промиването  
 
Подходящата скорост на водното течение в тръбите при  промиване трябва да 
бъде достатъчно висока за да направи и двете неща- да промие отворите на 
емитерите и да транспортира наносите извън тръбите. Има много проведени 
изследвания в тази област, които са установили, че подходящата скорост е за 
промиване е около 0,5 м/сек за системите за капково напояване и два пъти по-
голяма за системите за микродъждуване. По принцип скоростта на 
промиване е най-добре да бъде възможно най-голямата налична, но 
никога по-малко от 0,5 л/сек.  
 
Поради това основно изискване при проектирането на този тип системи е те 
да бъдат така проектирани, че да се достигат тези скорости на промиване. 
Много рядко може де се случи  да се промиват  всичките поливни  
тръбопроводи едновременно  поради това, поради това че необходимата 
скорост на водата за промиване няма да бъде  достигната. По-често при 
промиване се отварят едновременно няколко спирателни крана, извършва се 
промиването и чак тогава се отваря втора група спирателни кранове за да 
продължи  промиването. Реда при промиването е , че се започва от 
разпределителната мрежа и чак след това се почистват поливните крила. При 
малки скорости при промиване е необходимо да се затворят част от 
едновременно отворените спирателни кранове, докато се получи желаната 
скорост в едновременно промиваните тръби. 
 
В някои от системите използваната вода е със значителни примеси, което 
налага процедурата по промиването да се автоматизира, като обикновено се 
използват автоматизирани спирателни кранове управлявани в подходящ 
режим, който се определя още при проектирането. 
 
2. ТРЕТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА С ХЛОР 
 
Хлора обикновено се използва за обработка на водата за унищожаване на 
водораслите и микроорганизмите, но също така  се използва за почистване и 
поддържане на системите за микронапояване. Подходящо приложен (като 
метод и обем)  той може да бъде използван без да се повреждат отглежданите 
култури и напоителната система. Понеже хлора може да взаимодейства с 
някои от металите и пластмасата винаги  преди неговото използване трябва 
да се консултирате с производителя на поливната инсталация, дали тя е 
устойчива на него. 
 
Хлорирането на системите за микронапояването се използва основно за да се 
минимализира растежа на микроорганизмите в тръбите и другите компоненти 
на поливните инсталации. Ако водата не е подходящо третирана, вследствие 
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на запушването на тръбите и устройствата за разпределение на водата ( 
капкообразувателите) могат значително да влошат качеството на напояването  
(примерно-поливната  норма, равномерността  на разпределение и 
ефективността като цяло ).От трите налични форми на хлор, най –
предпочитаната и безопасна е неговата течна форма ( на натриев хипохлорид) 
. При неговото приложение трябва да се обърне особено внимание при 
смесването му с други хербициди и  торове , като е възможната реакция при 
смесването им. Тази реакция може да доведе до промяна на рН на водата, 
утаяването на някои от елементите от разтвора и в крайна сметка да доведе 
до обратен ефект, до запушването на системата за капково напояване. 
 
Повечето микроорганизми могат да бъдат унищожени и контролирани при 
остатъчен  хлор в концентрация от 1 р.р.m. (една милионна част).  
Необходимата концентрация хлор за приложение се определя от всеки 
конкретен случай според използваната вода за напояване. Обикновено за вода  
от повърхностни водоизточници като язовири, микроязовири или канали, 
нормата за третиране с хлор е от 5 до 10 р.р.m. По –високи нива на 
приложение се използват тогава, когато водата има по-високи нива на 
микробиална активност, които се срещат при по-топлите месеци от годината. 
 
 


