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1.1. Przedmiot normy. Przedmiote m normy są
nazwy i określenia deszczowni przeznaczo nych do
nawadniani a użytków r olnych, jak również do rozprowadzan ia rozpuszczo nych nawozów oraz ochrony roślin przed przymr ozkami, chor obami i szkodnikami.
1.2. Zakres stosowania. Normę stosuje się przy
opracowyw aniu dokumenta cji technicznej i eksploatacji deszczowni .
2. OKREŚLENIA
2.1.

Pojęcia

ogólne

deszczowni anych zespół urządzeń hydrotechn icznych i deszczowni
związany z określonym obszarem użytków rolnych, który stanowi całość pod względem funkcjonalnym i organizacy jnym.
(2.1.1) system

nawodnień

(2.1.2) deszczownia - zespół urządzeń technicznych służących do poboru wody, doprowadzenia
jej do zraszaczy rozprysk uj ących ją w formie kropel na określonej powierzchn i.
(2.1.3)
urządzeń

ujęcie

zespół

wody do deszczowni

inżynieryjnych

umożliwiających

pobór

(2.1.4) pompownia - zespół urządzeń
ryjnych i technologicznych służący do
wody do sieci deszczowni anej.

-

zaporowy ,
czerpalny,

-

zabezpieczający,

pamiarowy .

(2.1.7) urządzenie deszczujące wy wyposażony w zraszac~e.

przewód ruro-

urządzenie służące do roz(2.1.8) zraszacz kropel.
formie
w
wody
a
pryskiwani

2.2. Rodzaje deszczowni
(2.2.1) deszczowni a samobieżna - zespół ur zą
d zeń zmontowan y jako jednolita konstrukcja na
jezd nym podwoziu, składający się z agregatu pompowego z osprzętem, urządzeń deszczujących i mający własny napęd umożliwiający pracę deszczowni i jego r u ch.
(2.2.2) deszczowni a wspornikow a - deszczowni a
samobieżna wyposażona w zraszacze umieszczon e
na wspornikac h stałyc h lub obrotowych .
(2.2.3)

samobieżny

zraszacz - deszczowni a saw zraszacz obrotowy o da-

mobieżna wyposażona

lekim zasięg u .
d eszczownia
(2.2.4) deszczowni a przenośna wyposażona w przewoźny agregat pom powy, przesiec d eszczownianą montowaną z rur
nośną
i kształtek za pomocą szybkozłączy i przenośne
urządzenia d eszczuj ące .

wody przez agregaty pompowe.
inży nie
tłoczenia

deszczowni ana - układ połączonyc h
ze sobą przewodów rurowych służących do zaopatrzenia w wodę urządzeń deszczujących.
(2.1.5)
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(2.1.6) uzbrojenie sieci deszczowni anej.
osprzęt potrzebny do prawidłowego działania deszczowni.

(2.2.5) deszczowni a okresowo stała - deszczownia przenośna nie zmieniaj ąca swego położenia w
czasie kilku kolejnych cykli deszczowan ia.
(2.2.6) deszczowni a półstała - deszczowni a ze
stałym ujęciem wody, stacjonarną pompownią ,
stałą siecią deszczownianą i przenośnymi urządze
niami deszczującymi.
(2.2.7) deszczowni a stała - deszczowni a, której
wszystkie elementy składowe są stałe w okresie
jej użytkowania.
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2.3. Elementy

składowe

deszczowni

2.3.1. Porupownie
(2.3.1.1) pompownia przewoźna - agregat pompowy wraz z armaturą zmontowany na konstrukcji wyposażonej w koła lub płozy umożliwiaj ące
przemieszczenie go za po mocą napędu zewnętrz
nego.
(2.3.1.2} pompownia stacjonarna - pompownia
nie zmieniająca swojej lokalizacji w okresie użyt
kowania deszczowni.
(2.3.1.3) l.JOmpownia pływająca - agregaty pompowe wraz z osprzętem zmontowane na jednostce
pływającej, połączone z siecią deszczownianą przewodami rurowymi.
2.3.2.

Sieć

deszczowniana

(2.3.2.1) sieć deszczowniana powierzchniowa przewodów zło żony z rur i kształtek z szybkozłączami układanych na powierzchni terenu.
układ

(2.3.2.2) sieć deszczowniana podziemn a - układ
p rzewodów wykonany z rur i kształtek typu wodociągowego ułożony pod pow ierzchnią terenu.
(2.3.2.3) sieć deszczowniana obwodowa -- układ
s ieci deszczownianej, w której przewod:v rurowe
ułożone są w zamknięte obwody.
(2.3.2.4) sieć deszczowniana rozgałęzieniowa układ sieci deszczownianej, w której przewody rurowe uło żone są w rozgałęzienie.
(2.3.2.5) sieć deszczowniana obwodowo-rozgałę
zieniowa - układ sieci deszczownianej, w której
część przewodó·w rurowych ułożona jest w zamknięte obwody, a część w rozgałęzienia .
(2.3.2.6) sieć deszczowniana magistralna
przewodów magistralnych.

układ

(2.3.2.7) si eć deszczowniana
układ przewodów rozdzielczych.

rozdzielcza

(2.3.2.8) węzeł - punkt na sieci deszczownianej,
w którym następuj e rozgałęz ienie rurociągów deszczownianych .
(2.3.2.9) rurociąg deszczowniany - przewód wykonany z rur i kształtek, stanowiący element sieci deszczownianej .
(2.3.2.10) rurociąg deszczujący - urządzenie deszczujące wykonane z r ur i kształtek deszczownianych.
(2.3.2.11) przewód ssawny - przewód rurowy
d o pobierania wody przez agregat pompowy.

służący

(2.3.2.12) przewód tłoczny - przewód rurowy
ciśnieniowy, do którego woda wtłaczana jest przez
agregaty pompowe.

przewód
(2.3.2.13) kolektor deszczowniany tłoczony odbierający wodę od kilku agregatów
pompowych.
(2.3.2.14) przewód tranzytowy - przewód rurowy doprowadzający wodę z pompowni do sieci
magistralnej.
(2.3.2. 15) przewód magistralny - przewód rurowy uzbrojony w węzły rozgałęzieniowe, dostarczający wodę do przewodów rozd zielczych.
(2.3.2.16) przewód rozdzielczy - przewód rurowy wyposażony w hydranty sł użące do dostarczenia w ody do urządzeń deszczuj ących.
(2.3.2.17) rura deszczownia na śna

zakończona

szybkozłączami,

m ent powierzchniowych
nych.

rura przenoeledeszczownia-

stanowiąca

rurociągów

(2.3.2.18) kształtka deszczow niana element
uzbrojenia powier zchniowych rurociągów deszczownianych, sł użący do zmiany średnicy przewodu, zmiany kierunku ułożenia przewodu, wykon ania odgałęzienia lub zmiany typu z łącza.
(2.3.2.19) hydrant deszczowniany - zawór wbudowany w pionowe odgałęzienie przewodu rozdzielczego przeznaczony do zaopatr ywania w wodę urządzenie deszczuj ące .

2.3.3. Rodzaje
(2.3.3.1)
urządzenie

giem,

urządzeń deszczujących

urządzenie

deszczują ce

n awadniające

(2.3.3.2)

deszczujące

stale

urządzenie

stacjonarne z podziemnym rurocią
tę samą powierz chni ę.

deszc zujące

pozy cy jnie które podczas rozdeszczowywania pojedynczej dawki nawodnieniowej pozostaje nieruchome.
urządzenie deszc zujące,

urządzenie

deszczujące

w ruchu
które podczas rozdeszczowywania pojedynczej dawki nawodnieniowej jest
w ruchu. ·

(2.3.3.3)

urządzeni e deszczujące,

(2.3.3.4)

urządzenie

deszczujące

frontalne
o kierunku przemieszczado osi pr zewodu rozdzielczego.

urządzenie deszczujące

nia

równoległym

(2.3.2.5) urządzenie deszczujące pasowo - urzą
dzenie deszczuj ące o kierunku przemieszczania
poprzecznym do osi przewodu rodzielczego.
(2.3.2.6)

urząd zenie

deszczujące

obrotowo
się podczas
d eszczowania wokół hydrantu um ieszczonego na
przewodzie rozd zielczym.
urządzenie

deszczujące

obracaj ące

rurociąg deszczujący przenośny

- runa powierzchni terenu i wymagający rozłączenia na poszczególne elementy przy zmianie pozycji roboczej.
(2.3.2. 7)

rociąg deszczujący układany
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(2.3.2.8) rurociąg deszczujący przeciągany - rurociąg des'zczujący wyposażony w wózki lub płozy,
przemieszczany w całości za pomocą napędu zewnętrznego w kierunku równoległym do swej osi.
rurociąg

ten j est wyposaw zraszacz, nawijając się powoli
na szpulę nawadnia pas powierzchni po obu stronach linii jego rozwinięcia.
żony

rurociąg deszcz ujący

frontalny - ruumieszczony na
jezdnych dwukołowych podporach wyposażonych
w silniki napędowe i urządzenia sterujące, deszczujący pozycyjnie lub w ruchu ci ągłym przez
przem ieszczanie się w k ierunku prostopadłym do
swej osi podłużnej.
(2.3.2.10)

deszczujący

samobież ny

deszczujący

go cych

rurociąg deszczujący

instalacja

deszczująca

złożona

z

typu mieszane-

ruroc iągów deszczują

przenośnych, mających

w miejsce zraszaczy
przewody rurowe elastyczne o małych
średnicach, na końcac h k tórych przytwierdzo ne są
zraszacze umieszczone na sankach, płozach lub
statywach. Zras zacze pracuj ą pozycyjnie . Po razdeszczowaniu pojedynczej dawki nawodnionej
zraszacze przemieszczane są ręc znie.
podłączone

samob ieżny

nawijany - rurociąg deszczujący giętki nawijany na szpulę
umieszc zoną na podwoziu wyposażoną w napęd
(2.3.2.12)

końcu

(2.3.2.14) instalacja

ruroc iąg deszcz ujący

obrotowy - ruu mieszczony na
jezdnych dwukoło wych podporach wyposażonych
w silniki napędowe i urządzenia sterujące, deszczuj ący w ruchu obrotowym wokół studni lub
hydrantu.
(2.3.2.11)

rociąg

na

(2.3.2.13) wąż deszczujący wleczony - urządze
nie deszczujące wyposażone w wąż spłaszczający
się, rozwijany ze szpuli, podłączo ny w jednym
końcu do hydrantu, a w drugim zaopatrzony w
zraszacz. Przesuwanie zraszacza podczas nawadniania odbywa się za pomocą liny nawijanej na
wciągarkę, równocześnie wąż wleczony jest za
zraszaczem .

deszczujący

rurociąg deszczujący samobieżny

rociąg

urządzenia sterujące. Rurociąg

i

przetaczany umieszczony w
osi kół o dużej średnicy , wyposażony we własne
źródło napędu, przet:lCzany w całości w kierunku
prostopadłym do swej osi.
(2.3.2.9)
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(2.3.2.15) instalacja

deszczująca

pulsacyjnie

instalacja, w której zraszacze wyposażone są dodatkowo w zbiorniki powietrzno-wodne powodujące pracę zraszaczy z przerwami (pulsowanie zraszaczy).
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