
DESCRIERE:
Invenția se referă la un echipament mobil cu monitorizare activă și acționare hidraulică pentru colectarea deșeurilor din plastic de pe suprafața lacurilor de

acumulare.

DESCRIPTION:
The invention relates to a mobile equipment with active monitoring and hydraulic drive for collecting plastic waste from the surface of reservoirs.

COMPONENȚĂ:
I stalația, conform i ve ției, se compune dintr-o platfor ă ari ă ce este o struită din două ăr i de pescuit (1) și (2) cu o platfor ă (3) de legătură între

acestea și care va susți e echipamentul de lucru ce este format dintr-un suport (4) ce susți e o a dă transportoare (5) ce este realizată din plasă î pletită și
prevăzută cu două la țuri laterale ce ir ulă pe două axe (6) prevăzute cu roți de la ț și care sunt pozițio ate cu ajutorul a două lagăre (7) cu sistem de reglare.

Antrenarea acestei benzi de transport este realizată cu ajutorul unui motor hidraulic (8). Tot pe suportul (4) se află o tată și banda pentru colectare (9) al ărei ax

de antrenare (10) este cuplat cinematic cu banda de transport (5) cu ajutorul unei transmisii cu la ț Gall (11).

Pentru colectarea deșeurilor din plastic, acest echipament este prevăzut cu două rațe (12) care sunt articulate și reglate cu ajutorul unui î ti zător (13) și
a țio ate cu ajutorul unor cilindri hidraulici (14) pentru a crea ure ții necesari deplasării deșeurilor de plastic pe dire ția benzii de colectare (9). Echipamentul este

prevăzut cu un gard de prote ție (15).

Pentru producerea energiei hidraulice e esară motoarelor hidraulice de pe acest echipament, sistemul este prevăzut cu o po pă hidrauli ă (16) a tre ată
de un motor termic pe e zi ă (17) și un rezervor pentru ulei (18).

Pentru ăru țirea deșeurilor din plastic în scopul reducerii volumului de transport, echipamentul pentru colectarea deșeurilor este dotat cu un to ător
special (19) pentru deșeuri din plastic, ce are în o stru ție un tambur cu uțite (20) antrenat de un motor hidraulic (21). Pe suportul (4) se află montate două rațe
(22) ce vor susți e un sac de volum mare (23), care după umplere va fi ridicat și des ăr at de pe platforma ari ă cu o macara hidrauli ă (24).

Pentru deplasare acest echipament este dotat cu un motor pentru ar ă (25) ce este dimensionat orespu zător.

Pentru monitorizarea a plasării deșeurilor și a a tivității de depoluare acest echipament este dotat cu o asă suport (26) și o dro ă (27), dotată cu a eră
ultraHD-HDR, care asigură transmisie radio în timp real pâ ă la o dista ță de 9 km, având o autonomie de zbor de max. 40 de minute. Imaginile pot fi exportate imediat

după înregistrare la agentul economic care deservește echipamentul iar acesta poate transmite online aceste i for ații mai departe ătre un dispecerat local sau ațio al.
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AVANTAJE:
❑ principalul avantaj este reducerea volumului deșeurilor din plastic colectate și

re u țarea la altă a ar ațiu e e esară pentru transportul acestora;

❑ raportarea în timp real a situațiilor suprafețelor poluate ale lacurilor de

acumulare, atât a terioară cât și ulterioară realizării operației de depoluare;

❑ reșterea gradului de manevrabilitate și reglare, față de soluțiile tehnice

descrise în brevetele e țio ate mai sus la stadiul tehnicii.
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MATERIALE ȘI METODA UTILIZATĂ:
Problema teh i ă pe care o rezolvă soluția propusă, conform i ve ției, o stă în realizarea unui echipament mobil autonom, cu monitorizare a tivă, care să

colecteze și să ăru țeas ă deșeurile din plastic și care să fie prevăzut cu o macara hidrauli ă pentru des ăr area sacilor cu deșeuri tocate și care să realizeze

simultan monitorizarea lacului de acumulare înainte și după încheierea operației de depoluare cu ajutorul unui sistem cu dro ă dotată cu a eră 6K ultraHD-HDR,

pentru fotografierea zo ală a suprafeței lacului de acumulare și transmisia datelor în timp real ătre un dispecerat de prelucrare și stocare a datelor.
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