
DESCRIERE:
I ve ția se referă la un grup de pompare mobil destinat ali e tării cu apă sub presiune și fertiliza ți lichizi a i stalațiilor de irigare și
fertirigare a culturilor agricole.

DESCRIPTION:

The invention relates to a mobile pumping group intended for the supply of pressurized water and liquid fertilizers for irrigation and 

fertilization of agricultural crops.

MATERIALE ȘI METODA FOLOSITĂ:

Grupul de pompare este al ătuit din platforma o ilă (A) pe care
se a plasează sistemul de pompare și fertirigare (B) și generatorul solar
(C).

Platforma (A) este de tip re or ă tra tată, o struită dintr-un
cadru cu stru tură etali ă prevăzut cu sistem de cuplare la tractor,
sistem de rulare cu punte si plă și roți cu pneuri, roată de sprijin
pivota tă la decuplare și o ți e elemente de fixare pentru
componentele sistemului de pompare și fertirigare (B) și pentru
generatorul solar (C).

Sistemul de pompare și fertirigare (B) este compus din pompa
solară (PS), supapa de aerisire (SA), filtrul cu sită (FS), contorul de apă
(CA), regulatorul de presiune (RP) cu manometru, dispozitivul (DI) pentru
i je ția fertilizantului lichid, rezervorul de fertilizant lichid (RF), patru
ro i eți principali (RP1...RP4) a plasați pe diferite tronsoane ale
sistemului, țevi și fiting-uri pentru conectarea acestor componente,
furtunul de aspirație (FA) cu sorb la un apăt și uplă rapidă la elălalt
apăt și furtunul de refulare (FR) cu cuple rapide la ambele capete.

Pompa (PS) cu reglaj electric al vitezei de rotație este o e tată la
generatorul solar (C) prin intermediul unui controler. În amonte de
po pă este instalat un senzor care fur izează controlerului i for ații
legate de preze ța sau a se ța apei în coloana de aspirație, pentru
prote ția pompei împotriva mersului în gol. Dispozitivul (DI) pentru
i je ția fertilizantului lichid este montat printr-o derivație de tip by-pass
pe coloana de refulare și poate fi izolat prin doi ro i eți secundari (RS1) și
(RS2).

Componentele sistemului de pompare și fertirigare sunt dispuse
pe platforma (A) într-o rețea în for ă de "U" cu extre itățile de ra șare
rapidă orientate ătre spatele platformei, pentru a putea fi ușor
accesibile. În timpul deplasării pe teren între i stalațiile de irigare,
furtunul (FA) de aspirație și furtunul (FR) de refulare sunt depozitate pe
platfor ă sub for ă de colac.

Generatorul solar (C) o stă dintr-un u ăr de panouri
fotovoltaice care sunt montate pe suporți metalici fixați pe platfor ă,
deasupra sistemului de pompare și fertirigare (B).
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AVANTAJE:
❑ poate fi deplasat rapid în teren la diferite i stalații de irigare

amplasate la dista țe mari unele față de altele;
❑ are autonomie mare de fu țio are, pompa sistemului de irigare și

fertirigare fiind ali e tată cu energie din surse regenerabile;
❑ în timpul sezonului rece poate fi stocat în spații protejate, ferit de

intemperii;
❑ are o o stru ție si plă, cu componente cu preț de cost redus și

reglaje ușor de efectuat de ătre un singur operator.
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