Atomizoare – Nebulizatoare
Prăfuitoare
VOLUM REDUS PNEUMATIC BAZAT PE PRINCIPIUL VENTURI
Efectul Venturi este reducerea presiunii ﬂuidului care rezultă atunci când un ﬂuid curge printr-o secțiune a unei țevi.

Din 1974, simplu, eﬁcient, de neegalat!
Cu sistemul exclusiv de volum redus pneumatic propus de Cima Spa, este posibilă economisirea unor cantități
considerabile de apă în timpul utilizării atomizoarelor-nebulizatoarelor.
Aﬂați cum funcționează și care sunt avantajele sale în comparație cu volumul normal
Pulverizarea

Se știe că, pentru a distribui eﬁcient produsele ﬁtosanitare și pentru a obține
acoperirea dorită și adecvată, este necesar să se utilizeze apa ca mijloc de
transport al substanței active.
Pulverizarea lichidului de tratare în picături foarte mici este singura
modalitate care permite o distribuție omogenă a unor cantități mici de
substanță activă pe suprafețele vegetative.
Unitatea de măsură a diametrului picăturilor obținute prin pulverizare este
MICRONUL.

Unitatea de măsură a picăturilor obținute
prin pulverizare este : MICRON

Sistem "volum normal"
Pulverizatoarele "tradiționale" utilizează pompe cu diafragmă sau piston
pentru a obține o presiune puternică a apei distribuite prin unul sau mai
multe duze cu diametru mic. Utilizarea unui ventilator permite
"menținerea" picăturilor de apă asistând distribuția produsului pe
vegetație. Acest sistem este denumit în mod convențional "VOLUM
NORMAL".
Sistem volum normal

Sistem volum

redus

Pulverizatoarele pneumatice CIMA utilizează un sistem bazat pe principiul
"tubul Venturi" care constă în crearea, cu un ventilator centrifugal, a unui
curent de aer foarte puternic, punându-l într-un tub și lăsându-l să iasă
printr-o ștrangulare adecvată. Apa, fără presiune, este adusă și plasată în
centrul acelei ștrangulări unde, prin acțiunea vitezei aerului, este
pulverizată. Aplicarea acestui principiu constituie condiția indispensabilă și
obligatorie pentru construcția de atomizoare - nebulizatoare pneumatice.

Sistem bazat pe principiul
tubului Venturi

Să comparăm cele două metode :
Pulverizatoare cu volum normal

Sistem bazat pe principiul tubului Venturi

În atomizoarele cu volum"normal", 85% din picăturile
distribuite au un diametru de300/500 microni . Această
valoare nu poate ﬁ redusă, nici măcar prin creșterea
presiunii de lucru.

În atomizoarele CIMA V
- olum Redus Pneumatic cu
Venturi, se creează un nor de apă unde 90% din picături
au un diametru mult mai mic (în mod normal, de ordinul
a 100/150 microni).

Distribuția este grosieră și neregulată, prin urmare
este de EFICIENȚĂ MINORĂ.

Distribuția este precisă și uniformă, prin urmare este de
EFICIENȚĂ MAJORĂ.

Această diferență remarcabilă în pulverizare este esențială. Permite atomizoarelor pneumatice, cu același volum de
apă, o acoperire considerabil mai mare comparativ cu atomizoarele tradiționale. Pe scurt, atomizoarele pneumatice
CIMA pot acoperi aceeași suprafață vegetativă tratată cu atomizoarele cu volum normal, dar cu o cantitate mult mai
mică de apă, deci cu un "volum redus" de apă.
Să ne imaginăm că acoperim o zonă “etalon” cu picături de
apă: este clar că, cu cât picăturile vor ﬁ mai mici, cu atât
mai mare va ﬁ suprafața acoperită în interiorul zonei
“etalon”.

Acoperirea picăturilor pe o suprafață

Din volumul unei picături de 300 microni sunt obținute 27
picături de 100 microni. Chiar și având în vedere diametrul
picăturii egal cu cel al amprentei sale, suprafața acoperită
trece de la 0,07 mm2 la 0,21 mm², triplându-se.

Cu toate acestea, dacă luăm în considerare zdrobirea picăturilor
și suprafața efectivă de acțiune mai mare rezultată din fenomenul
de volatilitate al substanței chimice și, prin urmare, de difuzie și
saturație a straturilor periferice (așa-numita aură Fleming a cărei
grosime este estimată la aproximativ 100 microni) suprafața
acoperită trece de la 0,196 mm² la aproximativ 1,91 mm², deci
crește de aproximativ 10 ori.
Acesta este unul dintre argumentele principale în
favoarea adoptării picăturilor mici, sinonime cu
"VOLUM REDUS PNEUMATIC".
Acoperirea picăturilor pe o suprafață

În plus, este foarte important să se ia în considerare
comportamentul dinamic al picăturilor. Cele mai mari picături
(peste 400 de microni)d,in cauza tensiunii superﬁciale și
masei mai mari, au o aderență mai mică și cauzează pierderi
datorate acumulării excesive, depunerii neuniforme și
scurgerii de pe frunze. Picăturile care sunt prea mici (mai
puțin de 70 microni) sunt foarte sensibile la vânt, iar
temperatura ridicată poate provoca evaporarea lor,devenind
foarte mici, saupoate provoca chiar uscarea particulelor de
substanță activă în soluție.

Acoperirea picăturilor pe o suprafață

Picăturile de ordinul a 100/200 microni, dimpotrivă, au o difuzie mai bună și, transportate de jetul de aer, pătrund în
interstițiile plantelor și produc o acoperire cu o uniformitate mai mare și fără picurare.
CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ FITO-SANITARĂ ce urmează a ﬁ distribuită pe HECTAR, în funcție de cultura
care trebuie tratată, RĂMÂNE NESCHIMBATĂ, indiferent de tipul de mașină folosită.
În aceeași zonă tratată (1 hectar)

Mașina utilizată

Sistem de
pulverizare

Produsul
utilizat

Turbopulverizator
Atomizor
Atomizor
Atomizor

Volum normal
Volum redus
Volum redus
Volum redus

3 kg
3 kg
3 kg
3 kg

Exemple de atomizoare – nebulizatoare

Exemple de culturi :

Apa utilizată
1000 litri
333 litri
200 litri
125 litri

Concentrație amestec
O dată sau normal = 300 g la ﬁecare 100 litri
De 3 ori = 900 g la ﬁecare 100 litri
De 5 ori = 1500 g la ﬁecare 100 litri
De 8 ori = 2400 g la ﬁecare 100 litri

Atomizor – nebulizator purtat

Capete de distributie
,

Atomizor – nebulizator tractat
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