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Wstęp
Często mówimy, że natura jest naprawdę fascynująca. Dzięki
odpowiednim warunkom panującym na ziemi rośliny mogą się rozwijać
samodzielnie. Czasami jednak natura może potrzebować ludzkiej
ingerencji.
Doprowadzanie wody poprzez systemy nawadniania było praktykowane
od tysięcy lat. Nawadnianie może podnieść zarówno jakość uprawy
roślin jak i wielkość plonów. Stosowane jest nawet na obszarach, gdzie
opady deszczu są wystarczające dla rozwoju rolnictwa. Na terenach
rekreacyjnych, nawadnianie utrzymuje powierzchnię boisk i pól
golfowych w odpowiednim stanie.

WSTĘP

Staramy się przyczynić do trafnego wyboru
Podręcznik ten przedstawia podstawy nawadniania: zaczynając od sposobu rozprowadzenia instalacji, kończąc na
wskazówkach jaką pompę należy dobrać do instalacji nawadniania.
Pozwoli to dokonać optymalnego wyboru rozwiązania. Proponujemy korzystać z programu doboru pomp Grundfos
WinCAPS.
60 lat doświadczeń
Od najwcześniejszych lat działania firma Grundfos zdobywa doświadczenie w systemach pompowych służących do
zaopatrzenia w wodę. Obecnie firma Grundfos oferuje pompy głębinowe pompy in-line, pompy do podnoszenia ciśnienia
oraz do innych zastosowań.
Międzynarodowa obecność
Grundfos jest tam gdzie ty jesteś, dzieląc się wiedzą na temat lokalnych rynków, warunkami sprzedaży, serwisu
i technicznego wsparcia. Naszą globalną działalność cechuje aktywność w ponad 40 krajach, gdzie pozostawanie z
naszymi klientami w bliskim kontakcie jest jednym z naszych najważniejszych celów.

WSTĘP

1. Metody nawadniania
Przed podjęciem decyzji o wykonaniu nawadniania należy uwzględnić
szereg czynników takich jak:
· Rodzaj roślinności przeznaczonej pod uprawę
· Warunki klimatyczne
· Wielkość zasobów wody
· Dostępność zasobów wody
· Ukształtowanie terenu plantacji
· Rodzaj gleby
· Wymagany czas nawadniania
· Konsekwencje ewentualnej awarii systemu nawadniania

Wymienione czynniki będą miały wpływ na wybór metody nawadniania.
Pierwsze i najważniejsze jest jednak uzyskanie zezwolenia od władz lokalnych.
Wydają one tzw. zezwolenie wodno-prawne określające między innymi
dopuszczalną ilość pobieranej wody w ciągu roku.
Władze lokalne mogą stosować różne metody kontroli zużycia, wymagając
zastosowania przepływomierzy, wodomierzy, liczników godzin pracy, itp.

1.1 Zalewanie
Najprostszą formą nawadniania jest zalewanie, które bardzo często nie wymaga
użycia pompy. Najbardziej znanym rodzajem zalewania jest nawadnianie
bruzdowe, polegające na doprowadzaniu wody do bruzd.
Podany sposób nawadniania wymaga spadku terenu, umożliwiającego przepływ
wody.
Przez każdy metr bruzdy powinna przepływać równomierna ilość wody.

Zalewanie jest proste ale
mało efektywne

Nawadnianie bruzdowe wymaga dużej ilości wody a jego efektywność jest
niska, ponieważ woda nie może przedostać się do korzeni roślin. Z tego powodu
stosowane jest jedynie tam, gdzie mamy dostęp do nieograniczonej ilości
wody. Powierzchnia do zalewania musi być płaska. Na terenach pagórkowatych
powierzchnie pod uprawy muszą być wyrównywane. Niekiedy konieczne jest
tworzenie tarasów.
Zalewanie stosowane jest głównie na obszarach tropikalnych.
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1.2 Zraszanie
Na całym świecie nawadnianie zdominowane zostało przez zraszacze. Urządzenia te są
oferowane przez wielu producentów a obszar ich zastosowania jest bardzo szeroki.
Aby zraszacz działał poprawnie wymagane jest minimalne ciśnienie przy określonej
wydajności. W tej sytuacji użycie pompy staje sie niezbędne. Duże zraszacze
tzw.”Działka wodne” mogą rozprowadzić ponad 100 m3 wody na godzinę w promieniu
do 70 m.
Zraszacze mogą być obrotowe lub stałe. Najprostsze zraszacze to nieskomplikowane
dysze lub głowice mgłowe, które „rozpylają” wodę nad gruntem. Dla użytkowników
największą zaletą jest ich niski koszt i brak elementów ruchomych w dyszy. Należy
jednak zaznaczyć, że dysze wymagają minimalnego ciśnienia w celu uzyskania
prawidłowego funkcjonowania, co często czyni koniecznym zamontowanie pompy w
instalacji.
Głowica mgłowa jest jednym z wariantów dyszy. Jest ona głównie używana tam, gdzie
ważne jest uniknięcie dużych kropli wody.
Głowice mgłowe cechuje promień zasięgu około 5 m. Ze względu na podatność
strumienia na wiatr zaleca się stosowanie takich głowic.
Typowym przykładem zastosowania głowic mgłowych są szklarnie.

Zraszacze obrotowe są napędzane wodą pod ciśnieniem i mogą obracać się dookoła
pionowej osi. Możliwe jest wstępne nastawienie kąta obrotu. Pozwala to na łatwe
kontrolowanie ilości wody opadającej na określony obszar. Zraszacze obrotowe są
uruchamiane wodą pod ciśnieniem lub przez napęd z wewnętrzną przekładnią.
Zraszacze mogą być montowane na stałe lub na urządzeniach przenośnych.

1.2.1 Zraszacze stałe
Zraszacze tego rodzaju są montowane na stałe w gruncie. Odpowiednia liczba
zraszaczy na hektar pozwala mieć pewność, że na każdy metr kwadratowy gruntu
zostanie dostarczona minimalna ilość wody. Takie podejście wymaga dużej ilości
zraszaczy a mimo to woda nie jest równomiernie rozprowadzona do roślin uprawnych.
Zraszacze stałe są typowo stosowane na wzniesieniach i terenach górzystych, gdzie
zraszacze przewoźne mają ograniczone możliwości zastosowania.
Zraszacze wynurzane są jednym z typów zraszaczy stałych. Takie zraszacze podnoszą
się tylko w czasie pracy dzięki ciśnieniu wody. Ze względu na sposób działania
najczęściej są stosowane na terenach rekreacyjnych.
1.2.2 Deszczownie przewoźne
Zraszacze zamontowane na przemieszczającym się urządzeniu nazywane są
zraszaczami przemieszczającymi. Te mobilne jednostki mogą nawadniać zróżnicowane
tereny upraw.
1.2.2.1 Deszczownie szpulowe
Najbardziej uniwersalną formą nawodnienia przewoźnego są deszczownie szpulowe,
które mogą być przewożone na pole i podłączone do źródła zaopatrzenia w wodę.
Deszczownia szpulowa posiada tylko jeden zraszacz. Najczęściej jest to działko wodne
pokrywające dużą powierzchnię terenu.

1.2.2.2 Deszczownie centryczne obrotowe
Bardzo popularnym typem deszczowni przewoźnych dla dużych powierzchni są
deszczownie centryczne obrotowe. Taka deszczownia obraca się dookoła centralnego
punktu i może mieć średnicę długości nawet do 2 km. Deszczownie centryczne nie mogą
być przemieszczane w inne miejsca dopóki nie zostaną całkowicie zdemontowane.
Deszczownie centryczne obrotowe dostępne są z jednym ramieniem (promień okręgu)
lub z dwoma ramionami (średnica okręgu). W celu zapewnienia jednakowej ilości
wody na m2, tego typu deszczownie są wyposażone w regulatory ciśnienia dla każdego
zraszacza (których zazwyczaj jest kilka wielkości). Im większa odległość zraszacza od
środka, tym potrzebny jest większy zraszacz i wyższe ciśnienie. Deszczownie centryczne
obrotowe mogą być używane tylko na terenach całkowicie płaskich.
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1.2.2.3 Deszczownia mostowa
Deszczownie mostowe mają często taką samą konstrukcję jak deszczownie
centryczne obrotowe, ale zamiast przemieszczania dookoła środka, porusza się
w nich cała równoległa rama. Mogą nawadniać obszary prostokątne i dlatego
są bardziej odpowiednie, kiedy wymagane jest równomierne podlanie całej
powierzchni.
Ułatwione jest ich przemieszczanie do innego miejsca, ponieważ są niezależne od
środka obrotu.
Wadą tego rozwiązania jest to, że centralna część pola otrzymuje równą ilość
wody w regularnych odstępach czasowych, podczas gdy pozostała część terenu
nawadniana jest mniej więcej podwójną ilością wody w krótkich odstępach czasu.
Jedyną drogą do skompensowania nierównomierności nawadniania i jest kontrola
ilości wody nawadnianej , lub/i kontrola prędkości przemieszczania się deszczowni.

Nawadnianie kropelkowe
Metoda ta (również nazywana nawadnianiem mikrokropelkowym) cieszy się coraz większą
popularnością, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo efektywna pod względem zużycia wody.
W tej metodzie nie występują straty wody lub w bardzo ograniczonym zakresie spowodowane
głownie odparowaniem lub wyłączeniem instalacji.
Ponieważ nie występują w nim elementy ruchome do transportu wody, ani woda nie wypływa
na powierzchnie, nawadnianie kropelkowe jest przede wszystkim stosowane na wzniesieniach i
terenach górzystych.
Wadą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoki koszt i nakład czasu na wykonanie instalacji.
Wymagana jest również bardzo dokładna regulacja ciśnienia wody, co podnosi koszty inwestycji.

Prawidłowe funkcjonowanie deszczowni mostowej wymaga stosowania płaskich
terenów.
Zużycie wody i wielkość nawadnianej powierzchni w zależności od wyposażenia

Dysze / głowice mgłowe
Zraszacze wynurzalne
Zraszacze obrotowe
Działka wodne
Nawadnianie kropelkowe
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Promień [m]

Wydajność [m3/h]

0.6 - 5.5

0.1 - 1.2

4 - 30

>1 - 15

4 - 35

>1 - 30

30 - 70

30 - 120
0.001 - 0.025
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2. Dostępność wody
Charakterystyka posiadanego źródła wody jest bardzo istotna
dla jakości nawadniania. Rożne źródła wody wymagają
indywidualnego traktowania. Osiągi pompy zależą w dużym
stopniu od systematycznej dokładnej analizy źródła wody i wyboru
odpowiedniego wyposażenia w oparciu o uzyskane wyniki.

2.1 Woda gruntowa
Woda gruntowa stanowi znaczące źródło wody, zasilające instalacje nawadniania
na całym świecie. Jest ono z pewnością najbardziej niezawodne z tych, które
posiadamy. Istotne jest, aby rozważnie wykorzystywać dostępną wodę gruntową,
gdyż musimy zapewnić dostawy wody również w przyszłości i chronić wrażliwe
środowisko w którym żyjemy.
Najbardziej powszechne ograniczenia dotyczące źródeł wody gruntowej to:
· Ograniczone jej zasoby
· Zużywanie pompy
· Zapychanie pompy
· Nadmierne pompowanie
Ten rozdział prezentuje kilka sposobów rozwiązania tych problemów.

2.1.1 Ograniczone zasoby
Nadmierne pompowanie ze studni może być przyczyną suchobiegu, którego
skutkiem może być poważne uszkodzenie pompy.. Efektem tego może być
wyłączenie pompy z eksploatacji powodujące znaczne koszty naprawy i straty w
produkcji upraw rolnych.

Aby chronić instalację pompową przed suchobiegiem jest ważne, aby wykonać test
wydajności studni. Pomoże to oszacować dostępność zasobów wody dla celów
szczytowego zapotrzebowania.
Zanim będziesz mógł wykonywać test niezawodności studni należy:
· Zamontować pompę o odpowiedniej wydajności
· Zmierzyć obniżenie poziomu lustra wody przy różnych wydajnościach pompy
· Zmierzyć przepływ przy różnych nastawach dławienia zaworu regulacyjnego
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Procedura testowa
1. Uruchomić pompę przy zamkniętym zaworze. Zanotować głębokość statycznego poziomu
lustra wody.
2. Otworzyć zawór regulacyjny, tak aby uzyskać wydajność 1⁄4 zapotrzebowania szczytowego.
3. Zmierzyć głębokość dynamicznego poziomu lustra wody.
4. Napełnić 1-litrowe naczynie z dolnego zaworu rury tłocznej.
5. Zamknąć naczynie i zanotować poziom 1⁄4.
6. Po kolejnych 15 minutach wykonać testy dla wydajności 1⁄4 szczytowego zapotrzebowania.
Zmierzyć ponownie głębokość dynamicznego poziomu lustra wody.
7. Zanotować nową wartość jeśli poziom się obniżył.
8. Powtórzyć tą procedurę dla 1⁄2, 3⁄4, i 1/1 (szczytowego obciążenia).
Po około jednej godzinie, będą cztery wyniki 1⁄4, 1⁄2, 3⁄4, 1/1 z różnymi zależnościami pomiędzy
wydajnościami a głębokościami poziomu lustra wody.

Sprawdzenie wydajności studni
jest bardzo ważne

9. Otworzyć całkowicie zawór regulacyjny. Zapisać wydajność pompy i głębokość poziomu lustra
wody.
10. Napełnić naczynie nr 5, zamknąć i zapisać aktualną wydajność.
11. Pozostawić instalację pracującą. Uruchomić wszystkie możliwe układy pompowe w
promieniu 1,5 km.
12. Zaznacz wyniki pompowania i głębokość poziomu lustra wody dla tych samych wydajności.
14. Test został zakończony. Wyłączyć pompę i zachować wszystkie pięć próbek pamiętając, aby
nie były narażone na wibracje, ciepło ani promienie słoneczne.
Analiza wyników testu:
Następnego dnia dokonać analizy danych z testu, która polegać będzie na sprawdzeniu czy na
dnie znajduje się piasek.
1. Sprawdzić próbkę 1⁄4. czy jest obecny piasek na dnie
Obliczyć obecną wydajność studni przy 1⁄4 zapotrzebowania szczytowego:
2. Sprawdzić próbkę 1⁄2. czy jest obecny piasek na dnie
Obliczyć obecną wydajność studni studni przy 1⁄2 obciążenia zapotrzebowania szczytowego:
3. Wykonać takie same procedury dla 3⁄4 obciążenia zapotrzebowania szczytowego i dla pełnego
obciążenia (1/1).
Porównać obliczenia przy określonych wydajnościach pompowania, pomoże to podjąć decyzję
i wydzielić zakres wydajności o takim samym parametrze m3/h na metr obniżenia poziomu wody.
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2.1.2 Rozwiązywanie problemów
Sytuacja

Przyczyna

Rozwiązanie

Na dnie naczynia znajduje się piasek przy
określonej wydajności.

Nadmierne pompowanie ze studni.

W przypadku konieczności ciągłego
pompowania wody należy zmniejszyć
osiągi pompy do połowy wydajności,
przy której pojawia się piasek.

Zadana wydajność jest zbyt duża, co
powoduje obniżenie się poziomu wody w
studni.

Przekroczone zostały limity
długoterminowej zdolności pompowania
wody.

Zmniejsz wydajność.

Poziom pompowanej wody obniżył się
podczas okresu pompowania przy tej
samej wydajności.

Zasoby wody są ograniczone.

Dodatkowe gromadzenie wody na czas
szczytowych okresów zapotrzebowania.

Poziom pompowanej wody obniżył się,
kiedy sąsiadujące stacje pomp zostają
uruchomione, przy tej samej wydajności.

Wydajność 2 pomp pracujących
równolegle jest większa od wydajności
źródła.

Dodatkowe gromadzenie wody na czas
szczytowych okresów zapotrzebowania.

Całkowita sprawność jest mniejsza niż
50%.

Zużycie pompy lub zły dobór.

Wymień pompę na inną wykonaną z
odpowiednich materiałów.

Nadmierne zużycie energii lub
niewystarczająca wydajność nawadniania.

Pompa może być zapchana piaskiem,
mułem lub rdzą, powodując zmniejszenie
wydajności.

Przepłucz poszczególne sekcje instalacji
rurowej przy najwyższej możliwej
wydajności, tak aby osiągnąć prędkość
przepływu 5-6 m/s.
LUB
Włóż gąbkę, aby wywołać prędkość
oczyszczającą/płukającą.
Zamontuj cyklony piaskowe lub filtry
workowe w głowicy studni w celu ochrony
przed zapychaniem w przyszłości.

DOSTĘPNOŚĆ WODY
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Korozja wirnika może być przyczyną
szybkiego zużycia pompy
Tlen w wodzie

Czas nawadniania

Materiał wirnika

Poniżej 10° C

Powyżej 7

Nie

Krótki

Żeliwo/stal
nierdzewna

Powyżej 10° C

Poniżej 7

Tak

Długi

Brąz/kompozyty
lub stal nierdzewna

Testowanie instalacji:
Uruchomienie pompy po dłuższym postoju może być przyczyną jej niewystarczającej
wydajności. Dlatego po każdym okresie postoju należy doprowadzić pompę do
należytego funkcjonowania i dopiero wówczas dokonać obliczenia sprawności.

3) Następnie przesuń równolegle linię w prawo,
do osiągnięcia linii oznaczającej agresywność
CO2 i wykonanie materiałowe elementu. Zapisz
warunki podane w przykładzie.
4) Przesuń linie prostopadle w dół. Zawartość
agresywnego CO2 zwiększyła zużycia materiału
do 0.25mm. Zapisz poziom zasolenia wody.
5) Poprowadź poziomą linię przez ten punkt
w lewo i odczytaj wyniki.
Zalecany przegląd dla twojej pompy powinien
nastąpić po 6000 godzin pracy.

Sprawność =
Cos ϕ = 0.85
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(odczyt z manometru na głowicy studni + obniżenie lustra wody) x wydajność
365 x  3 x I x V x cos ϕ
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Temp. wody gruntowej Wartość pH
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1) Patrz punkt 1 na krzywej A. Materiał pompy
i właściwości cieczy są opisane w legendzie.
2) Przesuń równolegle linię w prawo. Zużycie
materiału wirnika wynosi 0,18 mm na 1000
godzin pracy.
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- Prędkość wody w elementach,
które trzeba przetestować
- Zgodność doboru materiałów pompy do
pompowanego medium
- Obecność lub brak cząstek stałych
i agresywnego dwutlenku węgla w
pompowanej cieczy
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Przed oszacowaniem powyższych wartości należy
określić:
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- Okresu, po którym należy dokonać przeglądu
pomp głębinowych
- Spadku sprawności od ostatniego przeglądu
- Przybliżonych kosztów przeglądu
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Czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze pompy:
Należy pamiętać, że są to jedynie wytyczne ogólne.

Pompy głębinowe narażone są na zużycie tak
jak inne urządzenia do przepompowywania
cieczy. Sposób ich instalacji uniemożliwia bieżące
przeglądy stopnia zużycia.
Przedstawiony wykres ułatwi oszacowanie:
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Rdza w pompach z żeliwa szarego powstaje z żelaza zawartego w materiale wirnika,
który utlenia się w trakcie kontaktu z tlenem w wodzie. Kiedy wirnik się obraca,
gwałtownie przepływająca woda (5-15 m/s) usuwa rdzę z powierzchni wirnika. Ten
proces korozji/erozji prowadzi do ubytku materiału na wirniku. Skutkiem tego będzie
spadek wydajności i sprawności pompy.

Przeglądy serwisowe pomp głębinowych
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2.1.3 Zużycie pompy
Dobór pompy z niewłaściwych materiałów może być przyczyną jej szybkiego zużycia a
skutkiem będzie obniżenie wydajności studni. Wybór odpowiedniej pompy wykonanej
z wytrzymałych materiałów takich jak brąz lub stal nierdzewna sprawi, że pompa
będzie niezawodna, enorgooszczędna i nie będzie wymagała wielu prac serwisowych.
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6) Strata sprawności ok. 18 %.
7) Przybliżony koszt naprawy pompy 75% ceny
nowej pompy.
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Cząsteczki w wodzie surowej mogą być
przyczyną zużycia pompy

2.1.4 Zapychanie pompy
Rurociąg, który częściowo wypełniony jest piaskiem, mułem lub rdzą może być
przyczyną wystąpienia następujących problemów:
· Nadmierne zużycie energii
· Niewystarczająca ilość wody
· Zużycie pompy

2.1.5 Nadmierne pompowanie
Czasami szczytowe zapotrzebowanie na wodę jest przyczyną nadmiernego
obciążenia studni co powoduje obniżenie lustra wody i zasysanie piasku.

Zastosowanie jednego lub kilku następujących rozwiązań może uchronić przed
zapchaniem;
· Cyklon piaskowy lub filtr workowy: Filtry te chronią przed piaskiem, mułem i rdzą
z podłączonej instalacji rurowej.
· Otwarty zbiornik/staw: Może być wykorzystany kiedy wielkości cząsteczek są
zbyt małe aby były zatrzymane w cyklonie i filtrze workowym. Muł opada na dno
i woda do nawadniania jest wyprowadzana z góry zbiornika.

· Separator piasku lub teleskopowo wkładany filtr sekcyjny: zmniejszy to zawartość
mułu i piasku w wodzie. Ograniczenie możliwości przedostania się tych cząstek do
pompy również zmniejszy ryzyko zużycia i zniszczenia.
· 3-sekundowy łagodny rozruch start/stop:
Uruchomienie pompy głębinowej, w momencie kiedy objętość warstwy
wodonośnej jest maksymalna będzie powodowało zwiększenie wydajności w
pierwszych sekundach pracy.
To uderzenie wydajności spowoduje unoszenie piasku i mułu w warstwie
wodonośnej oraz przedostawanie się do pompy.

Uwaga: Kiedy zastosowany będzie zbiornik otwarty/ staw, pompa głębinowa
powinna zazwyczaj osiągać połowę swojej wysokości podnoszenia. Pompa zasilana
ze zbiornika/stawu przeznaczona do dalszej dystrybucji wody wytwarza ciśnienie
wymagane na dyszach, pokonując straty ciśnienia na rurociągu.

Ponieważ żądana wysokość podnoszenia pozostaje w relacji z prędkością na
wirniku, rozwiązanie z otwartym zbiornikiem obniża wymaganą wysokość
podnoszenia pompy głębinowej. Ponadto takie rozwiązanie często wydłuża czas
pomiędzy przeglądami pompy głębinowej.
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Można się uchronić przed zniszczeniami montując jedno lub kilku następujących
urządzeń:

Ten mocny impuls ssania jest wyeliminowany przez 3-sekundowy łagodny rozruch
start/stop.
Specjalne uwagi:
· Jeśli zastosowana jest przetwornica częstotliwości , należy pamiętać
o wyregulowaniu częstotliwości startu do 25 Hz. Silniki podwodne są
wyposażone w łożyska smarowane tłoczoną cieczą. Jeżeli częstotliwość
jest mniejsza od 25 Hz nie następuje smarowanie tłoczona cieczą.
· Należy wybrać pompę z mechanicznym uszczelnieniem Sic/Sic wału
silnika, aby zabezpieczyć się przed przedostaniem piasku/mułu do
łożysk silnika. Zamontowanie płaszcza chłodzącego zapewni uzyskanie
prędkości chłodzenia wyższej niż 1 m/s i będzie chronić przed zamulaniem
powierzchni silnika.

DOSTĘPNOŚĆ WODY

19

2.2 Wody powierzchniowe
Za wody powierzchniowe uważa się źródła wody, jeziora i rzeki. Jeśli ilość wód
powierzchniowych pokrywa zapotrzebowanie w okresach szczytowych, wówczas są
one źródłem tak samo dobrym dla potrzeb nawadniania, co wody podziemne.
Zanim dokona się wyboru układu pompowego należy wziąć pod uwagę cechy
charakterystyczne zasilania wodami powierzchniowymi.
Przy podłączaniu punktu poboru wody dla systemu nawadniania do naturalnych
cieków wodnych, należy uwzględnić czynniki dodatkowe dotyczące:

Istnieje wiele dostępnych źródeł
wód powierzchniowych.

· Konstrukcji punktu poboru
· Rozwiązań na czas pory bezdeszczowej i suszy
· Spadku poziomu wody w wyniku działalności innych użytkowników (wodociągi
miejskie)
· Możliwości zniszczenia urządzeń w wyniku zalania
· Ryzyka kradzieży (pobór następuje w miejscach ogólnie dostępnych)

2.2.1.1 Kanał osadowy
Aby umożliwić osadzanie się cząstek stałych, kanał musi mieć przynajmniej sześć
metrów długości, a poziom wody w kanale musi zapewniać prędkość przepływu nie
większą niż 0,015 m/s przy tłoczeniu z obliczeniową prędkością przepływu.
Jeśli długość kanału jest mniejsza niż sześć metrów, działanie wiatru i fal oraz
rozmiar pompy mogą utrudniać sedymentację osadu.
W x H = 0,015 x Q/2826
Q = obliczeniowa prędkość przepływu m 3 /h
W = szerokość w metrach
H = wysokość w metrach
Uwagi dodatkowe:
· Szerokość kanału musi umożliwiać mechaniczne usuwanie osadu,
Przed sezonem nawadniania należy oczyścić kanał z osadu, co zapewni jego
prawidłowe działanie.
· W sezonie letnim, intensywny rozwój organizmów wodnych, takich jak małże,
larwy, rośliny wodne, etc. może powodować problemy. Należy przykryć kanał, by
ograniczyć dostęp światła dziennego i promieni słonecznych, które przyspieszają
wzrost części organicznych.

Woda z kanału osadowego może być
wykorzystywana bezpośrednio
Stawy osadowe składające się z
dwóch sekcji

2.2.1 Konstrukcja punktu poboru
Projektując punkt poboru wody, należy wziąć pod uwagę fakt, że wody
powierzchniowe w porze deszczowej / wiosennej zawierają duże ilości błota, mułu
i zawiesin. Wybudowanie kanału osadowego przed stroną ssawną pompy pozwoli
zapobiec przedostawaniu się tych zanieczyszczeń do układu i uchroni go przed
nadmiernym zużyciem.
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Ujęcie brzegowe funkcjonuje na
tych samych zasadach co naturalna
infiltracja i pompowanie ze studni.
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2.2.2 Rozwiązania na czas pory suchej
Jeśli istnieje ryzyko wyschnięcia źródeł wód powierzchniowych w czasie upałów,
kanał poboru wody należy wyposażyć w otwory zasilające złoże. Takie rozwiązanie
nazywa się ujęciem brzegowym.

2.2.3 Ryzyko uszkodzenia urządzeń w wyniku powodzi
Jeśli istnieje ryzyko zalania pompy z silnikiem suchym, należy zastosować pompy
głębinowe. Nadbudowa studni pokazana na rysunku nie jest wodoszczelna.
W przypadku wystąpienia powodzi, pompa i silnik mogą ulec zniszczeniu.

2.2.2.1 Zasilanie z ujęcia brzegowego
W okresach deszczowych, kiedy poziom wody w rzekach jest wysoki, ujęcie
brzegowe zasilane jest bezpośrednio. W okresach bezdeszczowych wymagane jest
korzystanie z pomp głębinowych.

2.2.4 Ryzyko zniszczeń w miejscach ogólnie dostępnych
W miejscach ogólnie dostępnych, zalecane jest aby teren w którym zainstalowano
pompy było odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą.

2.2.2.2 Spadek poziomu wody w wyniku działalności innych użytkowników
(wodociągi miejskie)
Jeśli z tego samego źródła wody korzysta również inny użytkownik (na przykład
wodociągi miejskie) w okresie suszy, sytuacja taka może powodować problemy.
Rozwiązać je można na dwa sposoby:
· Przewidzieć obiekty do magazynowania wody, w postaci dodatkowych
zbiorników.
· Pogłębić istniejący obiekt do magazynowania wody.

Jeśli istnieje ryzyko kradzieży urządzeń wolnostojących, firma Grundfos zaleca
zastosowanie pomp głębinowych. Potrzebne są w tym wypadku specjalne
urządzenia do wyciągania pompy wraz z osprzętem.

Konieczna jest nadbudowa pompy
sięgająca powyżej poziomu
zagrożonego zalaniem.
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2.3 Woda deszczowa i woda z odzysku
W sytuacji gdy nie mamy dostępu do wód podziemnych ani powierzchniowych oraz
gdy poziom wód nie jest wystarczający dla potrzeb nawadniania, konieczne jest
zastosowanie innych źródeł. Są to:
· Wykorzystanie wody deszczowej
· Polepszanie wody gorszej jakości z danego źródła (NEWater / ponowne
wykorzystanie wody)
· Dowóz wody cysternami

Możliwe jest pozyskiwanie
i magazynowanie wody
deszczowej

2.3.1 Wykorzystanie wody deszczowej
Aby wykorzystać wodę deszczową w celach nawadniania, należy ją uprzednio
zmagazynować. Zwykle woda zbierana jest z dachów budynków i przechowywana w
zbiornikach wodnych.
Powierzchnie, z których można pozyskiwać wodę, czyli zlewnie, to:
· dachy
· drogi
· inne nawierzchnie

2.3.2 NEWater lub ponowne wykorzystanie wody
Newater to woda poddana procesowi oczyszczania i uzdatniania poprzez
mikrofiltrację i proces odwróconej osmozy. W ostatnich latach jakość technologii
membranowych uległa znacznej poprawie. Obecnie, można przetworzyć wodę
morską w wodę pitną przy zużyciu energii elektrycznej na poziomie mniejszym niż
3 kWh/m3. Przy tak niskim zużyciu energii, ten sposób pozyskania wody staje się
opłacalny dla cenniejszych plantacji.
Obecnie trwałość membran do odwróconej osmozy wynosi około pięć lat.
Co pozwala na ekonomiczne stosowanie tego procesu.

2.3.3 Polepszanie wody gorszej jakości z danego źródła – porównanie
Głównym czynnikiem kosztowym w nawadnianiu jest koszt zużycia energii
elektrycznej potrzebnej do uzdatnienia i dostarczenia odpowiedniej ilości wody pod
odpowiednim ciśnieniem. W przypadku mniej cennych upraw, nawadnianie jest
opłacalne jedynie w sytuacji, gdy dostępna jest wystarczająca ilość odpowiedniej
jakości wody powierzchniowej lub podziemnej.
W ostatnich latach, energooszczędne technologie odwróconej osmozy umożliwiają
uzyskanie czystej wody przy zużyciu zaledwie 3 kWh na m3. Dzięki temu, opłacalne
jest wykorzystanie wody gorszej jakości, a w przypadku cenniejszych upraw nawet
odsalanie wody morskiej lub wody zasolonej.

Oczyszczanie wody może okazać się
dobrym rozwiązaniem

kWh/m3
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00

2.3.1.1 Wydajność źródła
Aby zapewnić wystarczającą ilość wody deszczowej dla potrzeb nawadniania, trzeba
obliczyć powierzchnię zlewni. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

1,75
1,50
1,25
1,00
0,75

· Zapotrzebowanie szczytowe
· Średnie miesięczne opady atmosferyczne na danym terenie
· Wielkość cystern lub zbiorników, w których magazynowana będzie woda deszczowa

0,50
0,25
0

Pozyskiwanie wody
Wody
deszczowej
powierzchniowe

Wody
podziemne

Odsalanie
Ponowne
wykorzystanie wody wody- odwrócona
osmoza
- odwrócona osmoza

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla różnego typu uzdatniania

W oparciu o bilans wodny, należy dostosować wielkość zlewni i zbiorników do potrzeb
nawadniania.
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2.4 Magazynowanie wody
Jeśli źródło wody nie jest w stanie zapewnić zapotrzebowania szczytowego, potrzebny
będzie zbiornik retencyjny, z którego można pobierać wodę w okresach szczytowego
zapotrzebowania.
Instalując zbiornik do wyrównania różnicy pomiędzy wydajnością źródła wody a
zapotrzebowaniem szczytowym, w pierwszej kolejności należy obliczyć jego objętość.
Do wyliczenia odpowiedniej objętości zbiornika służy poniższy wzór:
Objętość =

Zapotrzebowanie szczytowe Q x ilość szczytowych godzin
wydajność produkcyjna x godziny pracy

2.4.1 Zbiornik otwarty
Wodę można magazynować w zbiorniku otwartym, wykonanym z nowoczesnych
materiałów izolacyjnych. Pozwoli to na ograniczenie wycieku wody do gruntu.

XXX

Zalety:
· Niski koszt budowy
· Niski koszt demontażu

Wady:
· Straty wody wynikające z odparowania
· Nadmierny rozwój glonów i mchu
· Osad solny powstający w wyniku parowania
· Możliwość zniszczenia membrany przez zwierzęta lub wandalizm
· Duża powierzchnia zabudowy
· Może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt (ryzyko utonięcia)
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2.4.2 Zbiornik zamknięty lub zbiornik podziemny
Kiedy wady zbiornika otwartego są zbyt uciążliwe, firma Grundfos proponuje
alternatywne metody magazynowania wody w zbiorniku zamkniętym/zbiornik
podziemny. Wymaga to jednak dodatkowych inwestycji.
Zbiornik zamknięty: Można wykonać ze stali lub prefabrykatów betonowych.
Zbiornik podziemny: Konstrukcja przykryta umożliwiająca prowadzenie upraw.
Zalety:
· Małe straty w wyniku parowania
· Słaby rozwój glonów i mchów
· Niewielki osad solny powstający w wyniku parowania
· Ochrona przez zanieczyszczeniem, którego źródłem mogą być zwierzęta i
roślinność
· Uniknięcie ryzyka utonięcia ludzi lub zwierząt
Wady:
· Duży koszt budowy
· Duży koszt demontażu

Kilka pomp może pompować wodę ze
zbiornika podziemnego.

2.4.3 Zestawy podnoszenia ciśnienia
Projektując układ pompowy do rozprowadzania wody ze zbiorników, korzystnie jest
zastosować układ pomp o mniejszych parametrach pracujących równolegle:
· Mniejszy prąd rozruchowy
· Mniejsze uderzenie hydrauliczne przy włączaniu / wyłączaniu pomp
· Lepsze dostosowanie zestawu pompowego do zmiennych potrzeb systemu
nawadniania

DOSTĘPNOŚĆ WODY
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3. Uprawy i woda
Wszystkie uprawy polowe do prawidłowego wzrostu potrzebują substancji odżywczych,
wody, powietrza oraz promieni słonecznych. Dobre zbiory zależą od wszystkich tych
czynników.
Deszcz jest naturalnym sposobem dostarczania wody do upraw. Kiedy ilość opadów jest
niewystarczająca stosuje się nawadnianie.
Należy pamiętać, że ilość wody potrzebnej do nawadniania zależy przede wszystkim od
trzech czynników:
· od ilości wody dostarczanej w sposób naturalny (deszcz efektywny)
· od ilości wody potrzebnej dla danej uprawy
· od warunków klimatycznych
Czynniki te omówione są w niniejszym rozdziale. Odpowiednie powiązanie tych
czynników jest kluczem do stworzenia skutecznego i wydajnego systemu nawadniania.

3.1 Opad roczny
Roczne zapotrzebowanie na wodę dostarczaną przez układ nawadniania zależy od
wielkości rocznych opadów. Wyróżnia się kilka stref klimatycznych w zależności od
ilości rocznych opadów.
· Klimat wilgotny: ponad 1200 mm wody deszczowej rocznie. Ilość ta pokrywa
zapotrzebowanie na wodę wielu upraw. Zwykle nawadnianie nie jest konieczne,
jednak może ono zwiększyć zbiory w latach o mniejszych opadach.
· Klimat umiarkowanie wilgotny lub umiarkowanie suchy: od 400 do 1200 mm
wody deszczowej rocznie. Taka ilość wody nie jest wystarczająca dla wielu upraw.
Nawadnianie zwiększa plony i umożliwia uprawę w okresie suszy.
· Klimat umiarkowanie suchy lub pustynny poniżej: 400 mm wody deszczowej
rocznie. Do uprawy roślin nawadnianie jest niezbędne.

Produkcja zboża [kg/ha]

Plony oraz
zapotrzebowanie na
wodę w rolnictwie
bazującym na
nawadnianiu
i opadach naturalnych

8000
7000
6000

Uprawy nawadniane,
odmiany wysokoplenne
duże nakłady

5000
4000

Uprawy nawadniane,
niskie nakłady

3000

Uprawy bazujące na opadach
naturalnych,
optymalne nakłady

2000

Uprawy bazujące na
opadach naturalnych,
niskie nakłady

1000
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Nawadnianie może przyczynić się do znacznego zwiększenia plonów, jednak wiąże
się to ze znacznym zużyciem wody. (Na podstawie badań, FAO, 2002)
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3.1.1. Konieczność nawadniania
Nawadnianie potrzebne jest wtedy, gdy naturalne opady są niewystarczające.
Nawet w rejonach, gdzie średnie opady roczne są wystarczające do pokrycia
średniej ewapotranspiracji, występują okresy, kiedy nawadnianie staje się
konieczne.

3.1.2. Gromadzenie danych
Dane na temat uprawianych roślin i ich zapotrzebowania na wodę są
publikowane w niektórych krajach przez Ministerstwa Rolnictwa lub inne
władze lokalne. Jeśli nie jest to możliwe wymagane dane należy obliczyć w
odniesieniu do warunków lokalnych.

Sytuacja taka ma miejsce corocznie w rejonach o klimacie suchym i umiarkowanie
suchym, na przykład w śródziemnomorskich rejonach Europy. W rejonach o
klimacie wilgotnym lub umiarkowanie wilgotnym, jak na przykład w Europie
Północnej, są lata, kiedy w okresie wegetatywnym występują okresowo zbyt małe
opady.

Podstawowe równanie do obliczenia zapotrzebowania na wodę do
nawadniania:

Roczne opady są czynnikiem
decydującym

Obliczanie zapotrzebowania na wodę do nawadniania
Zbyt małe opady w rejonach podzwrotnikowych

Zbyt małe opady w klimacie umiarkowanym
Ilość wody [mm]

Ilość wody [mm]

700

700

600

600

Niedobór
Suma

500

Suma

400

300

300

200

200

100

100

Woda potrzebna
do nawadniania

Suma

500

400

0

Niedobór

Zapotrzebowanie Efektywny opad
roślin na wodę
deszczu

Suma

0

Miesiąc 1
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Miesiąc 2

Miesiąc 3

Miesiąc 4
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Miesiąc 5

Miesiąc 6

Miesiąc 7

Miesiąc 1

Miesiąc 2

Miesiąc 3

Miesiąc 4

Miesiąc 5

Miesiąc 6

Miesiąc 7

CROPS
ANDI WATER
UPRAWY
WODA
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3.2 Zapotrzebowanie na wodę przez rośliny uprawne
Korzenie roślin pobierają wodę z gleby, jednak większość tej wody odparowywuje w
wyniku transpiracji.
Bezpośrednie odparowanie następuje z powierzchni gleby oraz roślin.

Ogólne zapotrzebowanie na wodę przez roślinę jest więc określane jako suma
transpiracji i odparowania bezpośredniego. To zapotrzebowanie wody jest
powszechnie wyrażane w jednostkach mm/dzień, mm/miesiąc lub mm/sezon.
światło słoneczne + CO2 =
fotosynteza

Transpiracja

Dla osiągnięcia wysokich i dobrej jakości plonów, równowaga absorpcji wody
i ewapotranspiracji jest warunkiem niezbędnym. Właściwy przepływ wody
umożliwia roślinom:
· Wykorzystanie promieni słonecznych do budowy materii organicznych
· Pobieranie ważnych składników odżywczych z gleby
· Utrzymanie temperatury

Zapotrzebowanie roślin na wodę
Trzy główne czynniki które określają zapotrzebowanie przez rośliny na wodę to:
· klimat: wzrost roślin w ciepłym klimacie wymaga większej ilości wody niż w
klimacie chłodnym o dużym zachmurzeniu
· rodzaj rośliny uprawnej: ryż lub trzcina cukrowa wymagają więcej wody niż
marchew lub oliwki
· stopień wzrostu: w pełni dojrzałe uprawy roślin wymagają więcej wody niż uprawy
młode.
3.2.1 Klimat
Rośliny uprawne rosnące w słonecznym, ciepłym klimacie wymagają więcej wody niż
kukurydza rosnąca w klimacie chłodnym podczas zachmurzenia. Wilgotność
i prędkość wiatru odgrywa również dużą rolę przy obliczeniach.

Podczas fotosyntezy, rośliny zamieniają
wodę, dwutlenek węgla i światło
słoneczne na materię organiczną i tlen.

Deszcz

Odparowanie

Podczas fotosyntezy, rośliny zamieniają wodę,
dwutlenek węgla i światło słoneczne na materię organiczną i tlen.
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3.2.2 Rodzaj roślin uprawnych
Zapotrzebowanie na wodę przez rośliny zależy od:
· Wielkości fizycznej: plantacje kukurydzy będą wymagały znacznie więcej wody niż
pszenica.
· Okres wegetacji: rośliny o krótkim okresie wzrostu takie jak groszek rosną przez 90-100
dni; rośliny o długim okresie wegetacji takie jak melon rosną 120-160 dni.

3.2.3 Stopień wzrostu
Ewapotranspiracja zależy od wielkości roślin uprawnych.
Młode rośliny wymagają mniej wody niż dojrzałe. Z drugiej strony odparowywanie
wody jest tym większe, im mniejsze są rośliny. Uwarunkowane jest to tym, iż gleba
jest bardziej wyeksponowana na słońce i wiatr.

Dla przykładu, dzienne zapotrzebowanie wody przez melona może być mniejsze niż
dzienne zapotrzebowanie groszku. Sezonowe zapotrzebowanie wody przez melona
będzie wyższe niż groszku ze względu na całkowity okres wegetacji melona.

Rodzaj rośliny uprawnej jest
bardzo ważny przy obliczeniach
zapotrzebowania na wodę

Kwitnienie

Kształtowanie Dojrzewanie
ziarna

Zbiory

Po okresie wegetacji, niektóre rośliny nie wymagają już więcej dużego zapotrzebowania
na wodę. Z drugiej strony takie rośliny jak sałata, pomidory czy melony wymagają
znacznego zapotrzebowania na wodę aż do momentu zbiorów.
Wpływ rodzaju rośliny uprawnej ze względu na dzienne jak i sezonowe zapotrzebowanie
wody został opisany w kolejnej części.

Sadzenie

Faza początkowa

Kształtowanie roślin

Środek sezonu

Koniec sezonu

Należy zauważyć, że największe zapotrzebowanie na wodę występuje w okresie
kwitnienia i kształtowania ziaren. W tym czasie rośliny zużywają średnio 50%
ogólnego zapotrzebowania na wodę podczas wegetacji.
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Zapotrzebowanie roslin uprawnych na wodę zależy od klimatu. Należy zauważyć, że
występują różnice pomiędzy wzrostem tych samych roślin uprawianych w różnych
strefach klimatycznych.
Zapotrzebowanie na wodę
Rośliny uprawne

Rocznie
m3/ha/rok

Warunki klimatyczne mogą znacznie
zmienić zapotrzebowanie wody tej
samej rośliny
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Klimat gorący

Klimat subtropikalny
Dzienne (szczyt)
m3/ha/dzień

Rocznie
m3/ha/rok

Dzienne (szczyt)
m3/ha/dzień

Zboża

2.000-3.000

110

1.000 - 1.500

65

Plantacje roślin
strączkowych

5.000

110

2.500

65

Bulwy (ziemniaki)

6.000

110

3.000

65

Soja

4.000

110

Buraki

7.500 - 8.000

95

3.700 - 4.000

57

Lucerna

8.000 - 9.000

115

4.000 - 4.500

70

Kukurydza pastewna

4.000 - 5.000

115

2.000 - 2.500

70

Kukurydza i trzcina
cukrowa

8.000

110

4.000

65

Drzewka owocowe

5.500

90

2.800

55

Winorośl

1.500 - 2.000

65

Murawa

10.000

100

6.000

60

65

3.2.4 Efektywny opad deszczu
Deszcz przesiąka głęboko w glebę lub szybko spływa po powierzchni. Strefa korzeni
magazynuje wodę deszczową, która służy do określenia efektywnego opadu deszczu.
Klimat, skład i struktura gleby, oraz głębokość strefy ukorzenienia wszystko, to wpływa
na ilość efektywnego opadu deszczu. Kiedy występują silne opady deszczu, znaczny ich
procent jest tracony. Nasycona wodą gleba nie może zaabsorbować już więcej wody.
Innym wskaźnikiem, który należy uwzględnić podczas oszacowywania efektywnego
opadu deszczu jest zmienność opadu w ciągu roku, głównie w strefach klimatycznych
o małych opadach.
Efektywne opady atmosferyczne są szacowane na podstawie zmierzonych opadów
deszczu.
Jeśli opady atmosferyczne będą niewystarczające, minerały i sole zawarte w wodzie
użytej do nawadniania będą gromadzone w glebie. Wzrośnie wtedy zasolenie, co
negatywnie odbije się na roślinach uprawnych.
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3.3 Inne zastosowania
3.3.1 Kontrola zapylenia
W wielkich aglomeracjach miejskich, (przede wszystkim w krajach Azji), tworzone
są tzw. zielone strefy w celu poprawy jakości powietrza.
Ponadto służą one także jako osłony burzowe, które zmniejszają poziom pyłu i siłę
wiatru, a w rezultacie poprawiają warunki otaczającego środodwiska. W pobliżu
terenów pustynnych, podejmowane są środki zapobiegawcze, które pozwalają
zatrzymać piasek.
Dla zapewnienia wzrostu roslinności a tym samym skutecznej ochrony przed
zagrożeniem piaskiem, wymagane są systemy nawadniające.
Korzenie roślin zatrzymują
opadający kurz i przytrzymują
w glebie

3.3.2. Ochrona przeciwpożarowa
System nawadniania nie pozwoli na ugaszenie pożaru, a jedynie utrudnić
rozprzestrzenianie się szybkie się ognia. Odpowiednia wilgoć terenów zielonych
posłuży wówczas jako tzw. strefy buforowe które stworzą skuteczną ochronę przed
pożarem.

Wyschnięte chwasty, drzewa oraz sucha trawa stanowią tzw. niebezpieczne
paliwo, które ułatwiają rozprzestrzenianiu się pożaru. Pasy roślinności o dużej
wilgotności, systematycznie nawadniane stanowią skuteczną zaporę ogniową.
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4. Jakość wody do nawadniania
Woda do nawadniania zazwyczaj pochodzi
z następujących źródeł:
· Woda deszczowa
· Woda powierzchniowa
· Woda podziemna
W każdym przypadku woda zawiera
określone ilości metali, minerałów,
soli, mikroorganizmów i substancji
biologicznych. Usunięcie ich przed
wykorzystaniem wody do nawadniania
odgrywa dużą rolę. W tym celu stosuje się
wiele metod.

4.1 Filtracja workowa
Mechaniczne i biologiczne systemy filtracyjne usuwają występujące w wodzie
minerały, sole i substancje biologiczne. Skuteczność filtracji zależy od typu
zastosowanego filtra.
Wskaźnik mikronowy podawany do każdego worka filtracyjnego, bazuje na
wielkości oczka siatki formowanej w procesie tkania. Im mniejszy wskaźnik, tym
mniejsze cząstki można zatrzymywać na filtrze.
Podstawowy worek filtrujący usuwa brud, osady, olej, itp. Filtry o bardzo małym
wskaźniku mikronowym mogą usunąć substancje rozpuszczalne, w procesie
podobnym do odwróconej osmozy.
Jeśli woda jest kwaśna, zasadowa, gazowana, czy agresywna to należy wówczas
stosować tradycyjne metody filtracji i chemiczną stabilizację. Do tego typów
procesów można stosować układy ze zbiornikami otwartymi i napowietrzaniem.

Filtracja workowa poprawia jakość
wody mechanicznie i biologicznie

4.2 Nawęglanie
Karbonizacja (nawęglanie) wody poprawia wzrost roślin o 10-20% w glebach
zawierających dużo humusu.
W tym celu do wierzchniej warstwy gleby dodaje się CO2 i/lub CO3
z butli ze sprężonym gazem.
4.3 4.3 Bezpośrednie nawożenie
Niektóre nawozy wymagane do wzrostu roślin mogą być mieszane bezpośrednio
z wodą do nawadniania. Ten sposób nawożenia obniża koszty nakładów pracy i
chroni przed wymywaniem składników odżywczych podczas ulewnych deszczy.
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4.4 Wymiana jonowa

4.5 Korekcja pH

Wysoka zawartość soli może stanowić problem dla wzrostu roślin i jakości
uprawy.
Montaż instalacji wymiany jonowej do usuwania soli jest jednym ze
sposobów rozwiązania tego typu problemów. Chemikalia takie jak mocznik
(46% azotu) i mikrominerały zawierające CA++ i MG++ mogą być dozowane
do systemu nawadniania, zmniejszając negatywny wpływ soli mineralnych.

Wartość pH wody do nawadniania wpływa bezpośrednio na występowanie większości
elementów, szczególnie mikroelementów.
· Zbyt niskie pH powoduje wzrost niektórych mikroelementów i może prowadzić do
powstawania substancji toksycznych (fitotoksycznych ) w niektórych gatunkach roślin.
· Zbyt wysokie pH będzie blokować dostęp niektórych mikroelementów, przez co nie
zostaną wykorzystane praz rośliny.

Wymiana jonów może być także wykorzystywana do zmiękczania wody.
Najbardziej efektywnym sposobem uzdatniania wody twardej do
zastosowań domowych jest zamontowanie wymiennika jonowego. Takie
urządzenie pracuje najefektywniej, kiedy pH znajduje się na poziomie
pomiędzy 7.0 a 8.0 a temperatura wody nie przekracza 32°C. Kiedy woda
twarda jest przepuszczana przez wymiennik jonowy, wapno i magnez są
zastępowane przez sód.

Problemy związane z pH “spoza zakresu”:
Niskie pH jest przyczyną:
· Toksyczności żelaza (Fe), manganu Mn), cynku (Zn), miedzi (Cu)
· Niedoboru wapnia (Ca), magnezu (Mg)
Wysokie pH jest przyczyną:
· Niedoboru żelaza (Fe), manganu (Mn), cynku (Zn), miedzi (Cu), boru (B)
W przypadku zbyt wysokiego pH, żelazo może być nieabsorbowane przez rośliny.
Nawet przy użyciu roztworów ze składnikami odżywczymi o idealnej zawartości żelaza
rośliny mogą nie być w stanie go zabsorbować. Skutkiem tego, może być niedobór
żelaza, w wyniku czego rośliny pozostaną żółte i osłabione.

Pompy dozujące Grundfos są
doskonałym rozwiązaniem
do precyzyjnego dawkowania
niezbędnych składników odżywczych

Różne rodzaje roślin wymagają różne zakresy pH (patrz przykłady)
Roślina uprawna

Zalecane pH

Ziemniaki

5,25 – 6,0

Arbuz

6,0 – 6,75

Lucerna

6,75 – 7,5

Jednym ze sposobów uzyskania zalecanych wartości pH może być dodawanie
czynników wyrównujących pH do wody nawadniającej.
Mogą być wykorzystane następujące środki:
Do podwyższenia pH: mleko wapienne, soda kaustyczna
Do obniżenia pH: kwas azotowy
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5. System odwadniania
Do osiągnięcia wysokich plonów, bardzo ważny jest pobór wody i
odparowanie przez rośliny. Rośliny wykorzystają ewapotranspirację,
światło słoneczne i absorpcje CO2 do produkcji materii biologicznej ze
składników pokarmowych zawartych w ziemi lub nawadniającej wodzie.
Dodatkowo, powierzchnia roślin posiada odpowiednią do wzrostu
temperaturę.
Ewapotranspiracja, fotosynteza i regulacja temperatury są utrudnione,
jeśli metale, sole lub minerały gromadzą się dookoła strefy korzeni.
Dla typowych roślin uprawnych maksymalna dopuszczalna zawartość soli
wynosi około 0,1%.

Dodatkowa zawartość soli
Nawadnianie z użyciem 100 mm wody z dodatkiem soli 0,1% oznacza zwiększenie soli o
1 000 kg/ha. W czasie kiedy nie pracuje nawadnianie a dodatkowa zawartość soli nie
będzie wypłukiwana przez naturalne opady atmosferyczne, to wielkość zbiorów będzie
znacznie zmniejszona.
Jeśli nie ma naturalnego wypłukiwania, w czasie gdy nie pracuje nawadnianie
maksymalna dopuszczalna zawartość soli wynosi 0,05% i zależy to od:
· Rodzaju gleby
· Rodzaju uprawianych roślin
· Metody nawadniania
Niektóre rośliny jak na przykład bawełna mogą tolerować zawartość soli sięgającą do
0,3%, 3000 substancji rozpuszczonych.
Nasycenie
Zawartość składników pokarmowych może gwałtownie spaść, jeśli struktura gleby
pozostanie nasycona przez długi okres czasu. Przykrycie powierzchni gleby jest jednym
ze sposobów, zapobiegania nasyceniu, nawet jeśli mogą pojawić się skutki uboczne,
takie jak zmurszenie czy zarośnięcie trawą. Skutki uboczne pojawią się, kiedy gleba
jest uboga w powietrze.

Poziom drenażu w zależności od rodzaju gleby
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Rodzaj gleby

Rozwiązanie

Głębokość

Położenie

Piaszczysta

Kanały

Około 120 cm

Dookoła nawadnianych terenów

Gliniasta

Rury drenarskie pod
ziemią

Około 120-150 cm

Poniżej gruntu, na
nawadnianych terenach
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6. Katalog pomp
Rozdział ten zawiera podstawowe informacje o najczęściej używanych
pompach Grundfos do systemów nawadniania.
Proponujemy jednocześnie korzystanie z pomocnych narzędzi,
takich jak program do doboru pomp WinCAPS lub skontaktowanie
się z przedstawicielem Grundfos w celu uzyskania szczegółowych
informacji, przed ostatecznym podjęciem decyzji.
Przed wyborem odpowiedniej pompy należy brać pod uwagę
parametry, wyszczególnione poniżej.

6.1 Czynniki do rozważenia
1) Odpowiedni układ instalacji nawadniania
System nawadniania musi:
· Zapewnić wymaganą ilość wody dla wegetacji uprawianych roślin.
· Nawadniać optymalnie i efektywnie.
Prawidłowe funkcjonowanie systemu nawadniania wymaga właściwego podziału
obszaru na strefy. Podział ten będzie zależał od rodzaju roślin znajdujących się na
danym obszarze czy też zróżnicowania topograficznego terenu.
2) Wyposażenie instalacji do nawadniania
Urządzenia wykorzystywane w systemach nawadniania mają zróżnicowane
parametry techniczne. Wymagają one zastosowania odpowiedniego osprzętu w tym
układów sterowania.
Współczesne urządzenia sterujące monitorują pracę pompy zarówno podczas
pracy jak i postoju. Sterowanie Grundfos może być zaprogramowane do optymalnej
eksploatacji z uwzględnieniem zarówno wymagań roślin uprawnych jak i pod kątem
oszczędzania wody.

Wybór odpowiedniej pompy ma kluczowe
znaczenie dla poprawnego działania
systemu nawadniania. Niezależnie od
potrzeb danego systemu nawadniania,
Grundfos zapewni właściwe rozwiązanie.

Wyłączenie pompy na krótki okres czasu pozwoli na wchłonięcie przez glebę
dostarczonej wody. Uruchamiając pompę z opóźnieniem pozwalamy poprawić absorpcję
i zmniejszyć straty wody.
3) Źródło wody
Źródło poboru wody do nawadniania wpływa na wybór odpowiedniej pompy.
Pompy głębinowe Grundfos pozwalają na pompowanie wody z głębokości nawet
kilkuset metrów. Gdy źródłem zasobów wody są wody powierzchniowe stosujemy
różne rodzaje pomp.
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4) Zużycie energii
Przed wyborem urządzenia, należy zawsze obliczyć ostateczną sprawność.
Do obliczenia sprawności należy skorzystać z następującego wzoru:
Sprawność =

QxH
x 100
365 x P1

Q = wydajność w m 3 /h
H = wysokość (ciśnienie pompy podane w metrach sł. wody)
P1 = kW wymagane na silniku. Należy zwrócić uwagę, aby nie pomylić z mocą
wyjściową silnika podaną na tabliczce znamionowej.
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Dla właściwego funkcjonowania instalacji, zawsze należy ustalić minimalne
ciśnienie instalacji.
7) Dodatkowe czynniki
W przypadku pobierania wody z rzek lub jezior, pompy głębinowe oferują dwie
główne korzyści:

Większość producentów pomp jest w stanie dostarczyć wszystkie istotne dane, co
umożliwia obliczenie rzeczywistej efektywności pompowania.

· Zmniejszone ryzyko kradzieży, ponieważ pompa jest zanurzona
· Zmniejszony poziom hałasu ponieważ pochodzi on głównie od rurociągów
i zaworów

5) Wydajność
Dwa podstawowe elementy są kluczowe:
· Dostępność wody
· Zapotrzebowanie roślin na wodę

Dla zapewnienia właściwego chłodzenia silnika, przy poziomym montażu, zwasze
wymagany jest płaszcz chłodzący.

W przypadku wykorzystywania wody gruntowej, zalecamy używanie więcej niż
jednego odwiertu, w celu ograniczenia obniżenia zwierciadła wody w studni.
Zalecamy także zamontowanie kilku mniejszych pomp zamiast jednej dużej co daje
następujące korzyści:
· Łatwe załączenie /wyłączenie pomp w zależności od zapotrzebowania na wodę
· Minimalizacja przecieków wywołana nadmiernym ciśnieniem w sieci
· Zmniejszone zużycie energii, gdyż zmniejszone są wysokości podnoszenia
· Unika się negatywnego wpływu na warstwę wodonośną
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6) Ciśnienie
Ciśnienie w instalacji powinno być tak niskie jak to tyko możliwe. Powody to:
· Redukcja przecieków.
· Oszczędzanie wody
· Obniżenie zużycia energii

8) Zmienne osiągi pompy
Regulacja obrotów jest najbardziej efektywną metodą dopasowania osiągów
pompy do wymaganego zapotrzebowania. Zależnie od sytuacji dodatkowe pompy
mogą być załączane i wyłaczane.
Grundfos posiada typoszereg pomp ze zmiennymi obrotami oraz zestawy z
prostym sterowaniem.
9) Zabezpieczenie pompy
Grundfos posiada szeroki asortyment urządzeń zabezpieczający, chroniących przed
najbardziej częstymi zakłóceniami, takimi jak przeciążenie, zbyt niskie lub zbyt
wysokie napięcie, złą kolejnością faz i niewystarczającym chłodzeniem.

KATALOG POMP
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Grundfos SP / SP A / SP-G
- 4”, 6”, 8”, 10”, 12” pompy głębinowe

Zakres pracy
�
�� �
��

Przykład:
Cena za kWh: € 0,10
Ilość tłoczonej wody: 200 m3/h przy wysokości 100 m
Okres: 10 lat
Wybierając pompę ze sprawnością wyższą o 10% można zaoszczędzić € 60 000,-
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Pompy wysokiej sprawności
Typoszereg pomp głębinowych Grundfos wykonanych całkowicie ze stali nierdzewnej
doskonale sprawdza się w systemach nawadniania w ogrodnictwie i rolnictwie.
Typoszereg SP charakteryzuje się energooszczędną ciągłą pracą, niskimi kosztami
montażu i serwisu.
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Typoszereg pomp SP wykonany jest
wyłącznie z odpornych na korozję elementów
ze stali nierdzewnej i w ten sposób oferuje
wysoką odporność na ścieranie oraz czynniki
korozyjne występujące w studni, odwiercie,
jeziorze czy rzece.
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Cechy
· Wysoka sprawność
· Długa żywotność i rzadkie przeglądy serwisowe
· Zabezpieczenie silnika za pomocą CU 3

Dane techniczne
Wydajność, Q:
Wysokość, H:
Temp. cieczy:
Głębokość instalacji:

3

max. 470 m /h
max. 670 m
0°C do +60°C
max. 600 m

Ze względu na wysoką
odporność na ścieranie stali
nierdzewnej, pompa praktycznie
jest bezobsługowa.
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Grundfos SQ / SQ-N / SQE / SQE-N
- 3” pompy głębinowe

Zakres pracy
�
���
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Łatwy montaż i eksploatacja
Pompa Grundfos SQ jest standardowym modelem serii 3” pomp głębinowych.
SQ jest idealna dla mniejszych instalacji nawadniania, gdzie istotne znaczenie ma
łatwy montaż i eksploatacja.
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Pakiet SQE
Pakiet, stałego ciśnienia SQE jest kompletnym rozwiązaniem które nie wymaga
dodatkowego urządzenia sterującego lub dodatkowych połączeń. Wszystko co jest
potrzebne do zamontowania pompy znajduje się w pakiecie tj.– jednostka sterująca,
zbiornik ciśnieniowy, czujnik ciśnienia, kabel, manometr, zawór i pompa głębinowa.
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Dzięki łatwemu montażowi i prostej oraz
bezobsługowej pracy pompy Grundfos SQ są
najlepszym wyborem dla małych instalacji
nawadniania.
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Cechy
· Stałe ciśnienie
· Wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem
· Softstart
· Zabezpieczenie przed spadkiem i wzrostem napięcia
· Wysoka sprawność

Dane techniczne
Wydajność, Q:
Wysokość, H:
Temp. cieczy:
Głębokość instalacji:

�

�

�

�

max. 9 m3/h
max. 210 m
0°C do +40°C
max. 150 m
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Typoszereg pomp głębinowych
SQ dostępny jest w różnych
wielkościach i z wieloma
dodatkowymi opcjami osprzętu.
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Grundfos CR / CRI / CRN
- Wielostopniowe pompy odśrodkowe

Zakres pracy
�
���

Zapewnienie stałego ciśnienia w instalacji
Utrzymywanie stałego wystarczającego ciśnienia w instalacji nawadniania
może być bardzo istotne dla zapewnienia równomiernego nawadniania.
Jeśli pompa głębinowa nie jest w stanie utrzymać stałego ciśnienia, z
powodu dużych strat ciśnienia w instalacji, różnic wysokości oraz długich
rurociągów zastosowanie pompy Grundfos CR zapewni utrzymanie
wymaganej wydajności i ciśnienia.
Typoszereg Grundfos CR jest niezawodny i energooszczędny. Mimo długiego
czasu użytkowania praca pompy jest praktycznie bezobsługowa.

50 Hz
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Pompy CR są dostępne w
szerokim zakresie wykonań
materiałowych, o których
wyborze decyduje jakość
wody
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Cechy
· Niezawodność
· Wysoka sprawność
· Małe gabaryty
· Odpowiednie do cieczy agresywnych

Dane techniczne
Wydajność, Q:
Wysokość, H:
Temp. cieczy:
Ciśnienie robocze:

�

�

max. 120 m3/h
max. 480 m
–40°C do +180°C
max. 50 bar
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Typoszereg CR dostępny
jest w wielu wykonaniach i
wielkościach
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Konstrukcja pozioma oraz „back pull-out „ umożliwia łatwy
demontaż pompy oraz upraszcza prace serwisowe.
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Stałe ciśnienie w dużych instalacjach
Pompy Grundfos z wlotem osiowym są szczególnie
przydatne do dystrybucji wody w dużych instalacjach
nawadniania. Wytrzymałe, przeznaczone do pracy ciągłej
oferują największe wydajności i niezawodne działanie w
trudnych warunkach pracy.

Zakres pracy
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Grundfos NB / NK
- Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym
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Solidna konstrukcja typoszeregu Grundfos
NK zapewnia niezawodną pracę i długi czas
użytkowania
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Cechy
· Wymiary znormalizowane zgodnie z normami EN lub ISO
· Szeroki typoszereg
· Solidna konstrukcja
· Wytrzymałe
· Szeroki wybór silników

Dane techniczne
Wydajność, Q:
max. 2000 m3/h
Wysokość, H:
max. 150 m
Temp. cieczy:
–25°C do +140°C
Ciśnienie robocze: max. 16 bar
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Szeroki typoszereg wielkości silnika
pozwala dostosować Grundfos
NK/ NB do określonych wymagań
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Grundfos BM / BMB
- 4”, 6” i 8” moduły ciśnieniowe

Zakres pracy
�
���

Duże wysokości podnoszenia
Ponieważ wszystkie elementy pompy Grundfos BM umieszczone są w płaszczu
ciśnieniowym z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej nie występuje ryzyko
uszkodzenia. W rezultacie moduł ciśnieniowy może być zakopany w ziemi lub
zamontowany na otwartej przestrzeni zależnie od określonych wymagań.
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Osłonięte od wpływów zewnętrznych typoszereg Grundfos BM nigdy nie jest
narażony na zużycie i dlatego jest bezobsługowy. Gwarantuje to niezawodną i
energooszczędną pracę, długi czas użytkowania oraz brak przecieków.
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Można wykonać instalację podziemną lub
pozostawić swobodnie na wolnej przestrzeni.
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Cechy
· Wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem
· Softstart
· Zabezpieczenie przed spadkiem i wzrostem napięcia
· Wysoka sprawność

Dane techniczne
Wydajność, Q:
Wysokość, H:
Temp. cieczy:
Głębokość instalacji:

max. 300 m3/h
max. 80 bar
0°C do +60°C
max. 150 m
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Grundfos BM dostępne są
w szerokim zakresie modeli
spełniających każde oczekiwania
użytkownika
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Grundfos DME / DMS
- Kompaktowe membranowe pompy dozujące

Zakres pracy
p
[bar]
11

Precyzyjne nawożenie
Najbardziej powszechnie stosowanym nawozem dodawanym
podczas dozowania jest azot. Inne składniki dozowane w
mniejszych ilościach to fosfor, potas, siarka, cynk i żelazo.
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DMS
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Typoszereg przeponowych pomp dozujących Grundfos jest idealny
do dozowania ponieważ charakteryzuje się wysoką odpornością
na agresywne chemikalia i precyzyjnym dawkowaniem określonej
ilości nawozów. Ponadto rozwiązania dozujące Grundfos
gwarantują optymalne mieszanie nawozów w wodzie – bez
wpływu na ciśnienie wody, co w połączeniu z precyzją, zapewnia
dokładność i równomierność nawadniania.

5

�

DMS 2-11

Typoszereg pomp dozujących Grundfos składa się z dwóch
wariantów silnika. Seria DME dostępna jest z silnikiem
z regulowanymi obrotami. Wariant DMS wykorzystuje
silniki synchroniczne, które pracują ze stałymi obrotami,
zatrzymując się tylko pomiędzy cyklami.
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Cechy
· Precyzyjne wydajności w ml lub litrach
· Pełna kontrola membrany
· Regulacja obrotów lub częstotliwości skoku membrany
· Panel sterowania z wyświetlaczem i przyciskami
· Sterowanie ręczne, impulsowe i analogowe
· Sterowanie czasowe/okresowe
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Dane techniczne
Wydajność, Q:
max. 150 l/h
Ciśnienie, p:
max. 18 bar
Temp. cieczy:
max. +50°C
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7. Firma Grundfos
Grundfos jest jednym z największych producentów pomp na świecie,
dostarczając rocznie ponad 10 milionów pomp.
Pomoc eksperta
Możemy asystować Tobie na każdym etapie tworzenia instalacji
nawadniania: od początkowego planowania, poprzez montaż, aż do
serwisowania i przeglądów.
Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania są energooszczędne
i mechanicznie niezawodne tak jak to tylko jest możliwe. Są one
również często modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych
potrzeb naszych klientów.

Dostawca z pełną ofertą
Oprócz naszej oferty pomp wysokiej jakości do systemów nawadniania,
proponujemy również rozwiązania dla instalacji przeciwpożarowych,
przemysłowych, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, do odprowadzenia ścieków
oraz dozowania.

Globalna obecność
Grundfos posiada wysoko rozwiniętą i efektywną organizację sprzedaży obecną
na całym świecie, oferującą wsparcie i profesjonalny serwis. Ponad 13 000
pracowników, w 67 firmach, w ponad 40 krajach zawsze jest do dyspozycji.
Gdziekolwiek się znajdujesz, możesz zawsze skontaktować się z nami w celu
uzyskania porady i asysty, lub zamówienia części serwisowych.
Firma Grundfos nieustannie inwestuje w badania i rozwój technologii i dzięki temu
ustawicznie wprowadza innowacyjne produkty. Jakość jest kluczowym składnikiem
wszystkich produktów Grundfos, co oznacza stałe skupienie uwagi na konstrukcji,
projekcie i wyborze materiałów oraz procesów technologicznych.
Firma Grundfos spełnia wymogi norm środowiskowych ISO 14001 i europejskiej
normy EMAS.

Pompy dla szerokiego obszaru
zastosowań

Więcej informacji na temat naszej szerokiej oferty
rozwiązań pompowych można znaleźć na naszych stronach:
www.grundfos.com
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