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Invenţia se referă la agricultură, în special la un
procedeu şi o instalaţie de uscare a masei vegetale
de plante pe rădăcini.
Procedeul include iradierea tulpinilor plantelor
din două părţi opuse cu unde electromagnetice,
care cuprind frecvenţa oscilaţiilor de valenţă ale
moleculelor de apă cu puterea specifică de
0,35…0,95 J∙m, totodată iradierea se efectuează de
la o distanţă de 3…5 cm, direcţionată nu mai sus de
nivelul eventualei retezări, pe o fâşie orizontală cu
lăţimea de 2…3 cm.
Instalaţia pentru realizarea procedeului include
un mijloc de transport (6) cu ramă, pe care sunt
fixate prin intermediul unui suport (5) un sistem de
alimentare cu energie electrică (7) şi cel puţin două
surse de unde electromagnetice (1), fiecare cu
reflector de formă parabolică (2), amplasate cu
posibilitatea iradierii tulpinilor plantelor din două
părţi opuse, totodată reflectorul este executat cu
închizător cu o fantă orizontală de 1,5…2,0 cm (9).

Rezultatul constă în accelerarea uscării masei
vegetale, micşorarea cheltuielilor de energie, de
resurse materiale şi de timp în procesul recoltării
seminţelor sau a biomasei.
Revendicări: 2
Figuri: 5

5

10

15

MD 3576 B2 2008.04.30
3

Descriere:

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Invenţia se referă la agricultură, în special la un procedeu şi o instalaţie de uscare a masei vegetale de
plante pe rădăcini.
Este cunoscut procedeul de uscare a seminţelor de legume în câmp electromagnetic de frecvenţă
foarte înaltă, care se realizează într-o cameră de uscare [1].
Neajunsul acestui procedeu constă în imposibilitatea de a iradia cu unde electromagnetice masa
vegetală şi seminţele plantelor pe rădăcini în condiţii de câmp din cauza instalaţiei tehnologice
complicate.
Mai este cunoscut procedeul şi instalaţia pentru uscarea rapidă a masei vegetale a plantelor pe
rădăcini în condiţii de câmp prin iradierea cu scântei electrice cu frecvenţa de 1000 Hz a ţesuturilor
capilare ale tulpinii, care asigură aprovizionarea biomasei cu apă şi substanţe minerale. Instalaţia include
un generator electric de înaltă tensiune, fixat pe şasiul unui tractor şi pus în mişcare de un arbore de priză
de putere, o instalaţie de descărcare pentru iradierea cu scântei a tulpinilor plantelor cu impulsuri de
tensiune de 80…100 mii volţi [2].
Cea mai apropiată soluţie este procedeul şi instalaţia de colectare a trestiei de zahăr, care include
aducerea razelor laser in contact cu tulpina, cauterizand-o şi tăind-o, controlul şi menţinerea distanţei
raselor laser faţă de pământ, tăierea tulpinii într-o pluralitate de secţiuni. Instalaţia pentru realizarea
procedeului include un generator cu cel puţin un fascicul de raze laser, un senzor şi un radar poziţionate
pe un mijloc de transport [3].
Dezavantajele procedeelor menţionate constau în utilizarea unui utilaj electrotehnic sofisticat, necesitatea respectării măsurilor sporite de protecţie a muncii, argumentarea insuficientă a caracteristicilor
tehnologice şi a parametrilor biometrici ai plantelor pentru alegerea regimului optimal de tratare a
semănăturilor cu unde electromagnetice, procedeul este foarte costisitor, ţinând cont de cheltuielile
energetice.
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în accelerarea şi sincronizarea uscării masei vegetale pe
rădăcini, nemijlocit în condiţii de câmp, în special a plantelor uniforme cu talie joasă, medie sau înaltă, cu
cheltuieli minime de energie, timp şi materiale în procesul de recoltare şi prelucrare a seminţelor sau
biomasei in ansamblu.
Problema se soluţionează prin aceea că procedeul include iradierea tulpinilor plantelor din două părţi
opuse cu unde electromagnetice, care cuprind frecvenţa oscilaţiilor de valenţă ale moleculelor de apă cu
puterea specifică de 0,35…0,95 J∙m, totodată iradierea se efectuează de la o distanţă de 3…5 cm,
direcţionată nu mai sus de nivelul eventualei retezări, pe o fâşie orizontală cu lăţimea de 2…3 cm.
Instalaţia pentru realizarea procedeului include un mijloc de transport cu ramă, pe care sunt fixate
prin intermediul unui suport un sistem de alimentare cu energie electrică şi cel puţin două surse de unde
electromagnetice, fiecare cu reflector de formă parabolică, amplasate cu posibilitatea iradierii tulpinilor
plantelor din două părţi opuse, totodată reflectorul este executat cu închizător cu o fantă orizontală de
1,5…2,0 cm.
Rezultatul constă în accelerarea uscării masei vegetale, micşorarea cheltuielilor de energie, de resurse
materiale şi de timp în procesul recoltării seminţelor sau a biomasei.
Datorită acţiunii undelor electromagnetice, care cuprind frecvenţa oscilaţiilor de valenţă ale moleculelor de apă cu puterea specifică de 0,35…0,95 J∙m, asupra masei vegetale, ţesuturile în locul iradierii
se traumatizează şi mor, ceea ce duce la suspendarea activităţii sistemului capilar al plantelor destinat
deplasării umidităţii în straturile de mai sus de nivelul preconizat al retezării tulpinilor, care în consecinţă
se usucă în mod rapid. Masa vegetală uscată până la umiditatea standard se recoltează fără întârziere în
mod manual sau mecanizat.
Esenţa soluţiei tehnice revendicate se explică prin desenele următoare.
In fig. 1,2,3,4,5 este prezentată schema instalaţiei de uscare a masei vegetale de plante pe rădăcini,
care include cel puţin două surse de unde electromagnetice 1, având fiecare un reflector de formă
parabolică 2, material electroizolant pentru fixare 3, fire de alimentare cu energie electrică 4, un suport 5,
un mijloc de transport cu ramă 6, un sistem de alimentare cu energie electrică 7 şi un închizător cu o
fantă orizontală 9.
În calitate de surse de unde electromagnetice se poate folosi o spirală de mare rezistenţă, un încălzitor
termoelectric, o lampă de cuarţ un corp cenuşiu, un tub electronic de emisie sau alte instalaţii de încălzire
prin radiaţie, avand un spectru de unde electromagnetice conform legii lui Vin ν = cT/b, unde c – viteza
luminii, b – constanta 0,0028899, T – temperatura de încălzire, grade, ν – frecvenţa, Hz.
Sursele de unde electromagnetice cu puterea de 0,5…4,0 kW se confecţionează cu lungimea de
0,2…1,5 m, diametrul de 0,8…1,5 cm, iar reflectorul de formă parabolică cu raza de 6,0…9,0 cm din
metal cu coeficientul de reflexie de cel puţin 0,6…0,8 cu fanta închizătorului de 1,5…2,0 cm. Acest
utilaj şi sistemul de alimentare cu energie electrică se instalează pe rama unui mijloc de transport.
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Exemplu de realizare
Instalaţia de uscare a masei vegetale de plante pe rădăcini, montată pe rama unui mijloc de transport
cu capacitatea de mişcare între rândurile de semănături uniforme, efectuează iradierea tulpinilor de plante
din două părţi opuse cu unde electromagnetice cu puterea specifică de 0,35…0,95 J∙m, de la o distanţă
de 5 cm, pe o fâşie orizontală cu lăţimea de 3 cm la nivelul retezării plantelor.
Viteza optimală de deplasare de 4…6 km/h asigură tratarea cu unde electromagnetice a plantelor, de
exemplu de sorg, pe o suprafaţă de 60…80 ha în decursul unui schimb de lucru.
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(57) Revendicări:
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1. Procedeu de uscare a masei vegetale de plante pe rădăcini, care include iradierea tulpinilor
plantelor din două părţi opuse cu unde electromagnetice, care cuprind frecvenţa oscilaţiilor de valenţă ale
moleculelor de apă cu puterea specifică de 0,35…0,95 J∙m, totodată iradierea se efectuează de la o
distanţă de 3…5 cm, direcţionată nu mai sus de nivelul eventualei retezări, pe o fâşie orizontală cu
lăţimea de 2…3 cm.
2. Instalaţie de uscare a masei vegetale de plante pe rădăcini, conform procedeului caracterizat
în revendicarea 1, care include un mijloc de transport cu ramă, pe care sunt fixate prin intermediul unui
suport, un sistem de alimentare cu energie electrică şi cel puţin două surse de unde electromagnetice,
fiecare cu reflector de formă parabolică, amplasate cu posibilitatea iradierii tulpinilor plantelor din două
părţi opuse, totodată reflectorul este executat cu închizător cu o fantă orizontală de 1,5…2,0 cm.
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