
MANUTENÇÃO

Sistemas de Irrigação Pressurizados



Preventiva ?

Corretiva ?

??



-Bombeamento : Sucção-Recalque
-Tubulação : Principal-Secundaria,etc.
-Filtragem : Principal- Secundaria
-Medidores - Válvulas de Controle
-Fertirrigacao – Cloracao-Treflan-etc.
-Automação
-Emissores 
-Acessórios em geral
-Treinamento e capacitação



Um Bom sistema 

começa com 

Um bom projeto !



Deve se ter em conta:
-Requisitos do Projeto
-Requisitos do Cliente
-Realidade do Campo
-Capacitação do pessoal no campo
-Facilidade de Manejo
-Simplicidade do Sistema
-Economia na Operação



Bombeamento :
-Captação – Sólidos em Suspensão
-Sucção – Válvula de Pe 
-Instalação – Motores (Elétricos/Diesel)
-Quadro de Comando
-Acessórios de Controle – V-A-P-Q-etc.
-Elementos de Segurança – Hidráulicos
-Elementos de Segurança-Elétricos
-Elementos de Controle - Visuais
-Performance – Curva da Bomba



Sucção Positiva
Não tem Válvulas de Pe !



Sucção negativa sem
Válvulas de Pe !



Sucção negativa!



Bombas Submersas

Turbina de Eixo Vertical



Fácil manutenção!



Realmente, muito fácil manutenção!!









Controle:
-Visual-Auditivo:Vazamentos-Ruídos
-Pressão
-Vazão
-Elétrico:Voltagem-Amperagem-Kwh
-Velocidade:R.P.M.
-Fator de Potencia: Cos Fi
-Freqüência



Visual

Auditivo



Pressão Vazão-Fluxo



Energia



O DIA “Zero”
-Comparação das pressões e vazões
-De Todas as Operações
-Com o Primeiro Dia de Operação
-Teste de Performance da Bomba
-Controle : Diário

Semanal
Mensal
Anual



Tubulação Principal – Adutora
-Elementos de controle:

Bóias
Eletrodos
Válvulas de Controle de Nível
Comandos a Distancia

-Elementos de Segurança:
Válvulas de Ar
Válvulas de Alivio



Tubulação Principal – Adutora





FILTRAGEM :

-Areia-Grava
-Tela-Malha
-Discos

-Hidrociclone-Separadores de Areia
-Piscinas de Decantação
-Piscinas de Pré-tratamento





Filtros de Areia :
-Controle Visual de Vazamentos externos
-Retrolavagem Manual
-Retrolavagem Automática
-Válvula FR-Controle de Fluxo
-Controle Visual de Nível de Areia nos Filtros
-Controle Visual da Tela do Filtro de Segurança
-Tratamento da Areia-Cloro/Soda Caustica
-Troca ou acréscimo de areia
-Limpeza do filtro de comando







Filtros de Tela-Malha :
-Controle Visual de Vazamentos externos
-Controle Visual da Tela interna
-Retrolavagem Manual
-Retrolavagem Automática
-Limpeza Mecânica/Química da Tela-Malha
-Troca de Vedações internas
-Engraxe de Juntas e Vedações
-Troca da Tela ou trecho da mesma
-Limpeza do Filtro de Comando







Filtros de discos :

-Controle visual de vazamentos externos
-Retrolavagem manual
-Retrolavagem automática
-Controle visual dos discos
-Troca de Vedações internas
-Limpeza dos discos com acido-cloro
-Engraxe de juntas e vedações
-Limpeza do Filtro de Comando







Hidrociclone :

-Controle visual de vazamentos
-Drenagem do tanque de decantação
-Automação da drenagem
-Controle visual do desgaste do tubo





Pré- tratamento

Decantação



Piscinas de Decantação:

-Piscinas de Aeração de Ferro
-Limpeza do Ferro decantado

-Piscinas de Decantação de Areia
-Drenagem ou limpeza do material
decantado







Piscinas de Pré-Tratamento:

-Limpeza do Material
-Drenagem dos Sedimentos
-Aplicação de Cloro ou Floculantes
-Represas de Água de Esgoto
-Tratamento contra algas - Peixes



Piscinas de Pré-Tratamento:























-Os Projetos precisam ser simples
-O Custo de Manutenção baixo
-O Nível do Pessoal adaptado ao nível

de complexidade do projeto
-O Sistema deve ser Econômico em Energia
-O Treinamento do pessoal deve ser

constante 




