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MECHANICAL SYSTEMS USED IN ANIMAL DRINKING
Any species of animals in animal breeding farms needs one ore more
types of drinking troughs (depending on the operating system) that would be
specific to its biometric characters, microclimate, and must provide physical and
social comfort. Drinker types used determines the surface that animals should
have around them. The importance of knowing the animal needs stems from
the fact that accurate information on drinking troughs can be designed to be
more efficient, more economical, more reliable or that may be more ergonomic
for the animals and thereby increase the production by a few percent, which in
the current economic conditions can mean a lot.
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1. Introducere
Conform dicţionarului explicativ al limbii române, adăpătoare
înseamnă locul unde se adapă animalele, jgheabul sau instalaţia de
adăpat. Ea trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe: de zooigienă,
funcţionale şi constructive.
Instalaţiile de alimentare cu apă sunt indispensabile oricărei
categorii de animale de fermă. Apa are un rol esenţial în desfăşurarea
proceselor vitale animalelor din ferme, contribuind la obţinerea unor
producţii mari, la menţinerea sănătăţii şi igienei animalelor, la
prevenirea şi combaterea bolilor.
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O instalaţie de alimentare cu apă cuprinde, în general,
următoarele părţi: ● utilaje de captare a apei de la sursă şi de ridicare a
apei; ● conducte de aducţiune; ● spaţii de înmagazinare şi pompare; ●
reţeaua interioară de distribuţie; ● adăpătorile şi celelalte categorii de
consumatori [1].
În vederea alimentării cu apă a fermelor zootehnice pot fi
folosite ape subterane, ape de suprafaţă, apa de la reţeaua edilitară de
alimentare cu apă şi ape meteorice. Cele mai des utilizate sunt puţurile
forate, iar cel mai rar utilizate sunt apele de suprafaţă, deoarece
necesită corectarea calităţii apei [2].
2. Cerinţe de zooigienă
Pentru a corespunde cerinţelor impuse de adăparea
animalelor, apa pentru adăpat trebuie să fie permanent proaspătă şi
trebuie să aibă anumite însuşiri fizice, organoleptice, chimice, biologice,
conform tabelului 1 [3].
Indicatorul analizat
Miros
Gust
Culoare
Claritate
Sediment
Ph
Duritate totală (0d)
Duritate temporară (0d)
Duritate permanentă (0d)
Cloruri (mg/l)
Sulfaţi (mg/l)
Azotaţi (mg/l)
Azotiţi (mg/l)
Substanţe organice (mg
O 2 /l)
NTG (UFC)/ml
Coliformi/ml
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Valori normale
Organoleptic
Max. 2 grade
Max. 2 grade
Fizic
Incoloră
Clară
Absent
Chimic
6,5 – 9,5
5 - 20

Tabelul 1
Metoda de analiză
STAS 6325/88
STAS 6325/88
STAS 6325/88
STAS 6323/88
SR EN ISO 7027/2001
SR ISO 10523/97
SR EN ISO 9963-2/2007
SR EN ISO 9963-2/2007
SR EN ISO 9963-2/2007

250
200
45
0,5

SR ISO 9297/2001
STAS 8601/70
SR ISO 7890/96
SR ISO 6777/96

0 - 20

SR EN ISO 9467/01

Bacteriologic
<100
OMAP 140/3.02.2003
<3
Gospodărie comunală

Necesarul de apă este influenţat de două tipuri mari de factori:
care ţin de animal şi factori externi. Factorii care ţin de animal sunt:
specia, masa corporală, vârsta, sexul, nivelul de producţie, starea
fiziologică. Factorii externi sunt reprezentaţi de structura şi compoziţia
raţiei, modul de administrare a hranei, calitatea apei, microclimatul din
adăpost, anotimp, în funcţie de ora din zi, sistemul de adăpare,
sistemul de evacuare a dejecţiilor.
Instalaţiile de alimentare trebuiesc proiectate astfel încât să
facă faţă cerinţelor din orele de vârf [4].
3. Cerinţe funcţionale
1. să nu aibă scurgeri de apă, deoarece acestea produc risipă de
apă, creşterea umidităţii relative din adăpost, deteriorarea prin
umezire a furajelor;
2. să aibă debit suficient, corespunzător nevoilor fiziologice ale
animalelor;
3. să nu modifice însuşirile organoleptice ale apei;
4. să fie uşor de acţionat;
5. să asigure front de adăpare suficient şi posibilitatea adăpării la
discreţie;
6. să fie sigure în exploatare şi fiabile;
7. să nu permită staţionarea resturilor furajere deoarece acestea
se pot transforma într-o sursă de infecţie;
8. să poată fi uşor întreţinute, curăţate şi dezinfectate [1].
4. Cerinţe constructive
Pentru trei specii de animale, principalele cerinţe constructive
ale adăpătorilor sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2
Denumirea caracteristicii
Adăparea taurinelor
Destinaţia

Tipul
Locuri de
adăpat

Adăparea
suinelor

Adăparea păsărilor

Individuală
Cupă
cu
supapă

Cupă cu
supapă şi
plutitor

Cupă
cu
supapă

Suzetă

Jgheab
circular

Prin
picurare

1

2

1

1

14

-

colectivă
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Debit apă
(l/s)
Presiunea
maximă
(bar)
Capacitate
cupă (l)

0,15

0,5

0,15

0,150,5

-

-

0,5-4

0,5-4

2-4

0,5

0,040,2

0,030,045

1,4-5

1,4-5,5

1-2

-

1-4

-

5. Clasificare
1. după specia deservită – fiecare specie de animale de fermă
are, în general, cel puţin un tip de adăpătoare dedicată; astfel
există adăpători pentru bovine, suine, ovine, diferite specii de
păsări, animale de blană;
2. după numărul de animale deservite, se clasifică în adăpători
individuale şi adăpători colective;
3. după forma constructivă – există adăpători cu cupă, tip suzetă,
adăpători cu jgheab, adăpători cu picurător;
4. după sursa de alimentare cu apă – există adăpători care se
alimentează de la reţea, adăpători care se alimentează de la
cisterne mobile şi adăpători alimentate prin efortul animalelor;
5. după modul de acţionare – există adăpători cu element
mecanic de închidere şi adăpători vacuumatice;
Adăpătorile cu element mecanic de închidere pot fi:
a. cu nivel constant (cu plutitor individual sau bazin
comun);
b. cu supapă comandată de către animal (cu nivel
variabil);
6. după presiunea de lucru – există adăpători care lucrează la
presiunea normală a reţelei (1-1,5 bar) şi adăpători care lucrează la
presiuni scăzute (25-180 mbar);
7. după locul în care urmează a fi folosite – în adăpost, în padoc, la
păşune, în autovehiculele de transport animale vii.
6. Adăpători pentru bovine
Necesarul de apă pentru taurine diferă în funcţie de mai mulţi
factori.
Pentru taurine, normativele care stabilesc consumul mediu
zilnic de apă s-au sistematizat în tabelul 3.
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Trebuie ţinut cont, spre exemplu şi de productivităţile
animalelor din cadrul aceleaşi specii (o vacă foarte productivă poate
ingera până la 25 l apă/min [5]).
Nr.
crt.

Consumatorul

1

Tineret taurin

2

Taurine la îngrăşat

3

Vaci de lapte

Până la 6 luni
6 – 18 luni
Muls mecanic, adăpat automat
Muls manual, adăpat cu găleata

Tabelul 3
Necesar de
apă (l) în
24h/cap
30
35
50
90-100
70

Adăpătorile pentru bovine, cele mai utilizate, se pot împărţi în
adăpători cu nivel variabil şi adăpători cu nivel constant, ambele pot fi
individuale sau colective. Toate tipurile de adăpători folosite, pot fi
prevăzute cu elemente pentru încălzirea şi pentru menţinerea
constantă a temperaturii apei.
Adăpătorile cu nivel variabil, cu supapă comandată de către
animal, au o cupă din fontă turnată şi emailată, a cărei capacitate diferă
în funcţie de categoria de vârstă şi producţie fiind cuprinsă, de obicei,
între 2,5-2,7 l (1,4–5 l [6]). În cupă se află poziţionată o clapetă care
este acţionată de către botul animalului. Prin împingerea acestei
clapete care acţionează asupra unei supape cu arc, se permite accesul
apei în cuvă. După ce animalul s-a adăpat îşi retrage botul iar clapeta
revine la poziţia iniţială, închizând supapa.
Acest tip de adăpători este folosit atât în cazul adăposturilor cu
stabulaţie legată cât şi în cazul adăposturilor cu stabulaţie liberă [7, 5].

Fig. 1 Adăpătoare cu supapă comandată de către animal [7]
1 - cupa de adăpare, 2 - clapetă, 3 - supapă cu arc
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Adăpătoarea cu nivel constant cu cupă (de obicei) dublă este
prevăzută la mijloc cu un compartiment, în interiorul căruia se află
racordul la reţea, un flotor (plutitor) şi ventilul care permite apei să
treacă atunci când flotorul coboară.
Nivelul apei rămâne constant în ambele cupe.
Adăpătorile cu nivel constant, în funcţie de tipul constructiv,
pot fi cu flotor individual sau pot fi conectate la un rezervor cu flotor. În
cazul adăpătorilor conectate la un rezervor cu flotor comun, nivelul apei
este menţinut constant pe principiul vaselor comunicante, avantajul
acestei metode fiind simplitatea funcţionării, supravegherii şi întreţinerii.

Fig. 2 Schema instalaţiei adăpătorilor cu nivel constant
1 - cupa de adăpare; 2 - conducta de distribuţie; 3 - rezervor de apă;
4 - supapă; 5 - plutitor [9]

Se mai folosesc şi jgheaburi pentru adăpare care se
amplasează pe un soclu de beton, înalt de aproximativ 25 cm, forţând
astfel animalele să adopte o poziţie care reduce risipa de apă [5].
Pentru adăparea viţeilor sau a tineretului taurin se pot folosi
adăpători de tip suzetă. Adăpătoarea este conectată la reţeaua de apă
şi are în interiorul său o supapă şi un arc. Eliberarea apei se face prin
acţiunea animalului, care atunci când prinde suzeta în gură, acţionează
fie o clapetă laterală fie o tijă împinsă axial.
Fig. 3
Jgheab
pentru
adăpare

În perioada
de vară, atunci
când animalele se
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află o bună bucată de timp la păşune, adăparea se poate face montând
pe un suport o adăpătoare pe partea laterală sau pe partea din spate a
unei remorci cisternă. Alimentarea cu apă a cisternei se poate face
direct de la reţea fie prin echiparea remorcii cu o pompă centrifugă
acţionată de priza de putere a tractorului [9].

Fig. 4 Adăpătoare mobilă [2, 9]
1 - sursa de apă; 2 - rezervor; 3 - adăpătoare

Adăpătoarea cu pompă cu membrană este destinată bovinelor
aflate la păşune şi foloseşte ca sursă de apă puţurile de apă cu o
adâncime maximă de 7 m.
Are în componenţă o pompă cu membrană, corpul adăpătorii,
clapeta de acţionare, supapa de aspiraţie şi refulare, sorb. Prin
acţioarea unei pârghii de către animal, membrana aspiră apa din puţ şi
o refulează în corpul adăpătorii [11].
Indiferent de tipul constructiv, adăpătorile care sunt montate în
adăposturi neizolate sau în exteriorul acestora, pe timpul iernii
trebuiesc prevăzute cu dispozitive de încălzire a apei.
Pe lângă dispozitivele de încălzire se mai montează şi
mecanisme de reglare şi menţinere constantă a temperaturii. Încălzirea
apei se poate face cu ajutorul unor rezistenţe electrice alimentate de la
un transformator electric capabil să debiteze tensiuni mici şi intensităţi
mari, care sunt nepericuloase pentru animale şi îngrijitori.
În funcţie de categoria de vârstă adăpătorile se montează la
înălţimi diferite.
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Pentru animalele adulte se montează la înălţimea de 50–75
cm. Montarea adăpătorilor este considerată a fi corectă atunci când
gâtul animalelor adulte face un unghi de 600 cu podeaua.
În cazul adăpătorilor de tip suzetă, montarea se face cu orificiul
de curgere a apei, în jos, iar gâtul animalului trebuie sa facă un unghi
de 450 cu planul orizontal [5].
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