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Leadership

O

discuţie legată de leadership presupune
diverse riscuri. Ca orice denumire intrată de
curând în limba română şi neexplicată suficient,
înţelesurile sunt variate, în funcţie de interlocutor şi de spaţiul unde este folosită.

Daniel Nicolae

Pe de altă parte, folosirea excesivă a cuvântului,
fără a-i cunoaşte sensul, poate să conducă
interlocutorii într-o poziţie ingrată, dacă nu
penibilă.Însăşi traducerea cuvântului în DEX,
„LEADERSHIP [LÍDER-ȘIP] s.m. funcţie, poziţie
de lider. (< engl. leadership)” este una profund
greşită şi poate conduce pe cei interesaţi la o
concluzie falsă.
John Maxwell spunea că leadership-ul înseamnă
influenţă, nimic mai mult, nimic mai puţin.
Premisa că leadership-ul este legat de poziţie
depinde de cât de sus eşti în organigrama unei
organizaţii sau de autoritatea formală şi este o
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premisă greşită. Cu toţii am cunoscut lideri proşti care aveau poziţii bune şi lideri foarte buni care
nu aveau nici o funcţie. Robin Sharma spune că
leadership-ul este mai degrabă o stare de spirit,
o modalitate prin care îţi trăieşti viaţa zi de zi.
Leadership-ul este un proces, nu o poziţie. În
acelaşi timp însă, paralela dintre manager şi
lider nu este greu de făcut, deşi în ultimii ani tot
mai mulţi observă diferenţele.
„Oamenii au potenţialul de a fi lideri din orice
poziţie de conducere din care se află, însă un
manager, indiferent de poziţia sa, poate să nu
aibă abilităţile necesare de a construi relaţii între
oameni şi, implicit, de a fi un bun conducător”,
explică Jim Bagnola.
Leadership-ul înseamnă oamenii şi dinamica
acestora. Presupune să demarezi schimbarea şi
să ajuţi dezvoltarea acestora.
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Liderul secolului XXI nu are în mod obligatoriu o
funcţie formală. Modul în care este recunoscut
un lider are cu totul alte repere.
În cea mai complexă carte legată de leadership,
în opinia mea, „Cele 5 niveluri ale leadership-ului”,
John Maxwell arată că în viaţa fiecăruia există
5 etape de leadership, explicând cum poate fi
aprofundat fiecare nivel, astfel încât să ajungem
să avem o influenţă cât mai mare în sfera în care
ne desfăşurăm activitatea, ajutandu-ne să ne
transformăm în lideri respectaţi şi de succes:
1.Poziţia – Oamenii te urmează fiindcă sunt
obligaţi; 2.Permisiunea – Oamenii te urmează
fiindcă îşi doresc acest lucru; 3.Producţia –
Oamenii te urmează prin prisma a ceea ce ai făcut pentru organizaţie; 4.Dezvoltarea oamenilor
– Oamenii te urmează prin prisma a ceea ce ai
făcut pentru ei personal; 5.Apogeul – Oamenii te
urmează pentru ceea ce eşti şi ceea ce reprezinţi
Max Landsberg spune că leadership-ul pare să se
rezume la o singură formulă:
Leadership = viziune x motivaţie x elan.
Deci liderul se axează iniţial pe construirea unei
echipe, iar mai apoi pe motivaţie şi elan.

În anii ’90 s-a trecut la leadership-ul individual,
pentru că activitatea unei organizaţii era în
permanentă schimbare, iar nevoia de lideri era
pregnantă
În anii 2000 s-a trecut la leadership-ul de
echipă, accentul fiind pus pe lucrul în echipă, pe
responsabilizarea tuturor membrilor acesteia,
deoarece liderul nu le poate face pe toate de
unul singur
De aceea, suntem datori să arătăm leadership în
toate aspectele vieţii noastre, nu numai la locul
de muncă, în societate, dar şi în viaţa personală.
Nu contează statutul tău social, locul unde eşti
în viaţă la un moment dat, cu toţii avem datoria
morală să ne comportăm ca un lider, dintr-un
motiv foarte simplu: ori alegi să fii un lider, ori
alegi să fii o victimă, dar nu poţi fi în ambele
ipostaze în acelaşi timp. Şi nimeni nu iubeşte
victimele, poate doar alte victime.

În ultimii 30 de ani au existat 3 trenduri organizaţionale:

Nevoia de a conduce ne este impusă deseori
de afară, indiferent dacă ne dorim sau nu acest
lucru. Cei mai mulţi dintre noi ajungem, la
un moment dat, şefii unei echipe: director de
companie, capi de familie, lideri ai unui grup de
prieteni, liderul unei echipe sportive sau de orice
altă formă etc.

În anii ’80 a fost managementul; managerul
era cel care trebuia să se asigure că activitatea
companiei era marcată de constanţă

Daniel Nicolae

Concluzia este că suntem obligaţi să fim cel
puţin propriul nostru lider.

Diferențele
între șef și lider

LIDER

ȘEF

www.detectiviiapeipierdute.ro

Conduce angajații

Instruiește angajații

Se bazează pe autoritate

Se bazează pe buna credință

Inspiră teamă

Generează entuziasm

Spune „EU"

Spune „NOI"

Găsește vinovații problemelor

Rezolvă problemele

Știe cum se face

Arată cum se face

Folosește oamenii

Dezvoltă oameni

Iși asumă meritele

Recunoaște meritele altora

Comandă

Intreabă

Spune „Faceți"

Spune „Să facem"

3

ALEx

Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

Grafică: Mihai Bădilă
4

www.detectiviiapeipierdute.ro

UN STROP DE ISTORIE

Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

Sir Wiliam Heerlein Lindley
Cel mai mare hidrolog mondial şi-a pus amprenta şi pe edificii româneşti.
Sir William Heerlein Lindley: povestea unui vizionar de excepţie

Crenguța Radosav

S

ir William Heerlein Lindley s-a născut la Hamburg, fiind cel mai mare dintre cei patru copii ai
lui William Lindley (1808-1900), inginer civil, și
al soţiei sale, Julie Jane. A urmat cursurile unor
şcoli particulare din Greenwich şi Blackheath,
continuând cu Universitatea din Londra, unde a
intrat în 1869.
În 1870, William Heerlein Lindley a intrat, practic,
în pâine, pe şantierul uzinei de apă din Budapesta, condus la acea vreme de tatăl său, pe care l-a
suplinit cu succes în perioadele de absenţă. În
1873 a devenit asistentul tatălui său, la Frankfurt pe Main, iar din 1874 şi până în 1879 a lucrat
pe două fronturi: reprezentant al tatălui său şi
inginer rezident. În 1879 a preluat de la tatăl său
practica lucrărilor edilitare în afara Frankfurtului
şi în străinătate, extinzând-o la cel puţin 36 de
oraşe. A răspuns de proiectarea şi conducerea
lucrărilor de alimentare cu apă din Moscova,
Tbilisi sau Trieste.
Sir William Heerlein Lindley și tatăl său, William Lindley, au fost considerați, timp de peste
un secol, cei mai cunoscuţi ingineri civili de pe
vechiul continent. Împreună au realizat lucrări
edilitare sau de arhitectură industrială în zeci de
oraşe din Europa Centrală şi de Est, printre care
majoritatea capitalelor, la care se adaugă, în
România, Galaţi, Piteşti, laşi, Craiova şi Ploieşti.

www.detectiviiapeipierdute.ro

Primarul din acea epocă al Vienei îl numea pe
Lindley „cel mai mare hidrolog mondial”. Ploieştiul este singurul oraş în care s-au păstrat, în totalitate, construcţiile şi mare parte a instalaţiilor
şi utilajelor, multe încă funcţionale.
Timp de 22 de ani, Lindley a proiectat și condus
numeroase lucrări portuare, ziduri de chei şi
diguri de-a lungul râurilor. În 1889, el a proiectat numeroase lucrări electrice, iar la doi ani
distanţă a fost membru în comisia de experţi şi
chiar preşedinte al juriului la Marea Expoziţie
Electrotehnică de la Frankfurt. Sir William
Heerlein Lindley a fost consilier al lucrărilor de
alimentare cu apă din Viena, Amsterdam, Tartu
(Estonia), Kaunas şi Sankt Petersburg. În acelaşi
timp a proiectat şi propus sisteme de drenaj pentru Praga, Mannheim, Wurzburg, Tolz, Hanau,
Homburg, Elberfeld, Samara, Ploieşti, Sankt Petersburg, Wloklawek, Radom si Lodz. Portofoliul
său impresionant conţine peste 40 de oraşe din
Germania, Imperiul Austro-Ungar şi Rusia.
Lindley a primit titlul de Sir pentru merite deosebite, iar în prezent numeroase străzi şi bulevarde
din mai multe oraşe europene îi poartă numele.
Municipalităţi însemnate l-au declarat cetăţean
de onoare, lucrările sale fiind incluse în patrimoniul industrial. În Varşovia, Praga, Budapesta
și Wűrzburg există muzee tehnice dedicate lui
Sir William Heerlein Lindley, menţinerea unor
5
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lucrări concepute şi realizate sub conducerea lui
fiind percepută un privilegiu. A fost preşedinte
al Comisiei germane de electricitate, al Comisiei
germane de standardizare în domeniul apei şi
gazului şi a reprezentat Germania în Comisia
Internaţională de Standardizare. Lindley este
deţinătorul unui portofoliu impresionant de
premii şi distincţii, primite la expoziţiile tehnice
din Torino (1890), Dijon (1893, Chicago (1893) şi
Lvov. În 1893 a fost numit Cavaler al Coroanei
de Oţel a Austriei, iar în 1894 i-a fost conferit
Ordinul Coroana Italiei. Expertiza acestuia a fost
recunoscută şi de Imperiul Britanic: în perioada 1906-1911, Lindley a fost membru în comisia
regală pentru alimentări cu apă şi canalizare.
Pentru toată activitatea sa, a fost înnobilat primind titlul de lord.

Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

A fost membru în 32 de organizaţii, incluzând
Institutul britanic pentru lucrări edilitare (1878),
al Societăţii franceze de inginerie sanitară, Societăţii inginerilor germani de gaz şi apă. În 1914,
Universitatea din Darmstadt i-a conferit titlul
de Doctor Honoris Causa în inginerie. Ultima
sa mare lucrare a fost cea de alimentare cu apă
a oraşului Baku din Muntii Caucaz. Lucrările
au fost finalizate în februarie 1917, înainte de
izbucnirea revoluţiei bolşevice. În același an s-a
reîntors la Londra. Sir William Heerlein Lindley
a încetat din viață pe 30 decembrie 1917, la locuința sa din Putney. A fost un vizionar şi a avut
norocul ca lumea să-i recunoască acest atu!
Crenguţa Radosav

Statuia lui
William H. Lindley,
Varșovia
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Teledetecția
Cei care schimbă jocul!

M

etodele tradiţionale utilizate în localizarea pierderilor de apă se bazează în special pe
metode acustice şi tehnologii hardware. Strategiile privind managementul pierderilor de apă
sugerează că metoda cea mai eficientă privind
gestionarea pierderilor de apă este crearea de
zone contorizate (DMA – district meter area).

Lauren Guy
(co-fondator UTILIS)

În cazul reţelelor inelare, crerea unor DMA-uri
necesită un proiect amplu, având ca scop crearea balanţei apei zonale, făcând diferenţa între
ceea ce intră şi ceea ce se consumă în respectivul
DMA. Astfel pot fi monitorizate debite, presiuni,
consumuri şi alţi parametri doriţi pe sectoare
mici şi compacte. În aceste DMA-uri se folosesc
de obicei loggeri de date şi loggeri de zgomot,
pentru a putea prelocaliza zonele în care au
apărut pierderi de apă.
Utilizând aceeaşi tehnologie Hi-tech precum cea
folosită pentru a identifica apa pe alte planete,
noua abordare privind identificarea pierderilor
de apă permite localizarea scurgerilor de apă din
reţelele subterane. Cu ajutorul sateliţilor se preiau imagini, se analizează şi se filtrează, se supun
unor algoritmi, rezultând puncte care, transpuse
pe o hartă a reţelei, indică zona cu pierderi de
apă. Odată aflată zona în care a fost identificată
pierderea de apă se trimite o echipă cu echipa-
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mente clasice (corelator, microfon de sol),
pentru localizarea exactă a locului defectului.
Cum funcţionează?
Tehnologia se bazează pe semnale electromagnetice cu microunde. Microundele sunt deosebit
de utile în detectarea apei. Valoarea ridicată a
permitivităţii dielectrice relative a apei permite
descoperirea şi măsurarea apei în sol. Teledetecţia se bazează pe imagini aeriene spectrale
captate cu ajutorul senzorilor montaţi pe un
satelit. Imaginea brută este apoi suprapusă pe
o hartă cu reţeaua de apă în format GIS. Utilizarea unor algoritmi unici care au la bază noţiuni
de geofizică, hidrologie, chimie, reflexia apei,
evaporaţia apei etc. indică locuri cu posibile
avarii. Algoritmii caută amprenta apei, un fel
de semnătură a apei potabile. Rata de succes
a acestei metode este de peste 50% - 60%.
Adâncimea de scanare este de 6 metri şi nu este
influenţată de diametrul conductei, materiale
sau dimensiunea pierderii de apă. Pierderile de
apă se găsesc în mod continuu fără a fi nevoie de
a inspecta permanent reţeaua de apă cu ajutorul
echipamentelor acustice.
Pentru a afla mai multe detalii am abordat
compania UTILIS, cea care a introdus acest nou
sistem de prelocalizare a pierderilor de apă.

www.detectiviiapeipierdute.ro
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Alin Anchidin: De unde provine numele com‑
paniei? Ce semnificaţie are?
UTILIS: Unul dintre fondatori iubeşte limbile
străine. Utilis este un cuvânt din latină, care
înseamnă „de ajutor”.
A.A: În ce an a fost fondată compania? Cine
a avut ideea?
UTILIS: Compania a fost înfiinţată în anul 2013.
Unul dintre fondatori, Lauren Guy, în timp ce
studia la Universitatea Ebraică din Ierusalim,
pentru un master în Geofizică, a făcut parte
dintr-un grup care a analizat apa pe alte planete, cum ar fi Marte si Venus. După terminarea
studiilor, el a mers să lucreze pentru un utilitar
de apă și acolo a venit în contact cu problema
pierderii apei în rețelele de distribuție. De aici s-a
născut ideea de a folosi metode similare utilizate
în universitate și pe planeta Pământ.
A.A: Care este echipa şi ce pregătire are?
UTILIS: Echipa R & D și de producție include
tineri cu studii superioare în Geologie, Geofizică,
cu experiență în cartografiere, teledetecție și
sisteme informatice geografice GIS.
A.A: Care este ideea de bază în noua metodă
de prelocalizare a pierderilor de apă ?
UTILIS: Utilis foloseşte imagistica spectrală
aeriană – imagini preluate din sateliţi, montate
la scurgeri de senzori la fața locului a rețelelor
de apă potabilă subterană. Apa potabila este detectată, căutând semnătura spectrală specială
tipică pentru apă potabilă.
A.A: Care este principiul de funcţionare?

INTERVIURI

Californiei, plat ca în Melbourne, Australia, nisip
ca în Israel, dens populate ca în orașele vechi ale
Europei.
A.A: Care sunt factorii care influenţează
rezultatele?
UTILIS: Principalul factor care contribuie cu o
mică variaţie în rezultate este tipul de sol.
A.A: Ce rezultate au fost în zonele testate?
UTILIS: Rezultatele noastre de astăzi sunt în
jurul valorii de 50% – 60%, ceea ce înseamnă că,
din cele 100 de constatări, 50 până la 60 sunt
scurgeri. Prin repararea acestora s-a confirmat
şi mii de metri cubi au fost salvaţi și exploziile
prevenite.
A.A: Unde se găsesc cele mai multe avarii?
Conducte, branşamente, armături etc.?
UTILIS: Statisticile sunt în concordanță cu ceea
ce este cunoscut în lume: aproximativ 70% din
scurgerile de apă se găsesc în conexiunile de
serviciu și restul în priză.
A.A: Cât de mare trebuie să fie o avarie pen‑
tru a fi identificată?
UTILIS: Am detectat scurgeri foarte mici, de 0,1
litri pe minut, atât de mici încât nu este întotdeauna rentabil de a le repara. Astfel de scurgeri
sunt puse sub urmărire și urmează să fie controlate într-o etapă ulterioară.
A.A: Se poate face diferenţa între o avarie
mare şi o avarie mică? Se poate estima can‑
titatea de apă pierdută prin fiecare avarie
identificată?
UTILIS: Tehnologia noastră detectează intensitatea semnalului care se întoarce de la sol la
senzorii de comunicații prin satelit. În diferitele
zone-pilot pe care le-am făcut am fost capabili
să facem o corelație între cantitatea de apă care
curge din țeavă într-o scurgere și puterea semnalului returnat.
A.A: Contează diametrul şi materialul con‑
ductei?
UTILIS: Spre deosebire de senzorii acustici, la
care performanţa depinde de conductivitatea
sunetului din conductă, soluția Utilis detectează
apa potabilă din afara țevii, complet independentă față de diametrul și materialul țevii.

Cât de precisă este această tehnologie?
UTILIS: Avariile sunt identificate într-o rază de
50 de metri, ceea ce înseamnă că localizarea
exactă a scurgerii, gata de excavare pentru
reparații, durează o jumătate de oră pentru a
corela şi a localiza cu precizie.

A.A: Cât costă acestă tehnologie?
UTILIS: Prețul nostru la utilitățile de apă este
același ca în studii de teren actuale, astfel încât,
în același buget, clienții primesc mult mai mult.
A.A: Unde puteţi fi contactaţi ?
UTILIS: www.utiliscorp.com sau
eddy@utiliscorp.com sau 23 Hamelacha street,
Rosh Haayin, Israel.

A.A: În ce ţări a fost testată ?
UTILIS: Brazilia, SUA, Spania, Italia, Israel, Australia, România.
A.A: Ce tipuri de relief aţi testat ?
UTILIS: Am realizat proiecte-pilot în diferite tipuri de medii urbane, de deal, cum ar fi în nordul
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Interviu cu dr. Ronnie McKenzie

Ronnie McKenzie, noul preşedinte al Grupului

de specialişti în pierderilor de apă WLSG din cadrul Asociaţiei Internaţionale a Apei IWA
„Personal, cred că tehnologia dronelor
poate fi un foarte puternic mijloc de identifi‑
care a scurgerilor din conductele mari…. ”
Ronnie McKenzie

Detectivii Apei Pierdute: Care sunt princi‑
palele provocări cu care se confruntă com‑
paniile ce gestionează pierderile de apă?
Ronnie McKenzie: Îmbătrânirea infrastructurii
și scăderea nivelurilor esențiale de întreținere
sunt probleme apărute în multe părți ale lumii,
în special în țările în curs de dezvoltare, unde
pierderile de apă sunt în creștere. Lipsa unei
planificări adecvate, unde restricțiile de apă pot
fi introduse din timp într-o perioadă secetoasă,
conduce la situații în care este necesară introducerea unei aprovizionări intermitente, fapt
ce creează un cerc vicios care invariabil duce la

scurgeri mari, deteriorarea infrastructurii și la un
potențial hazard al sănătății. Cheia provocărilor
companiilor de apă este de a introduce o
micșorare a nivelului de apă restricționat, din
timp, pentru perioada secetoasă, astfel încât să
se evite necesitatea trecerii la o alimentare intermitentă. Cu o planificare și un management al
secetei adecvat, este adesea posibil ca trecerea
printr-o perioadă de secetă să nu se facă fără o
alimentare intermitentă.
DAP: Cum pot companiile de apă să proiec‑
teze un management rezistent și durabil
al apei?
R.M.: Multe țări își gestionează resursele de
apă într-o manieră pragmatică și metodică de
reducere a efectelor negative ale unei secete
severe. Secetele nu pot fi evitate, deoarece sunt
evenimente naturale care au loc. Schimbările
climatice sunt un risc suplimentar, care în sine
nu aduce secete, dar poate contribui la gravitatea evenimentelor de secetă naturale. Impactul creșterii populației și schimbarea utilizării
terenurilor sunt factorii dominanți, care vor
contribui la agravarea secetelor viitoare. Între
impactul provocat de om și impactul subtil al
schimbărilor climatice, companiile de apă trebuie să se aștepte ca viitoarele secete să fie mult
mai severe decât cele anterioare și trebuie să
aibă planuri în funcțiune pentru situațiile în care
se vor confrunta cu un potențial deficit de apă.
DAP: Companiile de apă investesc suficient
in sisteme inteligente și tehnologii
inovative?
R.M.: Există multe discuții despre contorizarea
inteligentă și sisteme inteligente. Toate sunt importante și oferă ajutor în gestionarea surselor
de apă și reducerea pierderilor de apă. Există însă
un contrast puternic între economiile dezvoltate
și cele în curs de dezvoltare, cu mari probleme
și riscuri asupra sănătății în zonele în curs de
dezvoltare. În astfel de zone este necesară o
anumită tehnologie care nu poate fi întotdeauna cea mai recentă. În țările în care pierderile de
apă sunt vizibile există puține beneficii ce se pot
câștiga din sistemele inteligente și contorizarea
inteligentă, spre exemplu. Sortarea noțiunilor
de bază ar trebui să fie întotdeauna o prioritate
înainte de alegerea unei soluții hi-tech.
DAP: Cu datele care provin de la multiplele
puncte din rețea au companiile de apă sufi‑
ciente date de analiză?
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R.M.: Din experiență, în majoritatea țărilor în
curs de dezvoltare, problemele cu care se confruntă managerii resurselor de apă sunt primare
și au nevoie ca rețeaua de alimentare să lucreze
corespunzător 24/7 sub presiune, înainte de a
aborda alte soluții mai complicate.
DAP: Cum pot companiile să utilizeze ulti‑
mele tehnologii și sisteme pentru a înțelege
și folosi datele?
R.M.: În opinia noastră, abordarea ar trebui să
fie spre tehnologia adecvată, care nu e necesar
de ultimă oră în domeniu. Dacă elementele de
bază nu sunt stabilite, cea mai recentă tehnologie va fi adeseori nepotrivită.
DAP: Care sunt cele mai recente evoluții în
analiza semnificației pierderilor de fond și
pierderilor pe arterele principale?
R.M.: Sunt multe sisteme și pachete software
noi pe piață, care pot ajuta furnizorii de apă
în abordarea acestor probleme. Fiecare are
propriile avantaje și limitări, nu există o singură
soluție care poate fi adoptată pentru rezolvarea
problemelor întâmpinate de diferiții furnizori
de apă. Majoritatea furnizorilor de apă încearcă
să înțeleagă elementele de bază, iar unii dintre
cei mai mari par să favorizeze introducerea
alimentării intermitente, ca primă măsură în
reducerea consumului de apă în timpul perioadelor de deficit.
DAP: Când ar trebui contoarele marilor
comercianți să fie înlocuite pentru a maxi‑
miza veniturile și a reduce subînregistrările?
R.M: Din experiența noastră, viața utilă a unui
contor depinde de calitatea apei, de proiectarea
instalației contorului și de debitul ce trece prin
contor. Pentru un apometru bine proiectat, durata de viață poate fi între 5 si 15 ani, dar depinde
de condițiile locale. În zonele care se confruntă
cu alimentarea intermitentă vor apărea erori
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destul de mari în contorizarea apei, din cauza
reumplerii rezervoarelor, dar și a aerului care
trece prin contor și poate deteriora mecanismul
de funcționare. Noi credem că toți furnizorii
de apă ar trebui să se asigure că apometrele
sunt verificate în mod regulat, din moment ce
acestea sunt adesea responsabile pentru majoritatea veniturile companiilor de apă. Înlocuirea
sau calibrarea contoarelor în fiecare an poate fi
adecvată în unele cazuri. Nu există un răspuns
simplu la această întrebare.
DAP: Este imagistica prin satelit noua teh‑
nologie non-intruzivă pentru detectarea
scurgerilor? Cum funcționează și care sunt
rezultatele de până acum?
R.M.: La această întrebare cel mai bine poate
răspunde un reprezentant al unei companii de
apă. Din experiența noastră din aproximativ 30
de țări, majoritatea sunt în curs de dezvoltare,
acestea nu sunt pregătite pentru metodele mai
sofisticate de detectare a pierderilor, din moment ce nu prezintă în mod eficient scurgerile
vizibile raportate. Din perspectiva noastră, companiile de apă trebuie să implementeze măsuri
de abordare a scurgerilor vizibile și raportate, ca
o chestiune prioritară. Abia apoi pot începe să
caute scurgeri nevizibile. Noi credem că monitorizarea debitelor nocturne este unul din cele
mai bune instrumente de management în identificarea și monitorizarea nivelurilor de pierderi,
fie prin intermediul monitorizărilor permanente,
în cazul în care sectorizarea este pusă la punct,
fie prin testarea în pași acolo unde nu există sectorizare. Personal, cred că tehnologia dronelor
poate fi un foarte puternic mijloc de identificare
a scurgerilor din conductele mari din zone în
care apa de suprafață nu e o problemă. Cu alte
cuvinte, în astfel de zone, o scurgere poate fi
detectată de la o dronă, folosind tehnologia cu
infraroșu. Costul este acum 5% din ce era acum
20 de ani.
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Studiu de caz – utilizarea sateliţilor
pentru localizarea pierderilor de apă
Este o nebunie să faci mereu şi mereu aceleaşi
lucruri, dar să te aştepţi la rezultate diferite. –
Albert Einstein

O

Aurel Presura

Alexandru Verioti

companie de apă se confruntă zilnic cu o
mulţime de provocări mai mari sau mai mici.
Printre aceste provocări se numără şi managementul pierderilor de apă, cu fazele sale de
identificare, localizare şi remediere a defectelor.
Multe companii, printre care şi RAJA, se confruntă cu probleme legate de pierderi de apă pe
reţele vechi, pe sisteme de alimentare proiectate
pentru alte regimuri de presiuni-trafic-solicitări
decât cele din prezent.
Compania RAJA este o companie modernă
deschisă către tehnologie şi inovaţie, un pionier
în ceea ce priveşte implementarea cu succes a
unor concepte inovative. Căutând soluţii pentru
problema pierderilor de apă ascunse, am descoperit existenţa unei tehnologii revoluționare de
identificare a pierderilor. Prima dată când ne-a

fost prezentat acest concept am fost sceptici
şi am invitat reprezentanţii acestei firme să ne
lămurească şi să ne demonstreze că această
teorie fucţionează și în practică.
Compania UTILIS din Israel a inovat şi a brevetat tehnica de localizare a pierderilor de apă
cu ajutorul sateliţilor utilitari. Acestă tehnică
se bazează pe scanarea spectrală a solului cu
ajutorul unui satelit, analiza datelor colectate,
utilizarea unor algoritmi matematici pentru a
determina amprenta spectrală a apei pierdute
dintr-o conductă şi localizarea pe o bază GIS a
punctelor în care se găsesc aceste indicii despre
pierderi de apă. Spuneam că este o tehnologie
revoluționară pentru că este similară cu cea utilizată pentru identificarea apei pe alte planete,
fiind folosită, de exemplu, pentru identificarea
apei pe planeta Marte. Este pentru prima oară
când această tehnologie încearcă să identifice
până la o adâncime de 6m o acumulare de apă
în subteran, utilizând și poziția geo-spațiala a
rețelelor de apă subterane.
Operatorul regional RAJA a testat cu succes
această tehnologie în aria de operare a oraşului
Constanţa. După scanarea arealului am primit
de la compania UTILIS o hartă cu peste 200 de
puncte cu posibile avarii ascunse. Fiecare punct/
zona inspectată reprezintă un cerc de 110 metri
diametru, în care echipele specializate şi dotate
cu echipemente electro-acustice moderne au
căutat şi localizat cu precizie rezonabilă locul
avariilor.
Aceste avarii au fost remediate, fiind identificate
prin această metodă în zone unde nu existau
indicii pentru prezența pierderilor (lipsă presiune, lipsă debit, surpări etc). Rata de succes la
prima scanare în identificarea avariilor ascunse
utilizând această metodă este cuprinsă între 25
şi 30%. Fiind o perioadă estivală, nu s-a putut
interveni în toate locurile în care au fost confirmate acustic aceste pierderi, factorii perturbatori fiind o piedică importanta (trafic/zgomot
intens, obstacole, uneori locația greșită a
conductei pe hartă). Făcând un calcul estimativ
al cantităţii de apă recuperate prin remedierea
avariilor identificate şi luând în calcul costul pentru producerea şi introducerea acestei cantităţi
de apă în rețea, rezultă că această tehnologie
şi-a acoperit costurile integral și mai mult de
atat. În concluzie, vom repeta scanarea reţelei
cu ajutorul sateliţilor, urmând a mări zona de
căutare pentru încă două localităţi: Medgidia şi
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Năvodari. De asemenea, va fi extinsă scanarea
în Constanța, pentru zonele în care frecvența
avariilor este mai mare.
Avantajele utilizării acestei metode sunt multiple: pe o perioadă scurtă de timp se poate
verifica o lungime mare din reţeaua de alimentare cu apă, nu necesită personal suplimentar, nu
necesită achiziţia unei tehnologii şi a interpretării datelor obţinute, se caută doar în locurile
în care există indicii de pierderi de apă, se pot
identifica avarii vechi care, în cazul echipamentelor electro-acustice, sunt mai dificil de localizat, se pot identifica avarii pe conductele din
polietilenă/PVC, cele care transmit pe distanţe
scurte vibraţii şi zgomote (pierderi greu de identificat) etc.
Rezultate obținute in 2 luni:
- peste 50 km rețele inspectate
- peste 45 avarii descoperite acustic (cca 1,0
avarii/km rețea)
- calculul eficienței în cazul cel mai pesimist:
1,5bari presiune, diametru avarie 5mm, pierderi
pe an/avarie – 5.000 mc; TOTAL – 225.000 mc
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Utilizând această tehnologie, am scanat peste
600 km de reţea în doar trei luni (inclusiv perioada de inspecție), personalul specializat facând
verificări doar pe cca 50-60 km în punctele
indicate cu indicii de pierderi. Au fost identificate peste 45 de defecte, unele dintre ele având
pierderi semnificative. Această tehnologie este
indicată a fi utilizată pentru mai multe scanări
succesive, pentru a putea calibra amprenta apei
din regiunea respectivă. Ea nu este influenţată
de condiţii meteo, apă freatică, materiale, sol
etc. Este recomandată pentru a acoperi zone
întinse cu personal redus, zone în special cu
pierderi ascunse, greu de depistat.

Director General Adjunct Raja
Constanța
Inginer Aurel Presura
Sef Birou GIS-Monitorizare Pierderi Apa Raja
Constanța
Inginer Alexandru Verioti
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Necesitatea unei abordări aprofundate
şi specifice a problemei pierderii de apă

1. Pierderea de apă din sistemele de alimen-

Alexandru Mănescu

tare cu apă este o problemă esenţială pentru
funcţionarea durabilă a acestora:
- economică, pentru exploatantul sistemului
- fundamentală, pentru folosirea raţională a
resurselor de apă dulce şi protecţia mediului
- importantă, pentru folosirea raţională a
energiei, care se disipează în mediu fără a putea
fi recuperată
- importantă, pentru personalul furnizorului de
apă, care munceşte mai mult
2. Detalierea câtorva aspecte legate de cunoaşterea practică a pierderii de apă, în special
pentru personalul furnizorului de apă, personal
care gospodăreşte funcţionarea sistemului şi se
uită în perspectivă pentru o dezvoltare durabilă:
- dezvoltarea cunoştinţelor din domeniu s-a
făcut în special datorită activităţii grupului specializat al IWA. Această dezvoltare a condus la
reliefarea a două aspecte importante: (a) o mai
bună cunoaştere a fenomenului, (b) obţinerea de
indicatori de performanţă, indicatori care pot fi
folosiţi pentru urmărirea funcţionării sistemului
şi crearea de scenarii de dezvoltare economică
- dezvoltarea tehnologiilor şi echipamentelor de
urmărire a pierderii de apă cu ajutorul companiilor de echipamente specializate
Dezvoltarea cunoaşterii fenomenului a dus însă
la complicaţii, deoarece factorii care influenţează sunt multipli şi specifici sistemelor: dezvoltarea istorică a sistemului, dezvoltarea continuă şi în salturi a multor sisteme (funcţie de
posibilităţile economice), degradarea continuă
a obiectelor sistemului, ca urmare a îmbătrânirii
elementelor constructive, creşterea exigenţei
utilizatorilor de apă asupra calităţii şi siguranţei
în funcţionare (cu implicaţii în sănătatea populaţiei şi în special a copiilor) etc.
Problema find complexă, au fost preluate elementele produse de echipa IWA şi grupul strâns
în jurul ei, folosite printr-o adaptare simplă. O
cunoaştere specializată a fenomenului trebuie
însă să fie aplicată şi prin folosirea elementelor
specifice ţării respective. Prin anii ’70 se spunea
despre Japonia că merge în trenul tehnologiei
fără să plătească biletul; Japonia însă poate fi
luată ca exemplu deoarece a preluat constructiv elemente tehnico-ştiinţifice mondiale, le-a
aplicat şi apoi a dezvoltat aceste elemente în
stil propriu, devenind un factor motor în lume.
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Se pune deci problema ca şi noi să contribuim,
cu elemente specifice, la dezvoltarea multora
dintre aspectele specifice ale problemei pierderii de apă, astfel încât să consolidăm terenul
câştigat şi să putem contribui la dezvoltarea de
noi moduri de abordare, de noi tehnologii pentru
supraveghere şi control, de mijloace care să ne
ajute la o mai bună funcţionare a furnizării apei.
Nu trebuie să uităm că unii indicatori de performanţă sunt astăzi elemente de ierarhizare a
calităţii sistemului şi pe baza lor pot fi obţinute
credite de la bănci, credite care, aplicate bine,
permit dezvoltarea sistemelor şi creşterea încrederii populaţiei în profesionalismul personalului
furnizorului de apă.
Putem să facem asemenea dezvoltări deoarece:
- în ultimii 10-15 ani au fost realizate un mare
număr de sisteme noi de alimentare cu apă şi au
fost reabilitate o serie de sisteme, unele vechi
de peste 100 ani; toate aceste sisteme au fost
înzestrate cu echipamente de supraveghere, iar
valorile înregistrate așteaptă să fie prelucrate şi
interpretate corespunzător
- ne aflăm în faţa ultimei etape de dezvoltare
a sistemelor de alimentare cu apă; anul 2020
trebuie să ne găsească în situaţia ca peste 95%
din populaţia ţării să fie alimentată din sisteme
centralizate, cu apă de calitate controlată şi mai
avem multe de făcut
- s-a trecut la o exploatare regională a sistemelor
de alimentare cu apă; operatorii regionali au în
dotare echipamente de control şi urmărire continuă a parametrilor tehnologici de funcţionare
a sistemelor, precum şi personal bine calificat
(echipe specializate în urmărirea pierderilor de
apă)
- avem încă un nivel ridicat al pierderilor de apă,
localităţi cu peste 40-50% pierderi de apă, lucru
care afectează economicitatea funcţionării
operatorului
- sunt deja organizate periodic acţiuni care să
ducă la creşterea continuă a calificării personalului: concurs de îndemânare în depistarea
piederilor (sub egida ARA), simpozioane şi conferinţe pentru dezbaterea problematicii pierderilor
de apă (sub egida ARA şi ACADEMICA- Timişoara
şi cu cooperarea IWA şi altor entităţi etc).
3. Ce aspecte ar merita să fie adâncite şi cunoscute sub particularitatea valorilor proprii.
(1) Elemente concrete, corecte şi specifice pentru
determinarea indicatorului de performanţă
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ILI (Infrastructure Leakage Index); (a) valoarea
presiunii medii în reţea, pe durata unui an calendaristic; a fost deja prezentată metodologia
generală/1,2/ ; metodologia completă este destul
de complicată; numai o cunoaştere detaliată
a valorilor în timp ar permite obţinerea unor
corelaţii specifice pentru fiecare sistem şi, deci,
simplificarea metodologiei şi volumului de lucru;
cum valoarea presiunii medii este importantă în
determinarea valorii indicelui ILI, cunoşterea valorii corecte permite evitarea unei situaţii dificile
în care se poate afla furnizorul de apă (printre
altele, o presiune mai mare duce la o valoare ILI
mai mică, dar pierderea de apă este proporţională cu valoarea presiunii, presiune mai mare,
pierdere de apă mai mare); se face proiectul de
împrumut pe baza unei valori incorecte (din cauza necunoaşterii valorilor reale ale parametrilor
de funcţionare ai sistemului), se împrumută
banii de la bancă, bani care vor trebui recuperaţi prin economiile făcute în funcţionarea
sistemului reabilitat sau/şi extins; fiind eronată
valoarea, se poate ajunge în situaţia că nu se
poate returna suma angajată şi de aici multe
complicaţii; (b) valori specifice pentru pierderea
minimă în reţea (l/km. zi) şi pe branşamente ( l/
zi . branşament), valori care ar permite o mai
bună estimare a pierderii totale minime (UARL în
formularea IWA); c) importanţa modului de realizare şi a distribuţiei branşamentelor în reţea;
sunt branşamente mari (la alimentarea cu apă a
blocurilor, dar şi foarte multe branşamente pentru locuinţe individuale); influenţa distribuţiei
lor asupra valorii pierderii reale de apă este total
necunoscută.
(2) valoarea consumului minim de noapte, un
indicator relativ uşor de determinat, care ar
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permite estimarea corectă a pierderii de apă
(noaptea, consumul real este mic, iar presiunea
în reţea este maximă de cele mai multe ori);
după unele formulări /3/, un consum de noapte
sub 35% arată o reţea cu funcţionare bună, iar o
valoare peste 35%, o reţea cu funcţionare deficitară; este corectă valoarea şi pentru reţelele
din sistemele noastre? Poate fi folosit consumul
minim de noapte (CMN) ca un indicator de performanţă?
(3) diferenţa reală între valoarea apei care nu
aduce beneficii (NRW- Non Revenue Water,
după formularea IWA, indicator folosit în balanţa apei) şi CARL (Current Annual Real Losses,
pierderea reală anuală de apă din sistem); o
bună cunoaştere ar permite şi o mai bună clasificare şi cuantificare a tipurilor de pierderi de apă
din sistem.
(4) valoarea coeficientului puterii în relaţia de
calcul a pierderii de apă prin orificiile (avariile)
din conducte; în formula teoretică (q= m. A (p)
N ) N are valoarea 0,5); în literatura tehnică /4/
se arată că acest coeficient poate avea valori
0,5—1,5; care este valoarea specifică, reală.
(5) valoarea diferenţei între citirile „manuale”,
cu operatori pe teren, şi citirile făcute automat;
erorile de măsurare (citiri greşite, înregistrări şi
transmiteri eronate, diferenţa în timp în care
se fac citirile etc. sunt elemente care fac ca, la
categoria pierderi aparente, să rezulte valori
mari, care nu au o acoperire reală; cum acum în
multe sisteme (total sau numai parţial) au fost
instalate contoare inteligente, prin care se elimină multe dintre inconvenientele soluţiei clasice,
este bine să avem o valoare de referinţă pentru a
face corecţiile necesare în balanţa apei.
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(6) stabilirea unei corelaţii între pierderea înregistrată „pe aparat” în momentul depistării unor
avarii în reţea şi modul real în care se produce
pierderea de apă; este un moment important în
care se decide ordinea de abordare a reparaţiilor
pentru liminarea avariei; acest lucru se face de
către personalul de supraveghere, cu experienţă
multă acumulată în măsurarea pe teren a stării
reţelei; de multe ori, indicaţiile aparatului pot
fi complicat de citit, deoarece modul în care se
produce pierderea de apă printr-un „orificiu”
aflat în pământ depinde de foarte mulți factori;
cunoaşterea acestor diferenţe ar permite operatorilor să ia o decizie mai bună; pentru aceasta
ar trebui ca operatorul să înregistreze diagrama
pierderii de apă şi s-o compare cu modul real de
producere a pierderii de apă; analiza cazurilor
va conduce la o decizie mai bună, cu efecte mai
bune asupra cheluielilor de reparaţii şi volumului
de lucru.
(7) stabilirea unei norme de repetabilitate a
controlului nedistructiv al stării reţelei/aducţi-

unii; valori adunate în timp ar permite stabilirea
unei norme reale, constructive, de repetabilitate
a controlului reţelei; nu la fel se comportă o
conductă nouă ca şi una veche, o conductă pe
o stradă intens circulată cu una aflată pe străzi
liniştite, o conductă din fontă veche cu una nouă
din PE etc; cunoaşterea reală permite o mai
bună selecţie a zonelor, un efort mai raţional
făcut de personal, o mai bună folosire a cheltuielilor, o mai bună dimensionare a echipelor de
control a pierderilor, a tipului de dotare etc.
Lista poate fi mărită, în unele cazuri şi
micşorată, dar obţinerea în timp a acestor valori
ne-ar permite să cunoaştem mult mai bine
fenomenul. Acest lucru este posibil cu un efort şi
o preocupare mai mare şi mai sistematică.
În realizarea acestor aspect ar putea fi implicat
peronalul din echipele de control a pierderilor,
precum şi studenţii masteranzi sau care lucrează
la doctorat.
Alexandru Mănescu

Managementul
Presiunii

UARL
Eficiența și calitatea
reparațiilor

pierderi reale anuale
inevitabile

Controlul activ
al pierderilor

Pierderi Reale
Potențial Recuperabile

Managementul
Activelor
Proiectare
Specificare
Reabilitare
Inlocuire
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REMEDIERI CONDUCTE FĂRĂ SĂPARE
SHORT LINER - remedieri locale infiltrații,
rupturi, găuri pe peretele conductei,
lipsa bucați din peretele conductei, lipsă
etanșare la îmbinări, remedieri coturi,
diametre între DN50mm - DN800mm
INLINER - remedieri conducte fără săpare
între două cămine de vizitare între DN75mm
si DN300mm
17
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Concurs „Detecții pierderi apă” 2016
Cei mai buni detectivi ai apei pierdute vin de la Tulcea

Alin Anchidin

A

sociaţia Română a Apei, Compania de apă
Someş şi Consiliul Judeţean Cluj au organizat,
în perioada 29 iunie – 1 iulie 2016, cea de-a noua
ediţie a tradiţionalului concurs de depistat
pierderi de apă, Cluj Napoca fiind gazda acestui
eveniment.
Anul acesta, 26 de echipe ale operatorilor de apă
din ţară şi-au demonstrat priceperea şi calităţile
în a identifica pierderi de apă ascunse. Pe cele
patru trasee din concurs au fost identificate
patru avarii cu ajutorul echipamentelor electroacustice specifice acestei activităţi Cele 26 de
echipe au fost, în ordinea intrării pe trasee, cele
din Consanţa, Bistriţa, Brăila, Iaşi, Sibiu, Ilfov,
Neamţ, Târgovişte, Bucureşti, Timişoara, Deva,
Gorj, Drobeta Turnu Severin, Miercurea Ciuc,
Baia Mare, Galaţi, Suceava, Satu Mare, Târgu
Mureş, Călăraşi, Alba Iulia, Craiova, Oradea,
Botoşani, Turda şi Tulcea.
Cele patru probe din concurs au fost alese
pe diferite tipuri de materiale şi diametre,
necesitând o atenţie deosebită din punctul
de vedere al celui care trebuie să le localizeze.
Fiecare material are proprietăţi diferite în a
transmite zgomotul produs de o avarie. Un alt
factor de dificultate a constat în a identifica şi
localiza defecte în condiţiile în care sistemul de
canalizare este în trepte cu ruperi de pantă, deci
provocând zgomot intens. Clujul fiind un oraş cu
dealuri, presiunile din sistemul de alimentare cu
apă sunt diferite pe zone.
Echipele au demonstrat reale calităţi în a localiza, într-un interval de 30 de minute, pe un teren
complet necunoscut şi în condiţii reale, unul
sau mai multe defecte. Avariile au fost confirmate prin săpături la locurile indicate. Există o
tradiţie şi în locuri perturbatoare de zgomote
în care a fost indicată o avarie de toate echipele
din concurs, inclusiv de gazde, şi care nu a fost
confirmată la săpătură. Fiecare echipă a avut de
câştigat încredere şi siguranţă în această activitate, care presupune să „vezi” avariile prin beton
şi pamânt.
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Pe poziția a patra s-a aflat echipa companiei
Apanova Bucureşti, formată din Iulian Marcu,
Ionuţ Drăgan, Ionuţ Cârstea şi Alin Daniel Bobocel.

O vorbă din bătrâni spune că, la o întrecere,
cel mai fericit concurent este cel de pe locul al
treilea, pentru că puţin îi lipsea să nu se claseze
pe podium. În cazul de faţă, pe locul trei a fost
echipa de la RAJA Constanța, din care au făcut
parte Ovidiu Popescu, Mircea Sava şi George
Brădescu.

Cel mai nefericit concurent, conform aceleaşi
vorbe, este cel clasat pe locul doi, pentru că era
aşa de aproape de locul întâi. Poziția a doua a
podiumului a revenit echipei de la compania de
apă APASERV Piatra Neamț, formată din Alexandru Postăvaru, Spiru Costel, Corneliu Trufaş şi
Nicuşor Ciprian Pop. Dacă ne uităm la punctaj,
vom observa că doar un punct a separat locul
doi de locul întâi. Altfel spus, câțiva centimetri
au înclinat balanţa în favoarea altei echipe.
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Marele câştigător al acestei ediţii este echipa
companiei de apă Aquaserv Tulcea. Aceasta
a fost formată din fraţii Daniel şi Sandu-Florin Niță, cărora li s-a alăturat Adrian Vicolov.
Anunţarea câştigătorului a adus un ropot de
aplauze și, conform tradiţiei, Tulcea va fi gazda
viitorului concurs.

Există lucruri care trebuie îmbunătăţite în
ceea ce priveşte regulamentul şi organizarea
probelor, dar cel mai important este ca aceste
modificări să scoată în evidenţă capacitatea şi
priceperea echipelor de a localiza pierderi de apă
ascunse cu precizie foarte bună.
Fără perseverenţă nu putem progresa.
Alin Anchidin

Imagini de la acest eveniment puteţi vedea accesând siteul Detectivii Apei Pierdute
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Water Loss 2016
Către PIERDERI MINIME prin tehnologii, politici pro-active și sustenabile

D

evenită deja tradițională, Conferința pentru
Pierderi de Apă a poposit între 1 şi 3 februarie
pentru cea de-a 8-a ediție în India, la Bangalore.
Organizată de Asociația Internațională a Apei
IWA, Asociația Indiană a Companiilor de Apă
IWWA şi cu sprijinul Consiliului de Alimentare cu
Apă şi Canalizare din Bangalore ca şi cel al statului Karnataka, Conferința cu tema „Către PIERDERI MINIME prin tehnologii, politici pro-active
şi sustenabilitate”, s-a desfășurat pe parcursul
a 26 de sesiuni cu circa 120 de prezentări şi în
prezența a peste 700 de delegați. Evenimentul
a beneficiat de participarea specialiștilor din
domeniu din peste 38 de țări de pe toate continentele. România a fost şi ea prezentă, prin
dl. Alexandru Aldea - asistent la Universitatea
Tehnică de Construcții București – Facultatea de
Hidrotehnică şi prin dl. Bogdan Ardeleanu - director al reprezentanței Seba Dynatronic Gmbh
- SebaKMT în România.
Expoziția organizată în paralel cu conferința a
găzduit peste 40 de ștanduri ale unor companii
de exploatare sau producători de echipamente
în care s-au prezentat tehnologii şi echipamente
specifice acestui domeniu.
Punctul culminant al evenimentului a fost
Adunarea CEO şi al Companiilor de apă, sesiune
moderată de dl. Ganesh Pangare – director regional IWA pentru Asia Pacific având ca vorbitori
lideri ca şi factori de decizie politică din domeniu.
Cea de-a treia zi a conferinței a oferit şi ea două
sesiuni importante, una despre Managementul
Contractelor iar cealaltă despre Considerații cu
privire la economisirea apei. Scopul acestora
fiind de a stabili un management sustenabil în
domeniul „apei care nu aduce venituri”.
Toate celelalte sesiuni indiferent ca au foste orientate către aspectul economic, tehnic sau politic al pierderilor de apă, au generat discuții între
participanți în spiritul îmbunătățirii strategiilor,
tehnicilor şi echipamentelor care să le ofere
20

operatorilor de rețele cele mai bune mijloace în
lupta împotriva pierderilor.
Domnul Tim Waldron, Președintele Grupului de
Specialiști în Pierderi de Apă al IWA a spus „este
prima conferință majoră IWA ținută în India şi a
avut un succes deplin, cu participanți din toată
lumea împărtășind cunoștințe şi construind
relații profesionale de lungă durată, cu scopul de
a economisii apa care se pierde şi pentru a ajuta
toate comunitățile din India”.
Water Loss 2016 a creat oportunități pentru
transferul de tehnologii, schimbul de programe
ca şi colaborarea în general între specialiștii
din domeniu. Închiderea conferinței a marcat
totodată transferul președinției Grupului de Specialiști în Pierderi de Apă al IWA către dl. Ronnie
McKenzie din Africa de Sud, ales să preia această
funcție.
În final dorim să menționăm că participarea
României a fost marcată de cele trei prezentări
susținute de Dl. As. Ing. Aldea: „Indicatorii de
performanta în pierderile de apă – relevanță şi
inconsistență”, care a fost realizată împrună cu
prof. dr. Anton Anton, „Instrumente software
pentru calculul pierderilor de apă” ca şi „ILI vs.
NRW în sistemele mari de alimentare cu apă –
studiu de caz din România”, realizată împreună
cu Will Jernigan, ultima fiind redactată împreună
cu colegii domniei sale de la Facultatea de Hidrotehnică dl. Conf. Dr. Ing. Alexandru Dimache,
dl. Șef Lucrări Dr. Ing. Iulian Iancu şi dl. As. Ing.
Daniel Cornea. Dl. Ardeleanu a prezentat în cadrul sesiunii de detectare a pierderilor „Localizarea
pierderilor prin sisteme de monitorizare online
pe magistrale şi artere”, un nou sistem realizat
de SebaKMT şi care soluționează problema
detecției în timp real a exploziilor de pe conductele de mari dimensiuni utilizate în rețelele
de aducțiune ca şi de distribuție.
Bogdan Ardeleanu
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Concursul profesional - Stan Vidrighin

A

doua ediție a concursului de meserii „Stan
Vidrighin”, dedicat instalatorilor, a avut loc în
data de 30 septembrie 2016, la Timișoara, pe o
platformă amenajată în cadrul staţiei de epurare, în cea de-a doua zi a conferinței Eco-Impuls,
organizată de Fundația Aquademica.

Loredana Leordean

Au participat echipe, formate fiecare din câte
doi instalatori, de la companii de apă din Braşov,
Cluj, Constanţa, Drobeta Turnu Severin, Sânnicolau Mare, Satu Mare, Timişoara şi Tulcea.
Concurenții au avut de executat un branșament
de apă și un racord de canalizare, la calitatea
cerută de normele din domeniu. Juriul a fost format din prof. univ. dr. Anton Anton (președinte),
prof. univ. dr. Ion Mirel, Gheorghe Stînean (Aquatim), Nicolae Păcurar (HTI), Dan Maier (Ridgid),
Daniel Nicolae (Hawle) și Marius Pop (Funke).
Arbitrii care au avut sarcina de a cronometra
concurentii au fost as. univ. Alexandru Aldea si
prof. univ. Constantin Florescu. Concurenții au
fost urmăriți îndeaproape în timpul probelor,
iar la sfârșit, au fost verificate etanșeitatea și
funcționalitatea lucrărilor.

personalul implicat în achiziţii etc, toți cei
interesați să vadă cum se comportă, în practică,
produsele şi materialele de pe piață, au avut,
așadar, ocazia să observe acest lucru în cadrul
concursului. Concret, prin utilizarea echipamentelor de găurit sub presiune se reduce atât cantitatea de apă rezultată din golirea unei conducte,
cât şi timpul în care consumatorii sunt lăsaţi „pe
uscat”. Robinetul de concesie este şi el adaptat
www.detectiviiapeipierdute.ro

Realizarea unui branşament pe o conductă din
fonta ductilă, sub presiune, a fost proba cea
mai dificilă a competiției. Echipa companiei
RAJA Constanţa, căştigătorii ediției precedente, au fost cei mai rapizi la această încercare.
Echipa Aquatim a obținut, în schimb, cel mai
bun timp la realizarea racordului de canalizare.
Fiecare probă a fost punctată și pentru calitatea
execuției, toți concurenții obținând punctajul
maxim la verificarea etanşeității şi a găuririi
corecte a conductei.
Pe locul întâi s-au clasat reprezentanții Companiei de apă Someș – Lucian Matei și Florin
Câmpean, pe locul 2, echipa Aquatim Timişoara
– Marian Prisneac si Marius Lepădat, urmați
de Ion Mihăilă și Ion Tomi, de la Compania Apa
Brașov.
Materialele necesare desfășurării competiției,
diplomele și premiile destinate câștigătorilor și
participanților au fost puse la dispoziție de sponsorii acestei ediții, firmele Hawle, Funke, Ridgid
și HTI. Specialiştii din domeniul apei şi canalizării, instalatori, proiectanţi, diriginţi de şantier,

acestei situaţii, nefiind necesară nicio cheie şi
nici câlţii de cânepă. Pentru racordul de canal,
a fost utilizată o metodă inovativă prin care
se poate fixa racordul din interiorul conductei,
astfel încât să acesta să nu se deplaseze şi să nu
poată pătrunde nimic pe lângă el, în sistemul de
canalizare.
Loredana Leordean, Alin Anchidin
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Visul unei țevi de... apă

În mod sigur, conductele de apă nu au vise, dar

Alin Anchidin

oamenii care le gestionează sigur au vise in locul
lor. Un astfel de vis ar fi ca aceste conducte de
apă să aibă cât mai puţine pierderi. În momentul
actual, în ţările în curs de dezvoltare, pierderile
de apă reprezintă o problemă uriaşă. Un studiu
efectuat de Banca Mondială estimează că dacă
pierderile de apă s-ar reduce cu 50% ar genera
2.9 miliarde dolari anual şi ar putea alimenta cu
apă încă 90 de milioane de persoane.
Care sunt barierele reducerii pierderilor de apă?
Există destule soluţii tehnice şi destule studii
de caz care prezintă soluţii aplicate care au dat
randament în reducerea pierderilor de apă. Conferinţe, seminarii, strategii şi aparatură specifică
identificării pierderilor de apă reprezintă knowhow-ul oferit celor care doresc să se implice în
reducerea pierderilor de apă. Şi totuşi care este
adevărata barieră în calea reducerii pierderilor
de apă?
Răspunsul la această întrebare îl reprezintă
banii sau, mai bine zis, lipsa finanţării durabile
a proiectelor şi imposibilitatea implementării
strategiilor privind reducerea pierderilor de apă.
Dacă în România există posibilitatea accesării
fondurilor europene privind infrastructura sau
achiziţia de echipamente performante, în țări
din afara spaţiului UE, țări în curs de dezvoltare,
aceste finanţări pentru investiţiile în infrastructura de apă sunt foarte greu de găsit. Investiţiile
planificate pentru reducerea pierderilor de apă
au arătat că se pot plăti cu valoarea recuperată
în interval de 7-10 ani.
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Ce soluţii găsim?
Răspuns - Idei cu impact
Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională – DFIT – are o iniţiativă de
a atrage şi promova idei noi sau îmbunătăţite
cu privire la modalităţile de creştere a finanţării
pentru companiile de apă. pentru a le permite
să reducă pierderile de apă. Noua initiațivă
se numeşte DREAMPIPE CHALLENGE, fiind
o abordare în care se oferă premii atractive
oricărui concurent care depune o idee nouă privind finanţarea proiectelor de reducere a pierderilor de apă. Iniţiativa speră că aceste măsuri vor
pune în mişcare un cerc virtuos care să conducă
la îmbunătăţiri suplimentare.
Dreampipe Chalenge este o inițiativă care nu
urmăreşte să stimuleze dezvoltarea de noi
tehnologii sau soluţii tehnice pentru reducerea
pierderilor de apă, deoarece consideră că aceste
soluţii sunt bine dezvoltate sau se găsesc în diverse centre de cercetare pentru a le îmbunătăţi.
Noua iniţiativă îşi propune să atragă atenţia
asupra problemei pierderilor de apă, căutând
soluţii financiare de a aplica diverse strategii.
Slogan Dreampipe : Oricare ar fi ideea ta,
vrem să auzim de ea
Dreampipe este deschis pentru solicitanții din
întreaga lume. Provocarea se adresează experților de utilitate, experților financiari și consilierilor de tranzacții, care pot sau nu pot avea o
experiență anterioară în sectorul apei. Soluțiile
propuse vor trebui să se aplice într-una (sau mai
multe) din cele 28 de țări DFID.

www.detectiviiapeipierdute.ro

EVENIMENTE

Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

Vor exista două etape: în prima etapă, solicitanţii sunt invitaţi să facă o scurtă prezentare a
noului concept privind propunerile lor de aranjamente financiare inovatoare, pentru a ajuta
companiile de apă din ţările în curs de dezvoltare
pentru punerea în aplicaţie a activităţilor de reducere a pierderilor de apă. Premiile din această
etapă vor fi acordate pentru cele mai bune concepte inovatoare, juriul evaluând cererile depuse
pe baza unor criterii care reflectă obiectivele
provocării. Etapa a doua va dura cel puţin 12 luni
şi va recompensa cele mai bune scheme implementate într-o companie de apă specificată. În
această etapă, toţi finanţatorii au fost identificaţi şi toate acordurile au fost elaborate şi sunt
deja în funcţie.
Termenii şi condiţiile precum şi alte informaţii
legate de acest proiect le găsiţi accesând linkul
http://www.dreampipe.org
CÂȘTIGĂTORII DREAMPIPE CHALLENGE, ETAPA
ÎNTÂI 2016 (ÎN ORDINE ALFABETICĂ):
Fondul de datorie concesională: o facilitate
specializată, separată la nivel instituțional, o datorie de finanțare destinată unei game largi de
investiții în NRW-reducerea pierderilor de apă.
Finanțarea de la societatea industrială:
finanțare și sprijin din partea unei companii
industriale care utilizează împreună cu municipalitatea o resursă de apă rară
Tehnologia mobilă pentru citire a con‑
toarelor și de facturare: un sistem mobil
bazat pe o colectare bună a datelor - finanțat în
mare parte de către furnizorul de servicii - care
îmbunătățește contorizarea și facturarea în
utilități de apă, reducând astfel pierderile comerciale.
La conferinţa Water Loss 2016, Ronnie McKenzie,
noul preşedinte al grupului de la IWA dedicat
pierderilor de apă, declara: „Scurgerile dvs. ar
trebui să fie următoarea sursă de apă”.
Alin Anchidin

www.detectiviiapeipierdute.ro
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Un sistem online pentru monitorizarea
arterelor şi aducţiunilor

L

ocalizarea pierderilor de pe artere şi aducţiuni
este una dintre cele mai importante sarcini în
gestionarea unui sistem de alimentare cu apă,
din cauza volumelor ridicate de apă ce se pierd
pe aceste conducte în cazul unor avarii. Soluţia
constă dintr-un sistem pentru o monitorizare
continuă, care să permită detecţia rapidă a
pierderilor.
Viorel Simionescu

Metodele intruzive permit metode de dectare a
pierderilor, dar precum utilizarea loggerilor de
zgomot lift‘n’shift sau utilizarea corelatoarelor
portabile, oferă numai o viziune de moment a
stării conductelor analizate. Totodată, costurile
de investigare sunt ridicate: echipa trebuie să
se deplaseze în teren şi să analizeze pas cu pas
fiecare tronson de conductă. Pe de altă parte,
reţelele fixe de loggeri de zgomot au nevoie de
o infrastructură dedicată pentru comunicaţie şi
sincronizare internă, care nu este întotdeauna
disponibilă în zonele rurale unde sunt amplasate
aceste tipuri de conducte.
Întrucât punctele de acces la conductă sunt
disponibile numai la distanţe mari, senzorii vor
trebui să acopere intervalul dintre două puncte
de acces consecutive. Utilizând cele mai recente
tehnologii, SebaKMT a dezvoltat un nou sistem
care satisface toate aceste provocări:
- Monitorizarea permanentă a aducţiunilor şi
arterelor
- Distanţe mari între senzori pentru un efort
minim cu instalarea prin utilizarea unor noi
tipuri de hidrofoane
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- Alarmare instantanee la producerea unei
pierderi
- Localizarea geografică a pierderii în teren
- Interfaţă utilizator web modernă, pentru
integrarea în sistemele SCADA
Sistemul TMM este format din trei componente individuale, utilizate deja cu succes în
monitorizarea rețelelor de apă: emițător GSM,
logger N-3 și senzor hidrofon extrem de sensibil.
Sistemul poate fi instalat în doar câteva minute
în căminul de întreținere al conductei. Pentru
măsurarea cu senzorul PAM Hydro-3 este nevoie
de acces la coloana de apă.
Procedura de măsurare este simplă: loggerul
de zgomot N-3 primește și salvează datele de
măsurare prin intermediul senzorului hidrofon.
În funcție de perioada de măsurare programată,
emițătorul GT-3 transmite apoi datele salvate la
serverul FTP SebaCloud prin GPRS.
Sistemul poate fi opțional completat cu încă
doi loggeri, de exemplu un logger de presiune și
un logger de zgomot. Astfel, vă puteți extinde
punctele de măsurare și aveți posibilitatea de
a verifica potențialele zgomote de pierderi prin
vizualizarea mai multor date de măsură.
Pentru a minimiza timpul și costurile, sistemul
TMM poate fi complet configurat de la distanță,
prin intermediul SebaCloud.
Viorel Simionescu

www.detectiviiapeipierdute.ro
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Georadarul, între mit și adevăr

A

m dorit să aflăm ce este mit şi ce este adevăr
în utilizarea georadarului pentru a localiza
pierderi de apă şi traseele conductelor metalice
şi nemetalice. Pentru acest lucru l-am intervievat pe domnul inginer Alexandru Postăvaru de la
compania de apă Apaserv din Piatra Neamţ, un
utilizator cu experienţă al acestor echipamente.
Alin Anchidin

Alexandru Postăvaru

Alin Anchidin: Ce este un Georadar? La ce
foloseşte?
Alexandru Postăvaru: Georadar sau GPR –
Ground Penetrating Radar (Radarul pentru
Penetrarea Solului) este un echipament cu o tehnologie ce permite investigarea structurii solului
și localizarea instalațiilor subterane. În arheologie este util pentru identificarea de structuri
ascunse. (Fig. 1)
Fig. 1

A.A:Care este principiul său de funcţionare?
A.P: GPR emite un semnal electromagnetic
prin intermediul unei unde radio. GPR permite
investigarea structurii substratului pedologic și
al instalațiilor subterane, fără a interveni asupra
lor. Datorită metodei, prospecțiunile devin mai
eficiente din punct de vedere economic și al
timpului, aducând un avantaj evident față de
tehnologia clasică bazată pe săpături. Această
metodă se bazează pe proprietatea undelor de
a se reflecta din diferite obstacole, în funcție
de caracteristicile electromagnetice ale acestora. Sistemul din dotarea biroului nostru este
compus dintr-o unitate de înregistrare a datelor
și din două antene, una de joasă frecvență și una
de înaltă frecvență, reprezentând un transmițător și un receptor. Transmițătorul emite
pulsuri electromagnetice reflectate și detectate
de receptor, în funcție de caracteristicile mediului explorat. Adâncimea maximă de penetrare
a undei de propagare depinde de lungimea de
undă a radiației folosite și de constanta dielectrică a mediului investigat. (Fig. 2a, 2b)
A.A:Care este diferenţa dintre diferite
modele?
A.P: Diferența dintre modele constă în tipul de
frecvențe folosite și numărul de antene folosite,
modul de lucru cu softul, modul de calibrare a
antenelor și de calibrare sol, cât și de modul de
îmbinare a scanărilor (valabil numai la câteva
modele), cât și dacă fac sau nu mod 3D (array
– scanări multiple longitudinale și transversale
sau caroiaj ortogonal).

Fig. 2a

www.detectiviiapeipierdute.ro

Fig. 2b
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A.A: Ce modele ai testat şi care sunt lucru‑
rile pe care trebuie să le ai în vedere atunci
când vrei să cumperi un astfel
de echipament?
A.P: Am avut șansa să testez multe modele de
georadar, inclusiv cele de beton. În alegerea
modelului de georadar nu este important
numele firmei producătoare. Este important ce e capabil să facă și ce vrei tu, ca firmă
cumpărătoare, de la un georadar. Asta ca să nu
mai vorbim despre operator. Eu unul m-aș uita în
primul rând pe ce frecvențe lucrează georadarul
și câte antene are. Aș sugera să aibă cel puțin
două antene. Frecvențele de lucru ar trebui să fie
cuprinse între 200 și 1.000 Mhz. Nu recomand
georadarele cu o singură frecvență de lucru,
chiar dacă producătorul susține că ele acoperă
toată gama cerută. Antenele de bandă largă
prezintă dezavantajul, față de antenele cu dublă
sau triplă frecvență, că au o adaptare a antenei la etajul emițător în frecvență centrată în
detrimentul frecvențelor laterale, în cazul nostru
200 Mhz și 1.000 Mhz. Antena de bandă largă
este astfel o soluție alternativă care nu asigură o
putere de radiofrecvență liniară.
A.A: La ce îl folosiţi voi în activitatea de
depistări pierderi apă?
A.P: Georadarul îl folosim la identificarea de utilități ascunse prin cartare de străzi, la predarea
frontului de lucru pentru serviciul Reparații
Rețele Apă, prin identificarea tuturor obstacolelor în zona de săpătură, evitându-se astfel
ruperea de cabluri electrice, cabluri de fibră
optică, conducte de gaz metan. Îl utilizăm și la
identificarea de capace de cămin îngropate sau
structuri de cămine. În depistarea de pierderi, de
doi ani facem scanări de pierderi pentru a localiza zona în care se găsește avaria.
A.A: Este greu de interpretat? Cât timp ţi-a
trebuit pentru a înţelege/a intepreta ceea ce
redă?
A.P: Interpretarea este dificilă. Mie mi-a luat
câteva luni până să înțeleg ce arată fiecare
anomalie (și încă mai am de învățat din cazurile
noi cu care mă confrunt) de pe grafic, și asta
doar făcând tot timpul scanări în paralel cu
cei care fac săpătura, pentru a avea o confirmare a celor scanate. Foarte importantă este
cunoașterea zonei pe care o scanezi, dat fiind
faptul că un georadar în mod survey (scanare
simplă) îți va arăta orice anomalie identificată.
În mod array (caroiaj ortogonal) deja poți face
interpretare și fără să știi zona scanată.
A.A: Se pot descoperi branşamente ilegale
din polietilenă? La ce adâncime?
Ce diametru?
A.P: Se pot face identificări de branșamente ilegale chiar și din polietilenă, mai ales atunci când
săpătura este proaspătă, dar și până la câteva
luni. Adâncimea variază. Cel puțin la noi în zonă,
branșamentele ilegale le identificăm de la 80 cm
până la 1,40 m, cu diferite diametre, de regulă
32 mm. (Fig. 3)
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Fig. 3

Fig. 4

A.A: Se pot descoperi avarii de apă?
A.P: Desigur. Cel puțin din cercetările noastre
se poate prelocaliza, în anumite situații, zona
de infiltrație masivă generată de o avarie. Astfel,
regiunile cu conductivitate ridicată (> 10-7 S/m)
produc perturbări ce pot fi ușor identificate în
graficele scanate cu georadarul. Adevărat este
că ne pot induce în eroare regiunile cu lut, solurile șistoase, infiltrațiile de apă sărată de orice altă
natură decât cea de pierdere și, în general, orice
sol format din particule cu granulație foarte fină
sau concentrație ridicată de apă.(Fig.4)
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A.A: Care sunt condiţiile tehnice – sol,
vreme, umiditate, etc. – pe care trebuie să le
ai pentru un rezultat bun?
A.P: Condiția generală la toate georadarele
este conductivitatea cât mai scăzută a solului.
În acest mediu de conductivitate scăzută sunt
condiții excelente pentru determinări georadar
(<10-7 S/m). Astfel de valori sunt specifice aerului,
rocilor granitice sau gresiilor lipsite de umiditate,
beton, asfalt. Pe de altă parte, e dificil de făcut o
scanare pe timp de ploaie sau pe zăpadă, chiar
dacă dispozitivul are IP65. În schimb, pentru a
determina avarii, este necesar o vreme uscată
o perioadă de timp pentru a observa imediat
infiltrația. De exemplu, în vara anului 2015, fiind o
perioadă de secetă prelungită, s-au putut localiza
cu foarte bune rezultate toate avariile solicitate a
fi identificate de către biroul NRW. (Fig. 5)

Fig. 6

A.A: Ce te poate deruta? Dacă există gos‑
podărie subterană bogată – cabluri, ţevi,
etc. – mai poţi deosebi ceea ce cauţi de
celelalte utilităţi?
A.P: Poți fi derutat. În astfel de situații e destul
de dificil să identifici care și a cui este. Tot ce poți
să faci este doar să le localizezi ca și anomalii,
ca si orientare in teren (cămine de vană, cămine
de menajer, cămine de telefonie, cămine de gaz,
etc.), dar ce fel de utilități sunt este foarte greu
de apreciat.
A.A: Ne poţi pune câteva imagini cu moni‑
torul în care să explici cum se interpretează
imaginea afişată?
A.P: Software-ul de achiziție realizează primul
nivel de post-procesare a datelor. Această etapă
este necesară deoarece înregistrările georadar
nu sunt imagini ale substratului pedologic, ci
reinterpretări ale caracteristicilor lui fizice. Prin
intermediul algoritmilor implementați în firmware-ul Unității de Control se diminuează nivelul de zgomot al determinărilor, se aplică corecții
pe baza eșantionării regiunii studiate și a vitezei
de propagare a undelor. Tot în această etapă are
loc și interpretarea datelor. Reprezentarea lor
comprimată trebuie realizată pentru a le încadra
în limita de 256 de nuanțe de gri (se poate alege
afișarea în orice alt gradient, nu e neapărat
necesară nuanța de gri) perceptibile de către
ochiul uman. Software-ul diferă de la un producător la altul, de la un georadar la altul, chiar
și atunci când provin de la același producător.

Fig. 7

Imaginea din dreapta-sus (Fig. 6) este rezultatul unei scanări efectuată într-un sol dificil, cu
identificarea avariei. În coloana din dreapta este
prezentat softul de achiziție în care sunt informațiile necesare (nivelul bateriei, conexiunea cu
unitatea de control georadar, senzorul de viteză,
modul de gradient pentru afișarea scanării nivelul de contrast, marcarea țintelor și prelucrarea
hiperbolei pentru a calibra și afișa adâncimea reală tipul de țintă pus cu datele aferente, numărul
scanării pe aceeași calibrare și conexiunea GPS,
unde este cazul). În cazul de față, modul de
gradient se alege înainte de a începe scanarea, în
www.detectiviiapeipierdute.ro
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timp ce la alte modele se poate face modificarea
în timp real. În cazul de față, intrepretarea celor
două hiperbole ca fiind conductele de PehD DN
100 a fost ușurată de faptul că știam că în zona
respectivă se găsește cel puțin o conductă, iar pe
grafic s-au putut observa două semnale, inclusiv
infiltrația creată în jurul lor, ce provenea de la
faptul că apa se pierdea din rezervorul principal
și intra în pânza freatică.
A.A.: Ne arăţi cum se vede un defect de apă
pe monitor?
A.P: În imaginile de mai jos este un caz abordat
de biroul pe care îl conduc, în orașul Piatra Neamț, pe strada Sportului, unde se poate observa
cu ușurință pe grafic perturbarea creată în jurul
parabolei de o infiltrație, în cazul de față creată
de avaria din conductă. (Fig. 7)
Prezint mai jos (Fig. 8) un alt tip de scanare în
care perturbarea creată în jurul conductelor
scanate arată că în acele zone sunt infiltrații
de orice natură. În cazul de față, infiltrația era
din conducta de apă. Infiltrații pot apărea și din
cămine pluviale sau menajere a căror etanșeitate este pusă sub semnul întrebării. De aceea
este important la scanarea pentru avarii să se
acorde o atenție sporită, iar achiziția de date și
procesarea lor să se facă numai în teren.
A.A: Poți să ne dai câteva exemple în care
acest dispozitiv Georadar te-a ajutat sau
a confirmat şi completat celelalte echipa‑
mente în vederea identificării unui defect
dificil ?
A.P: Cazuri sunt multe și diferite. Un caz abordat a fost la Rădăuți, în județul Suceava, unde

Fig. 8

30

Fig. 9

într-o grădină (deși în acea grădină noi căutam
cu totul altceva, și anume un cadavru) s-a descoperit un cămin de apă cu o conductă care iese
din căminul respectiv. În grafic se poate observa
perturbarea creată de avaria existentă. (Fig.9)
Un alt caz a fost tot în Piatra Neamț, pe strada
Spicului, unde s-a încercat depistarea avariei
într-o zonă cu infiltrație masivă, pentru a vedea
dacă georadarul poate localiza cu precizie
punctul avariei. (Fig.10)
Pe strada 1 Decembrie 1918 am identificat o
avarie pe magistrala DN 400 OL, într-o zona cu
trafic aglomerat chiar și noaptea, fără nici un
cămin de acces la conductă. (Fig.11)
A.A: Ce temă ai abordat în lucrarea de la
Water Loss Management Bucureşti 2015 ?
A.P: : Am avut plăcerea de a participa la conferința regională de specialitate Water Loss
Management 2015 în cadrul Forumului Regional

Fig. 10
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al Apei Dunăre Europa de Est, organizată de
ARA ,împreună cu IWA (Water Loss Task Force
al International Water Association), în perioada 15-17 iunie 2015 la București, drept pentru
care îi mulțumesc domnului director general
Ionuț Cătălin Dughir. La această conferință am
prezentat lucrarea intitulată „Case Studies On
Water Loss – Identify Losses With G.P.R.”, lucrare
înregistrată cu nr. 34 în cadrul Sesiunii nr. 8 – Focus on Romania. Lucrarea prezintă posibilitatea
utilizării aparaturii din dotarea firmei la care
lucrez, și anume GPR (ground penetrating radar), în detecția pierderilor de pe conductele de
distribuție și transport apă potabilă. În această
lucrare sunt prezentate câteva cazuri întâmpinate de noi în teren și care au fost identificate cu
success cu georadarul. Aceste cazuri au fost confirmate și de celelalte aparate aflate în dotarea
Autolaboratorului pentru Detecția Pierderilor de
Apă, dar și prin efectuarea de sondaje (săpătură
mecanizată) la punctele respective. Georadarul
utilizat de noi in anumite situatii poate fi folosit
cu bune rezultate ca procedeu secundar privind
detecția pierderilor.
A.A: În ce alte scopuri mai poate fi folosit
Georadarul?
A.P: În general, un georadar este folosit pentru
identificarea de obiecte îngropate, pentru cartarea de utilități, în arheologie, pentru identificarea de structuri ascunse, în criminalistică,
pentru identificarea de cadavre etc.
A.A: Cât costă un astfel de echipament?
A.P: Prețul depinde de mulți factori. Dacă
dorești echipament cu o singură frecvență sau
cu trei frecvențe, dacă dorești identificări rapide

Fig. 11
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sau modelul cu antene multiple pentru cartare,
dacă vrei să fie tractabil sau pe roți, dacă vrei
să scanezi la adâncimi mari și mai ales dacă îi
mai atasezi și un GPS profesional, prețul crește
serios. Bănuiesc că prețul variază între 15.000 și
100.000 euro. (Fig. 12)
A.A: Care sunt beneficiile şi în cât timp se
recuperează o astfel de investiţie?
A.P: Beneficiile unui astfel de dispozitiv depind
în mare măsură de ce se vrea de la un georadar.
O firmă care lucrează în mod curent cu așa ceva
își va recupera investiția destul de repede. O
firmă care îl foloseste rar îl poate amortiza doar
din câteva scanări prin identificări la săpătura
cablurilor electrice sau de fibră optică (e de preferat să nu le rupi). Un alt exemplu concludent, în
cazul nostru: printr-o simplă scanare efectuată
într-o localitate am reușit să identificăm problema fără ca ei sa mai construiască încă o captare,
ceea ce nu era deloc ieftin. În plus, georadarul
este o tehnologie non-invazivă și non-contact,
dependentă doar de condițiile de sol și de vreme.
A.A: Ce ne recomanzi?
A.P: Firma noastra a achizițonat prin licitație
deschisă aproape toata gama de georadare
(excepție fac cel de beton și cel de arheologie) de
la IDS Italia. Acestea sunt: OPERA DUO, DUO,
TR 80Mhz, RIS HI-MOD, STREAM EM. Le-am
utilizat pe toate și suntem mulțumiți de ceea ce
facem cu ele, în special la cartare.
Pentru detalii suplimentare puteți suna la 0733910.863 la distribuitorul din Romania sau puteți
folosi e-mail-ul eneadabija@yahoo.com
Alin Anchidin

Fig. 12
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Detecţia pierderilor de apă cu ajutorul
loggerilor de zgomot

A

Ilie Ivan

pa care iese dintr-o conductă sub presiune
produce vibraţii ale pereţilor conductei. Aceste
unde sonore pot fi detectate utilizând loggeri
înregistratori ai nivelului de zgomot. Loggerii
înregistrează nu numai nivelul de zgomot al
pierderii, dar şi spectrul de frecvenţă al acesteia.
Utilizând acești doi factori se pot determina atât
probabilitatea de apariţie a unei pierderi, cât
şi poziţia relativă a pierderii în raport cu cea a
loggerilor adiacenţi.
Folosirea acestor dispozitive face mult mai
uşoară munca de căutare a pierderilor de apă,
eliminând zonele fără zgomot, prelocalizând
astfel zonele cu probleme.

Metode de lucru cu logger
Metoda Lift and shift (montare şi ridicare)
presupune montarea loggerilor pe conductele
pe care vrem să le ascultăm, menţinerea lor 2-3
nopţi pentru verificarea reţelei , citirea datelor şi
mutarea acestora în alte zone.
Metoda monitorizării continue pe o perio‑
adă lungă de timp: se montează logerii pe
reţeaua ce trebuie monitorizată, se montează
repetoarele de semnal pe stâlpi de alimentare cu
energie electrică sau în alte spaţii, repetoarele
preiau semnalul radio de la loggeri şi îl transmit
mai departe, pentru a putea fi citit de la distanţă
şi un GSM box care să transmită datele citite la
dispecerat pentru analiză.
Până în prezent am folosit doar prima metodă
de lucru, deoarece sistemul de logger pe care-l
deţin este puţin mai vechi (are circa opt ani
şi bateriile nu mai fac faţă pentru o folosire
îndelungată). Se programează grupul de loggeri
care va fi montat în teren cu parametrii necesari
pentru lucrare. Zgomotul este înregistrat între
orele 2 şi 4 dimineaţa, considerată perioada cea
mai liniştită a zilei. Numărul de înregistrări pe
32

intervalul de ascultare se ia maximum posibil
pentru a putea evita situaţiile în care mai sunt
totuşi utilizatori şi la aceste ore înaintate (pentru evitarea confuziilor). Se stabileşte pragul de
sensibilitate al loggerilor (din fabrică 10%). Se
stabileşte perioada de citire a acestora (perioada în care loggerul emite radio pentru a putea
fi citit). Această perioadă nu trebuie să fie nici
prea mică, pentru a putea avea timpul necesar
să-i citim, dar nici prea mare, pentru a lungi
durata de viaţă a bateriilor interne ale loggerilor.
După aceste operaţii se montează loggerii în
căminele alese încă de la analiza zonei făcută în
birou. Este adevărat că în teren lucrurile se mai
schimbă şi în funcţie de situaţia găsită la faţa
locului (cămine blocate de maşini etc). Se lasă
să înregistreze valorile zgomotului şi frecvenţa
acestuia cât considerăm că este nevoie (1-2 zile,
dar am făcut teste și pe perioada de weekend
diferenţele nefiind semnificative). Citim datele,
le analizăm şi acolo unde loggerii înregistrează
praguri de zgomot peste pragul limită stabilit se
analizează în amănunt reţeaua de apă. Urmează
verificarea vizuală a zonei în care loggerul a dat
zgomot, se verifică reţeaua de canalizare din
zonă, precum şi cea de termoficare, dacă este
posibil şi pe cea de telecomunicaţii pentru depistarea infiltraţiilor de apă provenite din defect.
Se fac toate aceste verificări pentru a limita
cât mai mult zona de ascultare cu microfonul
de sol (HYDROLUX). Dacă se găsesc zone cu
infiltraţii în una din reţelele menţionate se trece
la verificarea zonei cu microfonul de sol până la
depistarea defectului. Dacă nu se găsesc infil‑
traţii, se analizează atent şi alte surse care
ar putea provoca aceste zgomote (utilaje
prin hale de producţie, ventilatoare, sisteme
de aer condiţionat, transformatoare, staţii
electrice sau relee de comunicaţii etc.). Este
foarte importantă această verificare, deo‑
arece din practică am constatat că loggerul
este foarte sensibil (el nu „minte” nicio‑
dată), numai că sursa de zgomot nu este
întotdeauna defectul. Trebuie verificat acest
lucru, deoarece ascultarea cu microfonul
de sol este o activitate lentă şi foarte uşor
perturbată de zgomotele ambientale.
După aceste verificări se trece la ascultarea traseelor conductelor pentru găsirea defectului. La
final se marchează locul defectului şi se comunică echipelor de intervenţie, pentru înlăturarea
acestuia. După înlăturarea defectelor găsite este
bine ca minimum o noapte să fie montaţi logge-
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rii din nou, pentru a avea garanţia că nu sunt şi
alte probleme.

lăsaţi să monitorizeze reţeaua atât timp cât este
nevoie.

Metoda monitorizării continue pe o perio‑
ada lungă de timp: pentru acesată metodă
trebuie să deţinem şi nişte repetoare de semnal,
precum şi un dispozitiv de citire şi transmitere
a datelor către dispecerat. În acest caz se fac
aceleaşi operaţii ca la metoda anterioară, numai
că loggerii nu vor mai fi ridicaţi după 1-2 zile, ci

Săptămânal, echipa analizează în total
20-30 km de reţea şi depistează, în medie,
-2 defecte pe zi.
			
				
Ilie
IVAN
Coordonator Echipa Detecţie
SC APA CANAL 2000 SA Piteşti		

AVANTAJELE FOLOSIRII SISTEMELOR CU LOGGER:
Reduce aria de căutare a defectelor, eliminând zonele „liniştite”
Sunt foarte sensibile şi precise (pe conducte metalice „aud” până la 200-250 m, pe conducte
nemetalice „aud” până la cel mult 50 m)
Sunt uşor de programat, citit şi montat (se prind cu magneţi, pentru PEHD se folosesc
coliere de montaj care se strâng pe conductă sau pe armături).

DEZAVANTAJE:
nu sunt suficiente cămine sau armături pe traseu pentru a putea fi montaţi cât mai mulţi pe
o zonă mai mică (precizie mare de detecţie)

www.detectiviiapeipierdute.ro
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Locatoarele de utilităţi RIDGID

U

n cablu tăiat, o ţeavă spartă sau o conductă avariată înseamnă mai mult decât o ştire
incendiară la TV. De cele mai multe ori, cartiere
întregi rămân fără apă caldă, căldură, electricitate sau conexiune la internet. Iar în alte situaţii,
pericolul de explozie este iminent, putând duce
chiar la pierderi de vieţi omeneşti. V-aţi gândit
vreodată că toate aceste incidente ar putea fi
evitate cu ajutorul unor echipamente?
Camil Aliman

Breaking news: real în România
Alba, 10 martie 2015 –„ În urmă blocajului rutier din zona Vîntu de Jos, de luni după-amiază,
cauzat de o defecţiune la barieră de la trecerea
de cale ferată, pe DJ 107C, muncitorul care a
secţionat din greşeală cablul de la sistemul de
acţionare al acesteia s-a ales cu dosar penal pentru distrugere. Circulaţia în zona a fost blocată
aproximativ 18 ore, fiind reluată marţi, în jurul
amiezii.” Sursa: Alba24.ro
Constanţa, 2 iunie 2015 – „Excavatorul firmei
noastre a tăiat cablul. S-a întâmplat, plătim
noi… Nu ştiam. Avem un plan, dar nu am ştiut
adâncimea respectivă: pe planul acela spune că
vine aici, dar poate să fie cinci centimetri la stânga sau la dreapta… acestea sunt accidente de zi
cu zi”, a explicat un angajat al firmei subcontractoare a lucrării. Sursa: Reporter NTV

Acestea sunt doar câteva dintre exemplele „incidentelor“ care au loc zilnic în România.
Toate problemele încep cu un cablu care trebuie
schimbat sau cu o ţeavă care a rămas la suprafaţă (eventual după ce asfaltul a fost proaspăt
turnat): drumurile sunt blocate, reţeaua de internet sau de electricitate nu mai funcţionează.
O mulţime de reţele de utilităţi sunt lovite sau
avariate în urmă săpăturilor executate de către
echipe care nu au consultat o harta a utilităţilor
din acea zona. Şi, chiar dacă această harta ar
există, pericolul de avarie nu dispare: de cele
mai multe ori, conductele, cablurile electrice
sau de telecomunicaţii nu se găsesc exact acolo
unde sunt cartografiate. Există şi altfel de situaţii nefericite: în cele mai multe dintre cazuri,
„punctul fierbinte“ al unei pierderi pe reţeaua de
alimentare cu apă sau termoficare se „ghiceşte“,
iar săpăturile încep pe o arie foarte largă, de
câteva sute de metri.
Soluţii RIDGID pentru localizarea exactă a
avariilor
Poate părea greu de crezut, dar există şi metode
mult mai eficiente de a identifica avariile în lipsa
unei hărţi a utilităţilor. Echipamentele pentru
inspecţie video şi locatoarele profesionale de
utilităţi RIDGID pot ajută la evitarea unei mari
părţi din avariile care apar în timpul săpăturilor;
astfel, companiile care execută lucrările pot
economisi bani, iar confortul cetăţenilor nu este
pus în pericol.
Pentru a găsi rapid spărturile sau pentru a identifica tipul de depuneri din canalizări şi reţele
de alimentare cu apă sau agent termic, RIDGID
produce gama de sisteme pentru inspecţie video
SeeSnake®.
• Acestea pot vizualiza conducte începând de la
40mm până la 300mm. Înaintarea camerei de
luat vederi este asigurată de un cablu din fibră
de sticlă foarte rezistent, dar în acelaşi timp flexibil, care poate fi livrat cu lungimi de 30 metri, 61
metri sau 99 metri. Camera video este fabricată
din oţel inoxidabil şi lentilă obiectivului este din
cristal de safir. Această este ancorată de cablu
printr-un fir de oţel folosit în industria aeronautică. Astfel riscul de a pierde camera este redus
semnificativ.
• În fiecare camera este montat un emiţător
radio care emite pe frecvenţa de 512 Hz. După
vizualizarea defectului sau a materialelor care
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colmatează ţeavă, cu ajutorul unui locator
RIDGID se poate identifica exact locul în care
se află camera de luat vederi, poziţia, unghiul şi
adâncimea.
• Gama de locatoare profesionale RIDGID
SeekTechTM înglobează cea mai nouă şi mai
performanţă tehnologie în domeniul detectiei
radio. Cele două produse din această gama –
SeekTechTM SR-20, SeekTechTM SR-24 şi SeekTechTM SR-60 – folosesc un sistem de antene
multidirecţionale pentru localizarea reţelelor de
utilităţi în regim pasiv sau activ.
• Localizarea pasivă radio (4-35 kHz) şi cea electrică 50 Hz.
• Pentru a se putea urmări o conductă după
ce prezenţa ei a fost detectată în modul pasiv,
se recomandă utilizarea unui emiţător de linie
care activează linia respectivă. Emiţătoarele
de semnal RIDGID SeekTechTM pot genera
frecvente între 1kHz şi 93kHz. Modelul ST-330
Q+ permite programarea oricărei frecvente în
domeniul standard şi este dotat cu ecran LCD
care furnizează informaţii despre frecvenţa
emisă şi starea bateriei, cât şi conexiune wireless
şi Bluetooth cu locatorul.
• Emiţătoarele pot funcţiona în trei moduri:
• Conectare directă prin cleme tip crocodil;
• Clemă de inducţie care se prinde în jurul conductei pe care se va induce semnalul;
• Prin inducţie: semnalul este indus prin plasarea
emiţătorului pe sol.
Toată gama de echipamente pentru inspecţie şi
localizare de utilităţi RIDGID® este fabricată în
SUA.
RIDGID®, garanţia calităţii
Ridge Tool Co. este unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de scule şi echipamente profesionale, ale cărui produse sunt
comercializate în peste 130 de ţări din întreagă
lume. Compania RIDGID® are sediul central în
Elyria, Ohio şi face parte, începând cu anul 1966,
din consorţiul Emerson Electric.

Ș

Fabricile RIDGID sunt amplasate în Statele Unite
ale Americii, dar şi în Europa şi Asia. Paleta largă
de produse RIDGID® (peste 300 de modele)
include o mare varietate de maşini de filetat şi
de curăţat conducte, scule pentru instalaţii sanitare, dar şi maşini utilizate în domeniul industrial sau electric. Compania Emerson a inaugurat
la Cluj, Romanian Engeneering Center şi prima
facilitate de producţie în anul 2007.

Ing. Camil Aliman
Ridge Tool Europe N.V.
Area Manager România
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DISPOZITIV CU JET DE APĂ PENTRU
DESFUNDAT CANALIZĂRI DE 50-250 mm
PRESIUNEA DE LUCRU 205 BAR. DEBITUL DE 21 l/min.
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