
DETECTAREA PIERDERILOR DE APA CU AJUTORUL SATELITILOR 

 

Compania UTILIS din Israel este cea care 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 acestor puncte în care se găsesc aceste indicii despre pierderi de apă. 

 

 

 

Exemplu-plan retea GIS si zonele de inspectat cu pierderi suspecte  Exemplu – fisa teren inspectie pierderi apa 

 



Operatorul regional RAJA a testat cu succes acestă tehnologie în aria de operare a oraşului Constanţa. După scanarea arealului am primit de la compania 

UTILIS o hartă cu cca. 200 de puncte cu posibile avarii ascunse. Fiecare punct/zona inspectata reprezintă un cerc de 110 metrii diametru în care echipele 

noastre specializate şi dotate cu echipemente electro-acustice au căutat şi localizat cu precizie rezonabila locul avariilor. 

 

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 suplimentare şi interpretarea 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 localizarea lor este 

mai dificilă, se pot identifica avarii pe conductele din polietilena/PVC cele care transmit 

pe distanţe scurte vibraţii şi zgomote (pierderi greu de identificat), etc. 

Rezultate  obținute in 2 luni de inspecție:  

- peste 50 km retele inspectate 

- peste 45 avarii descoperite acustic (cca 1,0 avarii/km retea) – rata succes 25% 

- calculul eficienței in cazul cel mai pesimist: 1,5bari presiune, diametru avarie 

5mm, pierderi pe an/avarie – 5000mc;  TOTAL – 225000 mc 

Utilizând acestă tehnologie s-au scanat peste 600km de reţea în doar trei luni (scanare, 

interpretare si inspectie teren), personalul specializat facând verificări doar pe cca 50-

60 km în punctele indicate cu indicii de pierderi. 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 in 

special cu pierderi ascunse, greu de depistat. 

Cu reprezentantul UTILIS pe teren – strada Turda – avarie confirmata 

pe conducta Dn 600 F, zona nr.33 


