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Detectivii 
apei pierDute

breaSla detectOrilOr 
pierderilOr de apĂ

cOncurSul de detecţii 
pierderi apĂ 2012

În evoluţia societăţii omenesti un rol 
extrem de important l‑a avut diviziunea 

muncii. Încă de la începuturile vieţii organizate 
a oamenilor, aceştia au încercat să practice 
activităţi pe care să le poată susţine atât din 
punct de vedere fizic, cât şi al aptitudinilor cu 
care au fost înzestraţi de la natură, aptitudini 
care odată ce au fost remarcate au trebuit să 
fie susţinute de cunoştinţe teoretice şi mai ales 
de practica neobosită făcută cu pasiune şi mai 
ales cu dragoste pentru meseria aleasă. Dacă 
în comuna primitivă existau destul de puţine 
meserii (agricultori, vânători, pescari, fierari, 
tâmplari, etc…), de‑a lungul secolelor paleta 
meseriilor s‑a diversificat extrem de mult 
ajungând astfel la câteva zeci de categorii 
profesionale, care la răndul lor conţin alte câteva 
zeci de meserii aferente fiecărei categorii în 
parte. Astfel, odată cu apariţia primelor sisteme 
de alimentare cu apă, au apărut pierderile de 
apă şi în mod implicit necesitatea depistării 
în timp util a acestora, pentru evitarea risipei. 
Datorită modificărilor produse în ecosistemul 
planetar, şi în paralel cu creşterea nevoilor de 
apă potabilă, apa a devenit un bun preţios, 
care necesita o gospodărire judicioasă. 
România, spre deosebire de alte ţări, are încă 
la dispoziţie resurse importante, dar chiar şi 
aşa, prima condiţie în valorificarea în procent 
cât mai mare a apei captate la surse este 
eliminarea pierderilor din reţele, atât din cele 

de transport cât şi din cele de distribuţie. Astfel 
stând lucrurile, dacă la începuturi, numărul 
mic de pierderi şi cantităţile mari de apă aflate 
la dispoziţia furnizorilor permiteau o oarecare 
lejeritate în abordarea problematicii pierderilor 
de apă, pe măsură ce apa a devenit un bun 
din ce în ce mai preţios, a crescut şi gradul 
de implicare a furnizorilor în determinarea şi 
eliminarea pierderilor de apă. Dacă o parte 
importantă o constituie pierderile vizibile, 
cealaltă parte o constituie pierderile ascnuse, 
apa croindu‑şi drum conform principiului 
vaselor comunicante şi ajungând să inunde 
canalizaţii de tot felul, subsoluri de clădiri, etc. 
Cu trecerea anilor s‑a dezvoltat şi o industrie 
care are ca obiect de activitate producţia de 
aparate şi echipamente destinate detectării 
acestui tip de pierderi, echipamente care cu 
toată tehnologia de vârf pe care o înglobează, 
au nevoie de oameni din ce în ce mai bine 
pregătiţi profesional care să le utilizeze cât 
mai eficient. Şi uite‑aşa, încet încet, pas cu 
pas s‑a conturat o nouă meserie, aceea de 
detector de pierderi ascunse de apă, meserie 
care pe cât este de grea, pe atât este de 
frumoasă, evident atunci când este practicată 
de oameni dedicaţi, oameni care să simtă 
bucuria reuşitei, dar şi gustul amar al pierderii 
nerezolvate. Această meserie există la nivel 
mondial, având drept practicanţi atât barbaţi 

(continuare în pagina 2)

cOmpetiţie  
şi prOgreS

Competiţia este 
mama progre‑

sului. Orice provo‑
care, fie că este de 
natură sportivă sau de 
altă natură, are avan‑
tajul de a‑ţi verifica 
puterile, cunoştinţele 
şi de a te autoevalua. 
Concursurile pe me‑
serii mai au o calitate 
– crează o legătură 
între competitori, o familie mărită, răspândită în 
toată ţara, care se identifică cu breasla meseriei 
respective. Breasla detectivilor apei pierdute s‑a 
adunat şi anul acesta pentru cea de‑a 5‑a ediţie a 
concursului de detecţii a pierderilor de apă, ediţie 
care a strâns 19 operatori regionali din ţară. 

Concursul profesional organizat de Asociaţia 
Română a Apei are ca obiective dezvoltarea şi 
perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate, a 
aptitudinilor şi deprinderilor specifice necesare 
în această activitate, evaluarea nivelului de 
pregătire, a capacităţii de intervenţie a echipelor 
din cadrul societăţilor de profil, popularizarea în 
rândul cetăţenilor a unor aspecte din activităţile 
desfăşurate de serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare privind reducerea pierderilor de apă şi 
eficientizarea operării companiilor specializate din 
ţară şi străinătate. Şi, cum spuneam la început, 
un avantaj principal resimţit de concurenţi este 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare 
dintre echipe similare ale companiilor de apă din 
ţară şi din străinătate. 

Rugămintea adresată de organizatori la ediţia 
curentă a fost ca participanţii să lase deoparte 
patimile, să nu existe doar ţelul de a câştiga 
competiţia ci mai presus de orice, să fim ca o 
familie care să se comporte ca atare. În această 
competiţie toată lumea implicată are permanent 
de învăţat câte ceva, atât din experienţa proprie, 
cât şi din experienţele celorlalţi. 

Tot în luna mai a avut loc la München o 
competiţie adresată colegilor de la Inspecţie 
canal, competiţie care şi‑a propus acelaşi lucru 
– schimb de experienţă şi autoevaluare. 

O breaslă a meseriaşilor trebuie să existe în 
orice domeniu, potrivit bunei tradiţii. În Timişoara 
avem un frumos vestigiu arhitectonic – un pom al 
breslelor, care are un „frate” vienez, iar la Sibiu 
fiecare breaslă are turnul ei. Dintre reprezentanţii 
breslelor se alegea de altfel primarul, care 
trebuia să fie în primul rând un bun meseriaş. 
Concursurile pe meserii au rolul de a te provoca 
să progresezi, de a cunoaşte şi schimba impresii 
cu persoane interesate de acelaşi domeniu, de a 
afla noutăţi şi lucruri utile în activitatea zilnică. 

ing. Alin ANCHIDIN
Aquatim Timişoara
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nOţiuni de pierdere şi riSipĂ de apĂ
Pierderea de apă este o noţiune foarte 

cuprinzătoare. În înţelesul IWA este apa 
care nu aduce venituri (Non Revenue Water). 
Definiţia este prea scurtă şi ascunde în ea şi 
unele inexactităţi. Voi încerca să fac o detaliere 
ca să avem un teren mai bun de lucru şi să ştim 
unde se poate acţiona pentru a obţine rezultate 
mai bune. 

Prin pierdere de apă se poate înţelege 
cantitatea de apă care iese din sistemul 
de alimentare cu apă (ca să ne referim la 
domeniul nostru strict) înainte de a fi folosită 
scopului pentru care a fost captată din sursă.  
Este cunoscut că această pierdere are două 
componente de bază: (a) pierderea fizică (reală) 
de apă şi (b) pierderea fictivă de apă datorată, 
erorilor de măsurare, erorilor de înregistrare 
(datorate echipamentului sau personalului care 
face această operaţiune) etc; este o pierdere 
scriptică de apă dar contabilizabilă în bilanţ deci 
care nu aduce venit. 

Discutăm numai desprea pierderea fizică 
de apă şi unele consecinţe (unele chiar 
contradictorii). 

Pierderea de apă poate fi împărţită în trei 
grupe:

• A – Pierderea tehnologică de apă (în 
special pentru apa folosită la întreţinerea treptei 
de corectare a calităţii apei (staţia de tratare); 
conform IWA aceasta este o pierdere de apă 
deoarece nu aduce venituri; am mai dicutat 
despre acest lucru în articolul precedent şi am 
precizat că nu trebuie contorizată ca apă care 
nu aduce venit deoarece dacă nu se întreţine 
în stare de funcţionare staţia de tratare nu 
avem ce vinde deci nu avem venit; există însă 
o componentă din asceastă apă care poate fi 
categorisită ca pierdere de apă; este acea parte 
din consumul tehnologic folosită în afara apei 
strict necesare pentru întreţinerea staţiei; de 
exemplu dacă filtrul se poate spăla cu 3 l/s. m2 
iar operatorul spală cu 5 l/s. m2 şi timp de 20 
minute în loc de 15 minute cât ar fi necesar, 
atunci diferenţa dintre consumul real necesar 
şi cel real utilizat este o pierdere de apă; mai 
mult decât atât‑ se spală cuva până când apa 
rezultată la deversorul din cuvă este limpede; 
ori ar putea fi oprită spalarea atunci când apa 
rezultată are aceeaşi turbiditate cu apa ce va 
fi supusă tratării (apă decantată); în acest fel 
se poate „economisi apa de spălare” sau mai 
bine spus putem reduce pierderea de apă 

tehnologică; acest spor de apă consumată este 
pierdere reală; la fel se poate considera şi apa 
de evacuare a nămolului atunci când acesta 
este foarte diluat etc; putem spune în mod 
corect că numai apa folosită neraţional în staţie 
este pierdere de apă. 

• B – Pierderea fizică de apă prin toate 
neetanşeităţile conductelor, bazinelor, 
preaplinurilor, hidranţilor etc aflate pe circuitul 
de apă între captare şi utilizatorul final; acestea 
sunt pierdrei efective de apă şi ele ar putea 
fi împărţite în două grupe: (1) pierdere tehnic 
admisibilă (reducerea cantităţii de apă pierdută 
sub această limită costă nejustificat de mult); 
desigur că se poate pune şi întrebarea cine 
stabileşte limita de unde costurile sunt exagerate? 
Din păcate valoarea este legată de condiţiile 
locale şi mai ales de costul real al apei; când apa 
este foarte puţină, deci se procură cu greutate, 
costul ei este mare şi deci limita pierderii tehnic 
acceptabile va fi mai redusă; (2) pierderea reală 
de apă suplimentar pierderii tehnic admisibile; 
este de fapt adevărata pierdere de apă; aceasta 
depinde de multe elemente care vor fi detaliate 
mai jos. 

• C – Risipa de apă este pierderea de 
apă la utilizator, pierdere de apă care aduce 
şi venituri; este apa contorizată ( purtătoare 
de apă fictiv pierdută) sau nu (dar acceptată 
şi vândută pe tarif pauşal) dar o apă care 
este de fapt o pierdere reală de apă; dacă se 
udă grădina cu apa de la robinet, chiar dacă 
apa este plătită) aceasta este o apă pierdută 
deoarece este folosită în alt scop decât cel 
pentru care a fost destinată; aceasta obligă 
sistemul să aducă mai multă apă în localitate 
deci să crească presiunea în conducte şi deci 
să producă o pierdere reala mai mare din 
grupa B. Pierderea în instalaţia interioară de 
apă este o pierdere reală de apă deşi este 
o apă contorizată (uneori chiar de doua ori), 
care aduce şi venituri, dar este tot o pierdere 
de apă. O operaţiune foarte larg întâlnită este 
spălatul pe mâini; să ne imaginăm câtă apă 
curge atunci când mâna noastră nu este în apă 
faţă de cantitatea pe care o folosim în mod real; 
şi ce se poate întâmpla dacă robinetul este mai 
mult sau mai puţin deschis; dacă suntem mai 
blânzi cu apa (înţelegând de fapt fenomenul) 
deschidem mai puţin robinetul şi în acest fel 
aparent se lungeste timpul de spălare; este 
semificativ acest lucru? Ar trebui să nu fie. 

Să ne imaginăm cum 
se foloseste apa la 
un apartament de la 
parterul unui bloc cu 
10 nivele şi cum se 
foloseste apa la un 
apartament similar 
aflat la etajul 10; cu 
cât presiunea este 
mai mare la robinet 
cu atât riscul de a 
risipi apa este mai mare. 
Cum este bine? Soluţii sunt 
dar trebuie aplicate cu ajutorul utilizatorilor de 
apă şi al producătorilor de echipamente. 

Sunt câteva aspecte la care trebuie să 
reflectăm să găsim soluţii de rezolvare pas cu 
pas. O evidenţă clară a realizărilor este de natură 
să conducă la cuantificarea mărimii fenomenului 
şi la adoptarea unei soluţii bazate pe date certe 
nu pe aprecieri. 

Câteva dintre realizările tehnice aplicate deja 
în practică, nu peste tot şi nu în toate ţările, sunt:

– Robineţi cu diametre mai mici, 
– Vane de control a debitului la intrarea în 

instalaţia interioară, 
– Clapete de reţinere pentru reglarea curgerii 

în instalaţia interioară (contra furtului de apă prin 
menţinerea debitului în zona în care contorul nu 
reacţionează)

– Controlul presiunii în reţeaua generală sau 
pe zone restrânse, 

– WC‑ul cu doua viteze, 
– Instalaţia de canalizare cu vaacum cu 

micşorarea volumului bazinului de spălare etc. 
– Pompe cu turaţie variabilă, 
– Echipamente pentru detectarea pierderilor 

de apă, 
– Tehnologii pentru remedierea conductelor 

fără şanţ deschis (relining) etc. 
Toate acestea au repercusiuni asupra 

funcţionării sistemului dar şi asupra funcţionării 
canalizării (reţea şi staţie de epurare) prin 
reducerea debitului de apă uzată. 

Furnizorii de apă pot obţine soluţii mai mult 
sau mai puţin generalizate şi le pot comunica 
şi altora pentru folosirea constructivă a 
informaţiilor. Toate costă dar în timp sunt de 
natură să reducă eforturile sociale şi să asigure 
un serviciu de calitate. 

Prof univ. dr. ing. Alexandru Mănescu
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

(în majoritate), dar şi femei. La Praga, spre 
exemplu, Veolia are echipaje formate în marea 
majoritate din femei. În România, practicanţii 
acestei meserii, fiind în număr destul de 
restrâns, au reuşit să se cunoască între ei, să 
facă nenumărate schimburi de experienţă. De 
exemplu prin intermediul Concursului anual 
de detectare de pierderi ascunse şi trasee de 
conducte organizat de către ARA care a ajuns 
anul acesta la ediţia a 5‑a care s‑a desfăşurat 
la Constanţa prin sprijinul impecabil acordat 
de RAJA Constanţa, prin cursurile organizate 
de către fundaţia Aquademica Timişoara, 
fundaţie care patronează şi revista Detectivii 
apei pierdute. Tot în cadrul manifestărilor 
de grup ale acestei „bresle’’ aş menţiona şi 
Şcoala de vară, organizata de către ARA, cu 
suportul substanţial al firmei germane SEBA 

KMT, ocazie cu care s‑a făcut un foarte util 
şi plăcut schimb de experienţă cu servicii 
similare ale companiilor de apă din Ungaria 
şi Austria, dar şi o seminarizare importantă 
la sediul firmei SEBA KMT. S‑a ajuns astfel 
ca majoritatea practicanţilor acestei meserii 
din România să se cunoască între ei, să 
comunice, să‑şi împărtăşească unii altora atât 
problemele curente, cât şi situaţiile dosebite 
cu care se confruntă în activitatea de zi cu 
zi şi, nu în ultimul rând, să devină prieteni.  
Să încercăm pe viitor să strângem rândurile, să 
facem demersurile necesare pentru a include 
această meserie în nomenclatorul oficial de 
meserii din România şi să facem din această 
adevarată „castă” a detectorilor de pierderi de 
apă una de elită! 

Aşa cum spuneam şi la Seminarul organizat 
de Aquademica, este un domeniu interesant, 

captivant, după părerea mea şi îi invit pe 
toţi cei care se ocupă de acest subiect să‑l 
trateze cu toată responsabilitatea. Fiecare 
pierdere rezolvată este o experienţă căştigată 
şi o nouă lecţie însuşită. Trebuie deasemenea 
să învăţăm atât din experienţele proprii cât 
şi din experienţele altora, fiind un domeniu 
în care permanent ai de învăţat câte ceva. 
Corectitudinea determinării pierderilor este 
cartea noastră de vizită; este adevărat că 
sunt mulţi factori care concură la aceasta, 
dar ştiţi cum se spune, Omul sfinţeste locul. 
Să facem ca prin rezultatele muncii fiecăruia 
dintre noi să sporim prestigiul acestei noi şi 
frumoase meserii!

Viorel Simionescu
Product Manager 

Reprezentanţa SEBA Dynatronic GmbH în România

(continuare din pagina 1)
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un strop de istorie

marcuS VitruViuS pOlliO, un cĂutĂtOr al apei
Mulţi au auzit de omul vitruvian al lui 

Leonardo da Vinci, dar puţini sunt cei 
care ştiu de unde s‑a inspirat. În construirea 
omului vitruvian, Leonardo da Vinci s‑a folosit de 
datele pe care un arhitect roman al antichităţii, 
Vitruvius, le‑a consemnat. Vitruvius însuşi 
spunea că aceste date le avea din surse mult 
mai vechi. 

Marcus Vitruvius Pollio (80‑70 î. Hr. – 15 sau 23 
d. Hr. ) a fost un arhitect, inginer şi scriitor roman. 
Se cunosc puţine detalii despre viaţa lui. Născut 
ca cetăţean roman liber, se înrolează în armată 
pe care o slujeşte, alături de Marcus Antonius şi 
Marcus Licinius Crassus sub domnia lui Iulius 
Cezar. Activează mai ales ca inginer militar (un 
fel de specialist în tehnica militară), proiectând şi 
construind diverse arme. Participă şi se evidenţiază 
la diverse bătălii: asediul cetăţii Massilia (49 î. Hr. 
), din timpul războiului civil al lui Cezar, bătălia din 
Alessia (52 î. Hr. ), bătălia din Gergovia, asediul 
cetăţilor galice Avaricum şi Uxellodunum. 

Firmitas, Utilitas, Venustas

Vitruvius a fost, probabil, cel mai important 
arhitect şi inginer constructor roman. Este 
cunoscut ca autorul primelor texte faimoase (De 
Arhitectura), rezultate din propria sa experienţă în 
domeniul arhitecturii. Bazată pe surse elenistice 
şi latine, dar beneficiind şi de experienţa de 
inginer a lui Vitruvius, De arhitectura este un fel de 
manual tehnic, arid din punct de vedere stilistic, 
dar bine documentat şi precis, a cărui glorie a 
început abia în antichitatea târzie, dar a avut o 
influenţă considerabilă asupra Evului Mediu şi 
Renaşterii. În aceste cărţi, Vitruvius a explicat 
ordinele arhitecturale ale pilonilor, a prezentat 
formele şi tipurile de temple şi normele introduse 
pentru proiectarea caselor. Pentru acest tratat 
a folosit lucrările înaintaşilor săi, dintre care 
aminteşte douăzeci de autori greci ce au scris 
despre arhitectură sau au descris monumente 
vechi. Dintre autorii latini îi aminteşte doar pe 
Fuficius, Terentius Varro şi Publius Sulpicianus. 

Lucrarea conţine zece volume, din care s‑au 
păstrat doar şapte:

1. Volumul 1: Organizare urbană
2. Vol. 2: Materiale de construcţie
3. Vol3: Temple şi ordine arhitecturale
4. Vol. 4: Continuare
5. Vol. 5:Construcţii civile
6. Vol. 6: Arhitectură domestică
7. Vol. 7: Ornamente şi decoraţii
8. Vol. 8: Alimentarea cu apă
9. Vol. 9: Ştiinţele care influenţeaza arhitectura 

(geometrie, astronomie)
10. Vol. 10.: Utilizarea şi conducerea maşinilor
Una din afirmaţiile sale celebre, din lucrarea 

în cauză se referă la faptul că o structură trebuie 
să aibe atributele solid, util, frumos. Potrivit 
lui Vitruvius, arhitectura era deci, o imitaţie a 
naturii. În tratatul său, problema apelor este 
analizată separat în Cartea VIII. După câteva 
reflecţii generale în ceea ce priveşte apa, se 
ocupă de problematica prospectării terenului şi 
recunoaşterea surselor de apă potabilă, în funcţie 
de localizarea geografică: munte, deal, câmpie, 
compoziţia solului: argilă, calcar, humus. 

De asemenea prezintă şi metode tradiţionale de 
descoperire a apei, de exemplu, aşezarea unui vas 
ceramic, de plumb sau aramă, uns cu untdelemn în 
interior, cu gura în jos pe locul vizat, sau se pune 
o blană miţoasă; dacă se stoarce şi cad stropi, 
înseamnă că locul respectiv este bogat în apă. 

Aceleaşi metode empirice sunt folosite şi la 
încercarea calităţii apei, prin observarea stării de 
sănătate a oamenilor din zona respectivă sau 
dacă apa pătează, fierbe rapid, etc. 

În De arhitectura, Vitruvius descrie cum se pot 
căuta resursele de apă:

„Înainte de răsăritul soarelui, te culci cu faţa la 
pământ, îţi sprijini bărbia şi cercetezi împrejurimile 
[...] Dacă descoperi aburi care se rotesc şi se 
ridică în aer, înseamnă că acolo este locul unde 
trebuie să sapi. ”

Referitor la calitatea apei, Vitruvius spunea: 
„Observă cu mare atenţie constituţia fizică a 
oamenilor care locuiesc în împrejurimi. Dacă 
oamenii sunt puternici, au tenul proaspăt, nu 
suferă de boli ale picioarelor şi ale ochilor, atunci 
apa este bună. ”

Vitruvius este cunoscut şi adesea citat ca una 
din primele surse care au transmis avertismente 
în legătură cu folosirea plumbului la alimentarea 
cu apă potabilă. El spunea că acest material 
nu ar trebui folosit şi recomanda, în schimb, 
conductele din lut sau canalele din zidărie. 
El are aceasta concluzie în cartea VIII din De 
Arhitectura, după observarea empirică a bolilor 
zilierilor din turnătoriile de plumb din vremea lui. 

Aceste informaţii vor fi reluate şi de Frontinus, care 
îl menţionează, în legătură cu dimensiunile standard 
ale ţevilor, descrierea construcţiei apeductului 
AqueductsHis în care sunt descrise alegerea atentă 
a materialelor necesare construirii. 

În ceea ce priveşte faptul că plumbul este 
otrăvitor, trebuie spus că apa era în mişcare, 
iar contactul de prea scurtă durată împiedica 
contaminarea apei, iar pe de altă parte depunerile 
calcaroase diminuau riscul. 

Vitruvius, un 
păstrător al 

invenţiilor  
pentru viitor

Alături de 
a r h i t e c t u r ă , 
preocupările sale 

s‑au îndreptat 
şi asupra unor 

instalaţii tehnice, de 
exemplu, aşa‑numitele 

„instalaţii‑timpan”, pentru transportul apei, 
mori de făină, băi termale, cadrane solare şi 
diverse instrumente folosite în construcţii. 
Opera sa cea mai importantă rămâne redarea 
invenţiilor vremii în care a trăit, invenţii care 
altfel s‑ar fi pierdut. 

El descrie şurubul lui Arhimede(fără ai 
menţiona numele), care ajuta la ridicarea apei la 
o înălţime mică pentru irigaţii şi pentru a deseca 
minele, arme de asediu, principiul vaselor 
comunicante, principiu folosit la apeductele 
care transportau apa peste o vale foarte mare 
– sifonul, instalaţiile de alimentare cu apă şi 
canalizare, roţile hidraulice, împreună cu detalii 
legate de îmbunătăţirile mecanismelor de 
exploatare din experienţa sa proprie. 

Utilizarea sifonului inversat este descris în 
detaliu, împreună cu problemele de presiuni 
ridicate dezvoltate în conducta de la baza 
sifonului, o problemă practică, pe care el pare să 
o fi cunoscut. 

Roata hidraulică a fost o invenţie foarte utilă 
pentru societate. Se folosea la scoaterea apei din 
exploatările de argint (material folosit la turnarea 
monedelor), la măcinarea cerealelor pentru 
fabricarea făinii, tăierea lemnului, a pietrelor 
şi şlefuirea coloanelor. Tehnologia hidraulică 
permite realizarea unor mori uriaşe, iar digurile, 
barajele şi rezervoarele subterane mari asigura 
garanţia unei aprovizionări constante. În statul 
roman, toţi cetăţenii de rând aveau dreptul la apă 
caldă şi la băi publice. Pâna şi toaletele erau de 
o curăţenie exemplară. Gunoaiele erau aruncate 
în stradă, iar noaptea autorităţile publice le 
strângeau. Străzile erau stropite întotdeauna, iar 
uleiurile şi parfumurile erau la mare cinste. 

Vitruvius trebuie să fi fost un bun practicant în 
topografie fiind demonstrat de descrierile lui despre 
instrumente de măsură, mai ales la nivel de apă. 

Referitor la alimentarea cu apă, el descrie 
metodele de transport a apei prin: canalele de 
zidărie, conducte din lemn, ţevile de plumb‑fistula, 
tuburile din pământ ars. În ceea ce priveşte ţevile 
de plumb, Vitruvius vorbeşte despre condiţiile ce 
trebuie îndeplinite în realizarea acestora, prilej 
cu care se referă şi la capacităţile lor. Conductele 
nu se toarnă mai scurt de zece picioare (2, 90 
m), iar dacă sunt realizate dintr‑o foaie de 100 
de degete, greutatea trebuie să fie de 1200 
livre. Conductele erau turnate sub formă de foi 
dreptunghiulare, pe plăci de marmură, după care 
erau rulate în jurul unui par de lemn. 

Fistulele primeau denumirea capacităţii după 
lăţimea în degete pe care o aveau foile de plumb 
înainte de a fi îndoite(conducta de 80 de degete 
960 livre, etc ). Dar aceste mărimi au mai degrabă 
o valoare teoretică decât una practică, deoarece nu 
de puţine ori se făceau modificări ale dimensiunilor, 
uneori aceasta întâmplându‑se în mod deliberat, 
cu scopul sustragerii de apă prin fraudă. 

Vitruvius nu uită să atragă atenţia asupra 
faptului că aceste ţevi ar putea dăuna sănătăţii, 
deoarece plumbul conţine ceruza. 

Din acest motiv el propune tuburile ceramice, mai 
ieftine, mai uşor de înlocuit şi mai salubre. Grosimea 
tuburilor ceramice trebuie să fie de cel puţin două 
degete, iar unul din capete să fie prevăzut cu manşon 
pentru îmbinarea cu celelalte tuburi. Îmbinarea se 
lipea cu var amestecat cu untdelemn. 

Romanii au dat o importanţă majoră 
alimentării cu apă potabilă, fiind conştienţi că 
apa este cea care civilizează omenirea, ei fiind 
constructori de apeducte, băi publice, fântăni. 
publice, latrine, sisteme de canalizare, etc. 
Intrând în domeniul construcţiilor propriu zise ale 
apeductelor, autorul recomandă realizarea unei 
bune nivelări a terenului înainte de a trece la 
amenajarea sistemului de conducte. 

Dacă între oraş şi izvor se interpuneau 
obstacole naturale, munţi de exemplu, se săpau 
galerii subpământene, nivelate la înclinaţia 
prescrisă. În cazul în care obstacolul era constituit 
din stânci sau tuf vulcanic, galeriile se săpau direct 
în acestea, iar dacă se traversa prin porţiuni de 
pământ sau nisip, se zideau galerii boltite. 

 Aceste invenţii au ajutat imperiul roman să 
se extindă, fiind utilizate în toate locurile în care 
au creat aşezări, din cauza utilităţii lor practice. 
Ca un inginer practicant, Vitruvius trebuie să fie 
vorbind din experienţă personală, mai degrabă 
decât pur şi simplu să descrie lucrările altora.  
El descrie, de asemenea, construirea de cadrane 
solare şi ceasuri de apă, precum şi utilizarea 
unei aeolipile (primul motor cu aburi), ca un 
experiment pentru a demonstra caracterul de 
mişcări de aer atmosferic (vânt). 

Multe din aceste invenţii au putut fi reinventate, 
cu ajutorul descrierii făcute de Vitruvius. 

Dintre autorii antici care s‑au ocupat de 
problematica apelor şi a aprovizionării cu apă 
a aşezărilor umane, se remarcă Vitruvius şi 
Frontinus, autori care prin scrierile lor ajută şi 
astăzi arheologii să înţeleagă cum erau construite 
şi cum funcţionau sistemele de alimentare cu 
apă şi canalizare. 

ing. Alin ANCHIDIN
Aquatim Timişoara

Sursa: Băeştean Gică, Cercetător ştiinţific, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
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cOncurSul de detecţii pierderi apĂ 2012

lOcul 1 
În perioada 13‑15. 05. 2012 a avut loc la 

Constanţa „Concursul Seminar de depistări 
pierderi ascunse” ediţia a V‑a, organizat de 
firma RAJA Constanţa şi Asociaţia Română a 
Apei (ARA). 

La concurs s‑au prezentat 19 echipe din 
România: 

Bucureşti 
Braşov
Iaşi 
Cluj
Drobeta Turnu Severin 
Dâmboviţa
Brăila 
Dolj
Covasna 
Tulcea
Olt
Galaţi
Buzău 
Satu Mare
Timişoara 
Maramureş
Giurgiu 
Târgu Mureş
Alba

A fost reprezentată de domnii  
Alin BOBOCEL şi Ionuţ 

CÂRSTEA, care fac parte din cadrul 
Direcţiilor de Reţele Bucureşti EST  
şi VEST. 

Organizarea concursului de către 
firma RAJA Constanţa a fost una fără 
cusur. Toate echipele participante au 
avut supraveghetori imparţiali. 

Organizatorii au stabilit câte 5 probe 
pentru fiecare echipă participantă, 
iar timpul alocat pe probă a fost de 
30 minute. Departajarea echipelor s‑a făcut în 
centimetri, prin măsurarea de la START până la 
avarie, pentru a stabili câştigătorul ediţiei a V‑a a 
concursului de depistări pierderi ascunse. 

În timpul concursului, din discuţiile purtate cu 
celelalte echipe, se observau emoţiile, grijile de a 
fi cât mai competitivi în concurs şi de a reprezenta 
cu cinste oraşul, firma şi cetăţenii. 

Emoţii am avut şi noi, dar cu calm şi experienţă 
am reuşit să oferim rezultate precise şi conforme 
cu cele din teren. 

La finalul probelor, toate echipele au completat 
pe planurile GIS oferite de organizator, locaţia 
avariilor identificate în teren cu excepţia unei 
probe în care nu s‑au identificat avarii. Scopul 
traseului „capcană” a fost de a testa experienţa 
echipelor participante. 

Prin tragere la sorţi s‑au ales 3 echipe 
participante (Timişoara, Braşov şi Satu Mare), să 

facă parte ca observatori la identificarea în teren 
a avariilor semnalate de participanţi în urma 
sondajelor efectuate de organizator. 

În cadru festiv s‑au înmânat tuturor echipelor 
participante la concurs diplome şi cupe. 

Juriul a desemnat echipa de la firma Apa 
Nova Bucureşti drept câştigătoare a ediţiei a 
V‑a a concursului seminar de depistări pierderi 
ascunse, fiind cea mai precisă în a identifica 
avariile din teren. 

În urma acestui concurs, echipa de depistări 
pierderi ascunse a confirmat capacitatea, 
profesionalismul şi experienţa pe care o are Apa 
Nova Bucureşti în tratarea problemei de depistări 
pierderi ascunse. 

Dr. Ing. Florin Vasilache
SC APA NOVA BUCURESTI SA

OrganizatOrii

apa nOVa 
bucureşti

Concursul a fost un bun prilej de schimb de 
experienţă, de discuţii tehnice despre depistarea 
avariilor, acest lucru ducând foarte mult la 
socializare între participanţi. 

Sperăm că la ediţiile următoare lucrurile 
bune vor fi păstrate şi că acest concurs va avea 
o permanenţă în desfăşurarea lui. 

LA REVEDERE, CONSTANŢA, 
NE VEDEM LA BUCUREŞTI!

În luna mai, anul acesta, Asociaţia Română 
a Apei (A.R.A.), împreună cu compania de 

apă de la malul mării, SC. RAJA. SA Constanţa, 
au organizat Concursul Naţional de Depistări 
Pierderi de Apă. 

În această prezentare, încercăm să arătăm 
că o bună organizare a evenimentului se poate 
face şi la Constanţa. 

Încă de la început, a fost o premieră faptul că 
au fost alese 5 trasee cu grad de dificultate mare 
pentru o bună departajare a concurenţilor. 

Toate cele 5 locaţii au fost alese cu grijă, 
locuri unde se poate face o detecţie cât mai 
corectă şi exactă. De asemenea, aici s‑a folosit 

toată aparatura de depistare a pierderilor de 
apă aflată în dotarea autolaboratorului. 

Prin alegerea acestor 5 trasee, s‑a încercat 
punerea în valoarea a abilităţilor operatorului de 
a depista avaria existentă la traseul respectiv. 

La această ediţie au participat un număr de 
19 echipe, ceea ce denotă un interes tot mai 
mare pentru acest eveniment. 

Concursul a reprezentat, în sine, multă 
emoţie, dorinţa de a câştiga, dar şi un prilej de 
socializare între cei care 
se ocupă cu detecţia şi 
care încearcă să formeze 
o „breaslă” în acest 
domeniu. 

Organizarea a fost 
impecabilă, lucru adevărat 
spus de toţi participanţii, 
în care rezultatele corecte 
au adus un nou câştigător: 
APA‑NOVA Bucureşti. 

Juriul a fost format din: 
Vasile Ciomos (ARA), Pitu 
Nicolae (RAJA Constanţa), 
Peter Horst (PWN), Andy 
Bowden şi  Sorin Perju 
(UTCB). 
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apĂ Oltenia 
 craiOVa

Negrea Cătălin
Găman Adrian
Stan Teodor
Tirei Nicolae

apa ctta  
alba‑iulia

Şoaită Ionuţ
Lăzoreanu Ioan
Galdău Daniel
Lazăr Petru
Pastiu Petru 

apa buzĂu

Croitoru Radu
Jipa Ion
Cristea Georgian
Marcu Gabriel 

participanţi

aquatim 
timişOara

Echipa de la Aquatim Timişoara a fost 
compusă din:

Alin Anchidin (NAŞU’)
Augustin Blaga (DAN)
Ion Kiss (NANU)
Daniel Candiu (MARINARUL)

Concursul a fost organizat impecabil de 
colegii de la RAJA Constanţa care au ţinut cont 
de propunerile venite la concursurile precedente. 
Am avut parte de 5 probe cu grad sporit de 
dificultate, probe care au provocat fiecare echipă 
să se implice la maxim. ARA are meritul de a 
face posibilă continuitatea concursului, de a 
îmbunătăţi substanţial regulamentul şi de a ne 
da ocazia de a face acest schimb de experienţe. 
Ca şi observaţii pentru viitoarele competiţii am 
dori să fie luat în calcul schimbul de păreri legat 
de defectele indicate şi rezultatele obţinute. 

Fiind la prima participare la o astfel de 
experienţă, nu pot decât să remarc subiectiv 
unele reuşite, dar şi lipsuri în desfăşurarea 
reuniunii organizate de colegii constănţeni. 

M‑a impresionat în mod plăcut corectitudinea 
şi cordialitatea colegilor constăţeni şi anume:

• marcarea traseului de start şi oprire al 
efectuării detecţiei

• ghidul prezent pentru a ne conduce la locul 
de aplicaţie

Faptul că nu am avut suficient timp la 
dispoziţie pentru a schimba pe îndelete 
impresii şi a ne informa reciproc despre 
experienţa acumulată cu membrii tuturor 
echipelor participante, l‑am simţit ca pe o lipsă 
în organizare. 

Probabil că, dacă astfel de activităţi s‑ar 
organiza mai des, rezultatele activităţii noastre, 
ale tuturor participanţilor, ar avea numai  
de câştigat. 

Chiar şi aşa, am plecat de la această reuniune 
cu sentimentul că ne‑am îmbogăţit experienţa 
proprie în urma discuţiilor avute cu celelate 
echipaje participante. 

Un punct bun pe care l‑am notat la colegii 
din Constanţa a fost colaborarea extinsă a 
diverselor compatimente ale societăţii. Prin 
comparaţie, noi, la Braşov, nu avem acelaşi 
sprijin în relaţia cu colegii noştri, deşi noi ne dorim 
acest lucru şi încercăm – în limitele aparatelor şi 

a cunoştinţelor noastre – să‑i ajutăm să depună 
un efort mai mic, atât material cât şi fizic. 

 Am plecat de la această reuniune cu un 
sentiment de încredere mărită în capacitatea 
noastră profesională, de vreme ce echipa 
Braşovului a dus acasă premiul I pentru prima 
participare. Astfel vom fi mai încrezători şi mai 
fermi în a ne susţine punctul de vedere în cadrul 
activităţii noastre profesionale de zi cu zi şi în 
relaţiile cu colegii din celelalte compartimente 
ale societăţii noastre. 

Am fi fost şi mai mulţumit dacă cupa şi diploma 
înmânate conform rezultatelor concursului ar fi 
avut inscripţionate această clasificare. 

Chiar daca mă repet, doresc să mulţumesc 
încă odată organziatorilor de la RAJA Constanţa 
pentru profesionalismul prezentat şi tuturor 
celorlalte echipaje pentru colaborarea şi 
schimbul de experienţă avute pe durata acestei 
manifestări, ceea ce ne va ajuta în a folosi mai 
eficient aparatura din dotare. 

Claudiu Jecu
Tehnician

Compania APA Braşov

cOmpania de apĂ
 

 braşOV

Hinta Puiu
Jecu Claudiu
Handorean Florin
Ivan Sorin
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detecţia pierderilOr şi repararea  
în reţeaua de alimentare cu apĂ

Pierderi de apă

„Cât de mari sunt pierderile în reţeaua 
dumneavoastră? „

Aceasta este una dintre cele mai des puse 
întrebări când vine vorba de schimbul de 
cunoştiinţe între alimentatorii cu apă. Această 
întrebare îi procupă preponderent pe cei de la 
exploatarea şi întreţinerea reţelelor din ţările care 
sunt membre noi ale UE, din ţările de Europa de 
est sau din ţările africane. 

Nu rareori aici se vorbeşte de pierderi mai mari 
de 50 %. Acest lucru nu reprezintă doar o risipă 
de resurse. Aceasta este chiar una din punctele 
esenţiale din punct de vedere economic pentru 
operatorii de distribuţie a apei. 

Alimentarea cu apă poate fi împărţită în 
următoarele etape: obţinerea (captarea), 
transportul, tratarea, depozitarea, distribuţia. În 
general fiecare pas este dotat cu utilaje tehnice, 
care depind de disponibilitatea de energie 
(pompe, compresoare, ş. a. ). Cu aceasta fiecare 
strop de apă poate fi contabilizat atât d. p. d. v 
energetic cât şi economic. 

În zonele în care disponibilitatea de apă este 
oricum limitată, pierderile de apă pot periclita 
siguranţa alimentării, sau pot genera noi costuri 
pentru construirea unor noi instalaţii de captare. 

Acolo unde apa se scurge din reţeaua de 
alimentare se poate ajunge, în condiţii de 
presiune scazută, la infiltrarea de apă străină, 
ceea ce inseamnă un pericol pentru sănătatea 
populaţiei. De exemplu asemenea condiţii au dus 
în anul 2008 în Harare (Zimbabwe) la o epidemie 
devastatoare de holera cu numeroase decese. 

Ce sunt pierderile de apă şi cum sunt ele 
detectate?

Apa care este alimentată în reţeaua de 
distribuţie dar nu este luată în evidenţă de 
elemente de contorizare se trece în primă fază 
ca pierdere în bilanţ. 

Daca lipsesc unelte de contorizare sau acestea 
nu lucrează cu precizie sau dacă apa este folosită 
în folosul municipalităţii (spălări de reţea, irigarea 
spaţiilor verzi, pompieri, spalarea carosabilelor) 
şi acestea nu sunt înregistrate atunci ele se 
denumesc pierderi aparente. Şi utilizările ilegale 
de apă sunt considerate pierderi aparente. Dacă 
apa se scurge necontrolat dintr‑o fisură sau nu 
sunt etanşe rezervoare, racorduri între ţevi sau 
hidranţi atunci iau naştere pierderile reale. 

Deci ţinta distribuitorului de apă trebuie să fie 
menţinerea cât mai mică a pierderilor reale. Însă 
şi pierderile aparente trebuie catalogate corect 
d. p. d. v economic astfel încât alimentarea cu 
apă să nu fie încărcată în plus. Căutarea fisurilor 

în reţea şi repararea acestora trebuie și este 
necesar să fie făcute cu cea mai mare seriozitate 
de către distribuitor. Ea nu trebuie făcută fără 
plan sau să fie lăsată la voia întâmplării. 

Cel mai important pentru toate lucrările de 
întreţinere este cunoaşterea tuturor utilajelor şi 
a reţelei, iar pentru aceasta, utilajele şi reţeaua 
trebuie documentate şi luate în evidenţă complet. 
Această unealtă importantă trebuie să fie 
disponibilă tot timpul echipei de intervenție într‑o 
formă actualizată. În ultimul timp, tot mai mulţi 
distribuitori recunosc necesitatea acestei tehnici, 
chiar şi cei din localităţi mai mici. Şi aceştia 
cartografiază reţelele de apă în formă digitală. 

Disponibilitatea unui plan însă nu este 
suficientă. Documentele trebuie, cum deja 
s‑a menţionat, actualizate continuu. Acest 
lucru înseamnă că, de exemplu, modificările 
constructive, avariile şi măsurile de reparare 
trebuie documentate şi arhivate. În acest mod 
se va dispune de o imagine obiectivă a reţelei 
proprii. 

La fel de importantă este o informare cât se 
poate de exactă între responsabilii companiei, 
pentru administrarea modificărilor din reţea. 

Combaterea pierderilor din reţea începe de 
la proiectarea unei uzine de apă, iar proiectarea 
trebuie să fie încredinţată doar unor ingineri 
calificaţi. Pe lângă amplasarea corectă a 
reţelei, de o mare importanţă este şi alegerea 
corectă a materialului din care trebuie să se 
facă, în conformitate cu condiţiile hidraulice şi 
constructive. 

Chiar dacă majoritatea firmelor au un serviciu 
propriu de control, ar trebui să se aibă în vedere 
şi o dirigenţie proprie de șantier prin personal 
propriu instruit în această direcţie sau prin 
angajarea unor persoane în acest scop. Astfel 
se pot evita greşeli în timpul lucrării, care altfel 
pot fi reparate mai greu ulterior (colectarea şi 
asigurarea dovezilor, judecată, dezgropat din 
nou, costuri suplimentare). 

Exploatarea şi întreţinerea reţelei şi a 
utilajelor necesită o serie de lucrări de întreţinere 
şi revizie periodică. Şi pentru acestea trebuie 
stabilite programe şi proceduri de revizie. 
Pe baza acestora trebuie organizată munca 
personalului de exploatare. Printre sarcinile 
importante se numără inspecţia regulată a 
rezervoarelor, a hidranţilor şi spălarea reţelei, 
cât şi o supraveghere şi inspecţie continuă a 
echipamentelor de pompare şi a staţiilor de 
tratare. 

Şi detecţia de pierderi trebuie făcută sistematic. 
Acest lucru garantează formarea unei imagini 
complete despre întreaga reţea. 

Pentru detecţia de pierderi trebuie folosit 
personal instruit special în aceasta direcţie. 
Orice pierdere descoperită şi reparată trebuie 
documentată. Astfel cu timpul se va forma o 
statistică de avarii, care mai departe va permite 
să se determine vulnerabilitatea anumitor zone 
din reţea la timp şi astfel să se evite pierderile 
prin stabilirea unor programe de înlocuire a 
respectivei părţi din reţea. Urgenţele, cum ar fi 
de exemplu fisurarea unei conducte, trebuie 
identificate şi remediate imediat, pentru a evita 
daune suplimentare la străzi şi alte utilităţi 
apropiate. 

Întreţinerea reţelei de distribuţie a 
apei în München

Conform fişei de lucru al DVGW nr. W392 şi al 
IWA ( International Water Association) inspecţiile 
ar trebui efectuate regulat în următoarele intervale 
de timp:
– în cazul pierderilor mari anual, 
– în cazul unor pierderi medii o dată la trei ani, 
– în cazul unor pierderi mici o dată la şase ani. 

O detecţie sistematică a pierderilor:
– este utilă pentru reducerea pierderilor 

de apă prin conducte neetanşe de apă brută, 
fisuri ale conductelor de alimentare şi ale 
branşamentelor, 
– minimizează riscul de plată a daunelor pentru 
diverse avarii cate pot rezulta datorită unor fisuri 
sau rupturi de conducte, 
– asigură calitatea apei stabilită prin legislaţie, 
– reduce costurile prin prelungirea duratei de 
viaţă a reţelelor, 
– diminuează costurile de întreţinere şi 
reparaţiile, 
– diminuează necesarul de energie pentru 
exploatare, tratare şi distribuţie, mărit datorită 
pierderilor de apă. 

Verificarea regulată a reţelei de conducte 
previne blocajele şi avariile şi creşte siguranţa 
de distribuţie. Compania de distribuţie a oraşului 
München verifică anual întreaga reţea pentru 
respectarea normelor impuse. Pentru aceasta 
se foloseşte personal propriu avizat pentru 
asemenea lucrări. Pe lângă aceștia se mai 
contractează şi firme externe de specialitate. 

Reţeaua are o lungime totală de 3300 km şi 
poate fi clasificată în funcţie de perioada în care 
a fost construită în trei grupe de material:
– 1885‑1960: Reţea de fontă cenuşie cu mufe 
prinse cu şuruburi
– 1940‑1968: Reţea de oţel cu prindere cu 
şuruburi şi cu filet
– din 1968 până astăzi: reţea de fontă ductilă cu 
legături rezistente la tracţiune

Din 1999 se efectuează branşamente din 
material polimeric cu DN 25 până la DN 80. 

Anual sunt depistate aproximativ 500 până la 
600 de defecţiuni cu pierderi de apă. Acestea se 
repartizează în egală măsură pe braşamente şi 
pe reţeaua de distribuţie. Precizia şi siguranţa cu 
care sunt depistate pierderile este foarte mare. De 
cele mai multe ori acestea sunt depistate cu foarte 
mare precizie, ceea ce diminuează considerabil 
timpul alocat reparării şi a săpăturilor. 

Ca metode de detecţie pierderi SWM‑ul 
foloseşte următoarele metode:
– analiza de debit
– măsurători corelative
– metoda de ascultare cu geofonul
– verificarea armăturilor
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Cu firmele externe se fac contracte de revizie 
la intervale anuale. Acestea includ şi verficarea 
reţelei şi a capacelor de canal. Rezutatele 
verificărilor sunt preluate şi analizate de angajaţi 
ai SWM. Calitatea lucrărilor este un instrument 
de evaluare pentru o eventuală recontractare 
după expirarea contractului. În ceea ce priveşte 
detecţia de pierderi la reţelele nemetalice nu prea 
există experienţă la SWM, deoarece reţeaua 
este aproape în întregime din materiale metalice. 
De aceasta nu exista experienţă în depistarea 
ţevilor de material polimeric. Dar se fac încercări 
izolate de detectarea acestora cu instrumente de 
la firma Sewerin şi de la firma Radiodetection. 

Trebuie precizat ca procentele nu prezintă 
destul de bine realitatea pierderilor de apă. 
Uşurinţa de înţelegere a procentelor îşi pierde 
valoarea întotdeauna atunci când nu se cunosc 
lungimea reţelei, numărul de consumatori sau 
condiţiile de distribuţie sau dacă acestea s‑au 
modificat. 

Acest lucru poate fi dovedit pe baza unui 
exemplu. Într‑o comună mică se înregistrează 
un consum de 1000 m3 pe zi. Se depistează 
o pierdere de 10%, asta înseamnă 100 m3/zi. 
Comuna decide să deschidă un parc industrial 
nou care consumă un plus de 1000 m3. Pierderile 
sunt în continuare de 100 de m3 dar aceştia 
acum reprezintă doar 5% din total. În concluzie 
o caracterizare calitativă a stării în care se află 
reţeaua nu se poate face doar procentual. DVGW 
recomandă ca pierderile să se exprime ca şi 
cantitate specifică pe unitatea de timp, raportată 
la lungimea reţelei. Aceasta valoare se poate 
calcula cu următoarea formulă:

 Qv 
qv = 8760 * LR

unde qv –reprezintă valoarea pierderilor
Qv – cantitatea de pierderi pe an
LR – lungimea reţelei
8760 – ore într‑un an
Pierderea specifică permite în funcţie de 

condiţiile de sol o aproximare a condiţiei în care 
se află reţeaua. 

Rezumat

Reducerea pierderilor de apă în distribuţia 
acesteia reprezintă o sarcină economică 
importantă. Detecţia pierderilor economiseşte 
resurse, asigură calitatea şi reduce costurile. 
Detecţia de pierderi trebuie să fie parte integrată 
din strategia instituţiei. Ea trebuie să fie bine 
organizată. Pentru acest lucru trebuie sa se 
folosească personal format special sau firme cu 
experienţă. 

Rezultatele detecţiei de pierderi trebuie 
documentate într‑o statistică a avariilor şi astfel 
reprezintă baza pentru reînoirea sistematică a 
reţelei de distribuţie. Este recomandat ca iniţierea 
detecţiei de pierderi şi formarea personalului să 
se facă în cooperare cu firme producătoare de 
echipament. 

Informaţii suplimentare

Pentru găsirea conductelor din material 
polimer nu există la SWM experienţă. 

Firma Kelmaplast în colaborare cu Facultatea 
din Hannover au dezvoltat o bandă de detecţie 
cu inserţie de cupru şi au patentat‑o. Cu ajutorul 
acesteia ar trebui să fie posibilă localizarea sigură 
a cablurilor şi conductelor amplasate subteran. 

În plus există posibilitatea detectării 
conductelor cu o sondă de forfecare sau cu un 
dispozitiv cu emitător de câmp magnetic. Ambele 
metode sunt potrivite pentru detecţia conductelor 
nemetalice. Mai multe informaţii se găsesc la 
producătorii de ţevii şi conducte polimerice pentru 
reţele de distribuţie a apei potabile. Protecţia 
anticorozivă a reţelelor se face în München prin 
acoperirea cu o manta polimerică a conductelor. 
Legăturile trebuie izolate după montare corect. 
La acoperirea conductelor trebuie neapărat avut 
grijă ca stratul polimeric să nu fie distrus de 
pietre ascuţite sau metode incorecte de pozare 
a conductelor. 

Impressum
Kelmaplast G. Kellermann GmbH
Kunststoff, Folien und Spritzgusswerk
Alt Bossel 11‑17
D‑45549 Sprockhövel
Deutschland/Germany

Telefon: +49‑23‑24/90‑70‑0
Fax: +49‑23 24/90‑70‑90
E‑Mail: verk@kelmaplast.de 
Internet: www.kelmaplast.de
www. kelmaplast.com
Steuernummer: DE 811201620

Articol tradus de Claudiu Marcu

cum SĂ marcați și SĂ lOcalizați  
rețeaua SubteranĂ de apĂ

Începând cu luna mai 2011, Regulamentul 
General de urbanism, aprobat prin Hotărârea 

de Guvern numărul 525/1996, prevede la 
paragraful (2), „Realizarea și extinderea rețelelor 
edilitare prevăzute la alineatul (1) litera c), inclusiv 
pentru traversarea de către acestea a drumurilor 
publice, se execută în varianta de amplasare 
subterană, cu respectarea reglementărilor 
tehnice specifice în vigoare. ”

„Pe traseele rețelelor edilitare amplasate 
subteran, se prevăd obligatoriu sisteme de 
identificare nedistructive, respectiv markeri, 
pentru reperarea operativă a poziției rețelelor 
edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul 

executării lucrărilor de intervenție la acestea.” 
(alineatul 7)

Localizarea cu exactitate a rețelelor 
subterane a reprezentat întotdeauna o 
problemă atât din cauza timpului mare alocat 
pentru detectarea defecțiunii cât și a costurilor 
suplimentare. Vestea bună este că nu mai 
trebuie să excavați pentru a detecta rețeaua 
subterană de apă!

3M vă oferă soluții pentru localizarea cu 
exactitate a rețelei edilitare într‑un timp scurt și 
în condiții de costuri reduse. 

Cum să marcați și localizați rețeaua 
subterană de apă? 

Procesul este unul foarte simplu:
• Inserați marcatorii 3M în pământ în timpul 

procesului de execuție sau mentenanță a 
rețelei edilitare

Marcatorii pot fi cu sau fără iD. Marcatorii 
cu iD au în interior un cip care poate stoca 
informații precum: tipul rețelei, adâncimea, data 

la care a fost instalată rețeaua etc. Funcția iD 
permite scrierea și citirea acestor date. 

Pe piața din România, 3M este unicul 
furnizor de marcatori cu iD. 

• Treceți aparatul de localizare 3M 
DynatelTM peste marcator, la suprafața solului, 
pentru detectarea acestuia și implicit a rețelei  
de apă. 

Locatorii folosesc o metodă de detectare 
bazată pe captarea semnalului undelor radio de 
o anumită frecvență, generate de un emițător. 
Sistemele 3M au capacitatea de comunicare 
prin GPS pentru hărțile GIS pentru cablu/aparat 
de localizare și marcatori. 

Soluția 3M prezintă mai multe avantaje: 
durabilitate, aplicare simplă, costuri reduse. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați 
website‑ul: www.3M.ro/MarcareSiLocalizare 
sau ne puteți contacta la adresa de email: 
innovation.ro@mmm.com. 

Exemplu de rețea edilitară marcată cu 
marcatori 3M cu forma sferică
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De la 01 apr, fără păcăleală!, s‑a înfiinţat 
o formaţie de 6 persoane, intitulată 

Analiză Reţele Apă‑Canal. Asta pentru că 
urmeză în câteva luni să se achiziţioneze prin 

SC SECOM SA Drobeta Turnu Severin prin 
semnarea unui Memorandum Financiar 

cu CE în anul 2004 a beneficiat de asistenţă 
tehnică nerambursabilă ISPA pentru proiectul 

ISPA 2004/RO/16/PE/P/ 008 „Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare în Drobeta Turnu Severin. ” Astfel a 
fost derulat Contractul „ Furnizare echipamente 
de diagnoză, întreţinere şi modelare pentru 
reţelele de alimentare cu apă şi canalizare „ în 
cadrul căruia au fost primite echipamente care 
sunt necesare pentru:

creşterea vitezei şi a calităţii reparaţiilor, 
îndeplinirea obiectivului specific al proiectului 

ISPA de „diminuarea pierderilor de apă”, 
„creşterea eficienţei operaţionale” 
monitorizarea în ceea ce priveşte apele 

uzate industriale 
cartografierea reţelei de alimentare cu apă şi 

canalizare şi modelarea hidraulică a celor două 
sisteme ( sistemul GIS ). 

Până la achiziţionarea echipamentelor 
necesare pentru detectarea pierderilor din 
sistemul de apă această activitate era ca şi 
inexistentă în cadrul SC SECOM SA. Odată cu 
această Măsură, ISPA s‑a beneficiat şi de un 
program de consultanţă tehnică privind atingerea 
ţintelor amintite mai sus. Pentu utilizarea eficientă 
a acestor echipamente de detectare pierderi de 
apă s‑au selecţionat de la secţia – Întreţinere 
şi exploatare reţele de apă şi canal a societăţii 
persoane tinere cu o pregătire profesională 

•
•

•
•

•

cOmpania de apĂ 
brĂila

Echipa de depistări pierderi apă de la Brăila 
este compusă din trei membri:

ing. Ionescu Adrian
Lica Petru
Chiscaneanu Ionel
Concursul a decurs normal, iar ca şi observaţii 

putem face câteva remarci:

cOncurSul de detecţii pierderi apĂ 2012 – participanţi

apaVital iaşi

Colotin Gabriel
Bera Gheorghe
Murariu Sorin

Când se vor termina lucrările pe la anul sau 
cine ştie când, o să fie cam în jumătate de oraş 
înlocuită reţeaua. Aşa că aştept şi eu să văd ce 
pierderi o să mai fie după încheierea lucrărilor şi 
pe unde, mă mai orientez la faţa locului. 

Anul acesta ofer date despre zonele cu vile 
din jurul Iaşului care s‑au dezvoltat haotic, s‑au 
făcut extinderi după ureche în unele locuri, 
rezervoarele intermediare în unele cazuri par a 
fi subdimensionate, aşa că eu cu aparatele mele 
încerc să fac lumină cu debitele reale tranzitate pe 
reţele şi volumele de apă consumate cu adevărat. 

În legătură cu Constanţa, organizarea a fost 
OK, probele au fost bine gândite, poate că timpul 
la fiecare probă a fost cam la limită, dar de aceea 
e concurs ca să dăm maxim din noi în cel mai 
scurt timp măcar odată pe an! Că la mine la Iaşi 
nu mă grăbesc aşa de tare. Poate un minus a 
fost la comunicare, între organizatori şi echipe, 
referitor la desfăşurătorul programului zinic. Cel 
puţin în ultima zi, înainte de festivităţi la aceeaşi 
întrebare am primit 4 răspunsuri diferite, cel 
corect fiind al cincilea. 

Ing. Sorin Murariu
Şef Formaţie Analiză Reţele Apă‑Canal Iasi

fonduri europene şi un laborator CCTV pentru 
canalizări, aşa cum a fost luată maşina mea 
cu echipamente anul trecut. Având la dublu o 
serie de echipamente (corelator acustic, locator 
acustic, locator de trasee de conducte şi locator 
de capace), am format 2 echipe de lucru în 
teren. Eu cu un om mă ocup mai mult de detecţii 
pierderi apă la abonaţii pe bază de comandă 
scrisă şi contracost, apoi de debitmetrie multă 
în microsectoarele existente, realizez altele noi, 
analiză pe staţiile de repompare şi pe rezervoare 
monitorizez debitele pe perioade de timp mari 
(cel puţin 5 zile) şi alte proiecte cu colegii de 
la facturare şi tehnic: monitorizări de presiune 
în diferite zone unde se doreşte realizări de 
extinderi reţele de apă sau monitorizări de debite 
cu loggere speciale în puncte termice şi diverşi 
consumatori mai mari în vederea redimensionării 
apometrelor existente. Deocamdată suntem 
în formare cu activităţile şi sarcinile de servici, 
poate că după sosirea laboratorului CCTV o să 
aibă mai toată lumea câteceva concret de făcut. 

Pentru reducerea pierderilor de apă la în 
momentul de faţă s‑au înlocuit foarte multe 
reţele de distribuţie, începând de la magistrale 
până la cele de distribuţie de mici dimensiuni.  

– regulamentul trebuia înaintat odată cu 
invitaţia. 

– timpul de lucru trebuia să fie mai mare acolo 
când se întrebuinţau toate aparatele. 

– nu s‑a stabilit de la început cum notăm 
distanţa defectului pe branşament

– trebuia să se ia în calcul şi o zi pentru 
schimb de păreri şi socializare între echipajele 
participante. 

– ar fi fost bine să se întocmească un tabel 
cu şefii de echipe participante care să conţină 
nume, adresa şi telefon/email

SecOm
 drObeta turnu 

SeVerin

Ursoniu Valentin
Morosanu Marian
Neagoe Tănăsie
Stuparu Gheorghe

adecvată şi cu dorinţa de a se specializa în 
această activitate. 

Astfel au fost selectaţi petru formarea unei 
echipe de detectare pierderi domnii Ursoniu 
Valentin şi Morosanu Marian. Aceştia sunt 
instalatori cu o bogată experienţă profesională 
în executarea de lucrări specifice domeniului 
de activitate al SC SECOM SA. De‑a lungul 
timpului echipelor conduse de cei doi le‑au fost 
încredinţate lucrări de‑o dificultate sporită pe 
care aceştia au reuşit să le execute la termen 
şi de calitate corespunzătoare ( atât lucrări noi 
de investiţii cât şi de reparaţii la reţelele de 
apă‑canal ). 

Odată cu achiziţionarea echipamentelor 
domnii Ursoniu Valentin şi Morosanu Marian 
sub conducerea domnului Neagoe Tănăsie au 
reuşit să facă o echipă cu performanţe deosebite 
în activitatea de indentificare a pierderilor de 
apă. Având în vedere perioada de timp foarte 
redusă de la procurarea echipamentelor, 
efectuarea instruirilor şi a testelor practice 
această echipă nou formată a reuşit să îşi 
facă simţită prezenţa în activitatea generală 
a societăţii pe linia eliminării pierderilor din 
sistemul de alimentare cu apă al municipiului 
Drobeta Turnu Severin. 

ing. Neagoe Tănăsie
SC SECOM SA Drobeta Turnu Severin
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cOmpania de apĂ 
SOmeş cluj

Răzvan Vaida
Marinel Balica
Trif Mihai 

apa SerVice 
giurgiu

Năiţă Andrei Viorel
Mărgărit Marian

gOSpOdĂria 
cOmunalĂ Sa
Sf. gheOrghe

Persoanele participante la concurs din partea 
S. C. Gospodărie Comunală S. A. – Sf. Gheorghe, 
jud. Covasna:

SERBAN OVIDIU – inginer
SERESTELY ISTVAN – fizician

Impresii despre organizare:
– Program al întâlnirii bine pus la punct;
– Primire şi ospitalitate exceptionale;
– Sprijin din partea organizatorilor. 
Impresii despre competitie:
– Organizare corectă;
– Perioada de măsurare prea scurtă (a depins 

de nr. persoanelor din echipă);
– Necunoaşterea regulilor de punctaj a 

juriului;
– Lipsa analizei rezultatelor tehnice ale 

concursului. 

cOmpania de apĂ 
târgOVişte 

Cucu Cristin
Tănase Narcis 

aquaSerV  
tg. mureS

Pap Vasile Dorin
Magos Şandor Zoltan
Feier Nicuşor Petru
Bucur Şandor 

apaSerV 
Satu mare

Cuibuș Călin
Buth Flore
Karpinski Levente

aquaSerV tulcea

Mocănașu Săndel
Nita Daniel

cOmpania de apĂ 
 Olt Slatina

Smarandache Cristian Doru
Trache Nicolae
Ene Valentin 

apa Vital 
 

baia mare

Paşca Zoltan
Halosta Norbert
Kovacs Alexandru

apĂ canal 
 

galaţi

Manea Mircea
Vandoros Antonio
Petropol Răduţu 
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prelOcalizarea pierderilOr de apĂ 
cu lOggeri de zgOmOt phOcuS 2 prOduS de primaYer

Pierderile în reţeaua de apă potabilă sunt 
costisitoare şi trebuie reduse la un minim 

rentabil din punct de vedere economic. 
Avariile din reţeaua de apă potabilă duc la 

creşterea costurilor de exploatare, de remediere 
şi în final la o imagine nefavorabilă despre 
companie şi acţiunile întreprinse de aceasta. 

Principalii factori care influenţează pierderile 
de apă sunt:
• Presiunea 
• Variaţia temperaturii apă‑sol
• Vechimea reţelei
• Materialul conductelor
• Pozarea conductelor
• Curenţii vagabonzi

Pentru a verifica reţeaua de apă potabilă 
într‑un timp mai rapid, sau pe o arie mai mare 
decât prin metoda clasică de verificare (echipa 
merge sistematic pe fiecare stradă din zona 
verificată şi ascultă armăturile), s‑a dezvoltat 
metoda prelocalizării acustice, utilizându‑se 
seturi de loggeri de zgomot. 

Indiferent de producător, loggerii de zgomot 
sunt compuşi din microprocesor, transmiţător de 
date, baterie, interfaţă cu led‑uri şi carcasă din 
oţel inoxidabil. 

Loggerii de zgomot sunt utilizaţi pentru 
prelocalizarea avariei (indică pe o anumită arie 
probabilitatea unei avarii) permiţând ulterior 
intervenţia punctuală a echipelor cu corelator. 

Veolia Environnement/Apa Nova Bucureşti a 
achiziţionat experimental în anul 2010, două seturi 
a câte 15 loggeri de zgomot tip „PHOCUS 2”,  
fabricaţi de PRIMAYER (Marea Britanie). 
Scopul investiţiei a fost de mări viteza 

de parcurgere a reţelei de apă din Municipiul 
Bucureşti pentru detecţia pierderilor ascunse; 
fiecare set a fost alocat câte unei entităţi 
operaţionale ce gestionează fiecare aproximativ 
jumătate din reţeaua municipiului Bucureşti – cca 
1200 km per entitate. 

Aceste entităţi, denumite Direcţii de Reţele, 
mai au în dotare fiecare, pentru depistarea 
pierderilor ascunse, câte 3 autolaboratoare 
echipate de SEBA şi RADIODETECTION cu: 
corelator, hidrofon de sol, detector de conducte, 
detector de capace. 

Echipamentul „PHOCUS 2” este compus 
din 15 loggeri de zgomot, amplasaţi într‑o valiză 
rigidă. Valiza are rol de echipament de transmitere 
date de la loggeri, care se introduc după utilizare 
în interior, la calculator prin intermediul unui cablu 
de conexiune. 

Comunicarea cu loggeri se face prin 
intermediul display‑ului care este prevăzut cu 3 
led‑uri:

– Led‑ul portocaliu indică nivelul de zgomot 
înregistrat

– Led‑ul verde indică probabilitatea de a fi o 
avarie

– Led‑ul din mijloc are rol de comunicare atât 
cu calculatorul cât şi cu lanterna stroboscopică

Programarea loggerilor de zgomot se poate 
face doar prin intermediul calculatorului: desktop 
sau laptop, în funcţie de procedura operaţională 
de utilizare (din birou sau pe teren). 

În funcţie de durata de prelocalizare se pot 
descărca datele prin două metode:

– Cu ajutorul lanternei stroboscopice, atunci 
când se doreşte continuarea campaniei în zonă 
cu loggerii rămaşi pe poziţie;

– La birou, după încheierea campaniei, cu 
ajutorul desktop/laptop‑ului, după caz. 

Amplasarea loggerilor de zgomot, se va face 
din aproape în aproape (cel puţin 2 loggeri de 
zgomot/tronson) pentru a putea interpreta corect 
rezultatele înregistrate. 

Se va evita amplasarea loggerilor de zgomot 
în apropierea staţiilor de pompare, deoarece vor 
înregistra zgomotul motoarelor de la pompe. 

În cazul în care acest lucru nu este posibil 
sau se presupune existenţa avariilor pe reţeaua 
de înaltă presiune, pentru decelarea spectrelor 
de avarii faţă de spectrele parazite (pompe, 
hidrofoare, etc) se utilizează vizualizarea garfică 
3D zgomot/timp. 

Un spectru de zgomot specific funcţionării unei 
pompe/hidrofor diferă de cel al unei avarii prin 
periodicitatea apariţiei şi dispariţiei (pornit/oprit). 

Distanţele maxime de amplasare dintre 
loggerii de zgomot, în funcţie de materialul 
conductei sunt:
• Oţel = 150 ml; 
• Fontă = 150 ml; 
• Azbociment = 50 ml;
• Peid = 50 ml. 

Loggerii se vor amplasa în căminele de 
vane, pe tijele vanelor din pământ cu capac, 
pe corpul hidranţilor subterani cu capac şi pe 
branşamentele din oţel. 

Poziţia în plan orizontal sau vertical nu 
afectează precizia înregistrărilor, magnetul din 
dotare fiind foarte puternic. 

Evitaţi montarea loggerilor pe branşamentele 
din plumb sau PEID, deoarece contactul nu se 
poate face direct cu materialul. 

Se remarcă similitudinea procedurii de montare 
cu cea aferentă corelatorului, ceea ce a uşurat 
formarea echipelor deja obişnuite cu corelatorul. 

Loggerii de zgomot (ca şi alte aparate similare 
utilizate) nu se vor amplasa în zone deschise, 
neasigurate, accesibile persoanelor neautorizate, 
pentru a evita vandalismul sau furtul. 

Programarea pentru înregistrare a loggerilor 
de zgomot, se va face în intervalul orar 02‑04 a. 
m., deoarece riscul apariţiei zgomotelor parazite 
este redus, facilitând interpretarea spectrelor 
sau observarea semnalelor luminoase emise de 
loggeri prin flash‑uri verzi. 

Apa Nova Bucureşti a montat logerii de 
zgomot atât pe armăturile reţelei de distribuţie 
cât şi pe cea de transport, pentru a se putea face 
o comparaţie din punct de vedere al eficienţei. 

S‑a observat că pe reţeaua de distribuţie au 
fost rezultate satisfăcătoare, iar pe reţeaua de 
transport nu s‑au înregistrat posibile avarii ci 
doar zgomote parazite. 

Rezultatele se vor interpreta astfel : 
– Cu lanterna stroboscopică se vor număra 

numărul de flash‑uri verzi 
– Cu desktop/laptop‑ul se va urmări gradul 

de încredere

Flash 
verde

Grad de 
încredere

Interpretare

0 0 Nu sunt avarii

1 1 Nu sunt avarii

2 2 Nu sunt avarii

3 3 50% şanse

4 4 posibilă avarie

Coordonatorul echipelor de depistări pierderi 
ascunse, va decide dacă sunt sau nu posibile 
avarii în zona verifcată şi va trimite să se verifice 
doar locaţiile unde au semnalat loggerii de 
zgomot ca fiind posibile avarii. 

CONCLUZII
În urma utilizării loggerilor de zgomot pe 

o perioadă de 2 ani de zile, atât pe reţeaua 
de distribuţie cât și pe reţeaua de transport, 
concluziile sunt următoarele:
• se pot monta în orice poziţie;
• sunt submersibili (IP68);
• necesită personal tehnic cu o formare facilă, 
• interpretarea datelor se face ușor;
• nu necesită un mijloc de transport dedicat;
• verificarea reţelei cu corelatorul se face mult 
mai repede în conjuncţie cu prelocalizarea;
• precizie ≈ 70%, în zonele unde nu era amplasată 
o staţie de pompare;
• eficienţi pe conductele de serviciu;
• nu au existat disfuncţiuni de natură tehnică;
• necesită securizarea amplasamentului din 
teren, pentru a evita furtul/vandalismul. 

Dr. ing. Florin Vasilache 
Apa Nova Bucuresti

Fig. 1 – Echipamentul „PHOCUS 2”

Fig. 2 – Interpretare în teren cu lanterna 
stroboscopică

Fig. 3 – Interpretare la birou cu PC
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Încă de la apariţia primelor instalaţii de 
alimentare cu apă a apărut şi preocuparea 

oamenilor de a limita pierderile de apă, mai 
ales cele ascunse. Instrumentele folosite de‑a 
lungul timpului au evoluat de la cele mai simple 
pană la cele mai complexe, folosind tehnologii 
din ce in ce mai sofisticate. Dacă în ultimele 

decenii echipamentele necesare acestui tip de 
activitaţi aveau volume mari si greutaţi de sute 
de kilograme, fiind necesară instalarea lor pe 
autolaboratore, în ultimii ani revoluţia tehnicii 
si a tehnologiei a facut posibilă miniaturizarea 
echipamentelor şi creşterea substanţială a 
autonomiei şi a libertăţii lor de mişcare in teren. 
In această direcţie au evoluat şi aparatele care 
folosesc metoda corelării pentru determinarea 
pierderilor de apă ascunse, ultima descoperire 
în acest domeniu fiind echipamentul care 
combină două dispozitive deja clasice, loggerul 
de zgomot si corelatorul, rezultatul fiind 
aşazisul logger‑corelator care reprezintă un 
hibrid între cele două echipamente combinând 
datele achiziţionate de loggeri cu funcţia 
de corelare multiplă, având drept rezultat 
determinarea cu acurateţe a pierderilor de apă.  

Logerii, fiind de dimensiuni reduse pot fi 
amplasaţi în aproape orice condiţii si poziţie, în 
diferite puncte de contact cu conducta, pe o zonă 
a cărei extindere depinde de natura materialului 
din care este confectionată conducta, astfel incât 
să poată acoperi o porţiune cat mai mare de reţea 
la o singură determinare. Ei comunică prin radio 
cu laptopul de comandă cu ajutorul unui modul 
specializat ce se atasază acestuia într‑un port 
USB. Existenţa senzorilor GPS facilitează funcţia 
unică de localizare a pierderii direct pe hartă, 
rezultatul determinării conducând operatorul 
spre pierdere în timp real. Multicorrelatorul 
combină funcţionarea independentă a unui 

nOul echipament SebalOg cOrr
număr de opt senzori cu capacitatea softului de 
corelare a datelor inregistrate de aceştia pentru a 
localiza scurgerile cu acurateţe. Rezultatul este 
o formă de evidenţiere a defectelor, care oferă 
utilizatorilor noi posibilităţi pentru a localiza chiar 
şi cele mai dificile pierderi în mod rezonabil şi 
eficient. Trebuie sa menţionăm tot ca o premieră 
posibilitatea noilor loggeri‑corelatori de fi folosiţi 
şi la suprafaţa solului, pe distanţe mai scurte, 
pentru localizarea exactp a unei pierderi.  
Cu SebalogCorr, SebaKMT stabileşte noi 
standarde pentru corelarea multiplă, fiind 
unul dintre cele mai performante aparate ale 
momentului in acest domeniu. 

Corelare cu până la 8 senzori simultan
Navigare GPS direct către pierdere
Comunicaţie radio cu senzorii 
Nu sunt necesare măsurători nocturne
Măsurători fără risc, senzori de mici 

dimensiuni
Corelare prin apăsarea unui buton
Mod unic de localizare exactă (confirmare)

Nici o dorinţă nu rămâne neîndeplinită

Sebalog Corr reprezintă noua generaţie de 
locatoare de pierderi. Acest echipament hibrid 
bazat pe filozofia corelatorului este alcătuit dintr‑un 
set de loggeri de zgomot ce combină modul de 
operare independentă a loggerilor cu abilitatea 
corelatorului de a calcula distanţa exactă până 
la locul pierderii bazându‑se pe zgomotul produs 
de aceasta. Acest mod de localizare a pierderii 
permite utilizatorilor să determine rapid şi exact 
poziţia chiar şi a celor mai dificile dintre acestea, 
economisind în acest fel timp şi bani. Funcţia 
unică de localizare exactă a pierderii permite 
operatorului confirmarea defectului în teren. 

Către pierdere, vă rog…

Una din cele mai remarcabile funcţii ale 
Sebalog Corr este navigatorul de pierderi. Ca 
şi un sistem clasic de navigaţie, navigatorul 
de pierderi bazat pe GPS, conduce operatorul 
la poziţia pierderii corelată anterior. În acest 
timp poziţia utilizatorului este afişată în mod 
continuu pe hartă astfel încât acesta cunoaşte 
exact ce direcţie să urmeze pentru a ajunge la  
locul defectului. 

Direct la punct

Funcţia unică a Sebalog Corr de localizare 
exactă (confirmare) permite operatorului să 
utilizeze senzorii ca microfoane de teren. 
Odată ce senzorii sunt amplasaţi pe suprafaţa 
solului în zona indicată de corelare, ei transmit 
prin radio intensitatea zgomotului de pierdere 
înregistrat, către calculator. Pentru confirmarea 
şi localizarea cu precizie a pierderii nu sunt 
necesare instrumente adiţionale. 

•
•
•
•
•

•
•

Fără „schimb de noapte”
În timpul zilei, zgomotele ambientale pot face 

localizarea pierderii mai dificilă decât noaptea. 
Întrucât Sebalog Corr poate efectua măsurători 
nocturne în mod autonom, pierderile dificile pot fi 
localizate în acest fel mai uşor, fără a fi necesară 
prezenţa operatorilor în teren pe timpul nopţii. 

Securitatea pe primul loc
Graţie dimensiunilor reduse, senzorii Sebalog 

Corr se pot instala chiar şi în cele mai mici cămine de 
hidrant. Capacele acestora se pot închide în timpul 
măsurătorilor. În acest fel se elimină riscul oricărui 
accident, iar măsurătorile se pot efectua fără alte 
măsuri de protecţie pentru trafic sau pietoni. 

Corelare fără graniţe
Senzorii Sebalog Corr înregistrează datele de 

corelare în mod independent. Citirea datelor se 
face după încheierea măsurătorilor. Comunicaţia 
activă radio între senzori şi corelator nu este 
necesară în timpul măsurătorilor. Din această 
cauză distanţa de corelare nu este dependentă 
de comunicaţia radio. 

Eficienţă
Numărul mare de senzori permite operatorului 

să acopere un areal mare de reţea cu o singură 
măsurătoare. Graţie nivelului ridicat de eficienţă 
oferit de Sebalog Corr, cercetarea reţelelor de 
conducte se poate face repede şi exact. Chiar 
şi pierderile multiple se pot localiza cu o singură 
măsurătoare. 

Specificaţii tehnice
Sebalog Corr
Dimensiuni 115 x 45 mm Ø
Greutate 400 g
Alimentare Baterie internă Litiu
Autonomie >5 ani, pentru setări standard
Clasa de protecţie IP 68
Temperatură 
operare ‑20 … +60 °C

Comunicaţie Radio bidirecţional
Putere ieşire radio 10 mW
Interfaţă radio Sebalog (RI)
Dimensiuni 80 x 47 x 17 mm
Greutate 50 g
Alimentare USB
Clasa de protecţie IP 52
Temperatură 
operare ‑10… +50 °C
Comunicaţie Radio bidirecţional, USB

Reprezentanţa Seba Dynatronic
Str. Av. Ştefan Protopopescu nr. 1, Bl. C6, ap. 

25, sect. 1, Bucureşti
Tel. +40 21 2309138 Fax. + 40 21 2039381 
E‑mail: seba.ro@sebakmt.com
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aquademica – perfOrmanţĂ pentru ViitOr

Colectivul de redacţie:
coord. Alin Anchidin, Aquatim, Timişoara

Leila KAjnAK, Aquaserv, Tg. Mureş
Gabriela LupĂncescu, Apa Oltenia, Craiova
Florin VasiLache, Apa nova, Bucureşti

e‑mail: alin. anchidin@aquatim. ro

Fundaţia româno‑germană Aquademica 
se implică în programe de instruire şi 

de cercetare la nivel naţional prin organizarea 
unor cursuri de formare profesională, furnizarea 
de consultanţă, iniţierea şi dezvoltarea de 
parteneriate, organizarea de manifestări 
ştiinţifice. În acest sens propunem colaborarea 
cu specialişti a căror expertiză în domeniu este 
recunoscută. Activităţile se adresează în principal 
operatorilor de apă şi de canalizare din ţară, 
dar şi altor operatori de servicii publice, instituţii 
publice sau private interesante de dezvoltarea 
resurselor umane. Dezideratul fondatorilor este 
acela de a uni profesionişti care activează în 
sectorul protecţiei mediului din cadrul operatorilor 

regionali şi din mediul universitar atât din ţară cât 
şi din străinătate pentru dezvoltarea capacităţilor 
profesionale din domeniu. Datorită partenerilor 
germani, Aquademica va oferi şi posibilitatea 
de a beneficia de know‑how‑ul german din 
domeniu, pe plan mondial fiind unul dintre cele 
mai avansate din branşă. 

Orice companie de apă are nevoie de o 
strategie coerentă pentru prevenirea, detectarea 
şi remedierea în timp util a pierderilor ascunse. 

32 de specialişti de la 10 companii de apă 
din ţară au participat la seminarul Aquademica 
– Analiza şi localizarea sistematică a pierderilor 
de apă, desfăşurat în Timişoara, în perioada 
28‑30 martie 2012. Partea întâi a seminarului a 
prezentat, în decursul a două zile, detalii asupra 
metodologiei de analiză şi localizare sistematică 
a pierderilor de apă din reţea iar partea a doua a 
prezentat experienţa germană în domeniu. 

În cele ce urmează, este prezentată, pe scurt, 
activitatea celor trei zile de seminar. 

Dl. Bogdan Ardeleanu a facut în introducere 
o scurtă prezentare a firmei SebaKMT şi a 
aparaturii necesare în activitatea de detecţii 
pierderi apă. În prima zi, dl. Viorel Simionescu 
lectorul acestui seminar a prezentat pe larg 
principiile de funcţionare ale aparatelor folosite 
în detecţia pierderilor de apă: corelatorul, 
hydrofonul, loggerii, propagarea zgomotului 
pe diferite tipuri de materiale ale conductelor, 
pe diferite diametre, gradul de compactare a 
solului, etc. Cursanţii au făcut un test practic pe 

corelator, cu ajutorul unor sunete înregistrate 
de la defecte adevărate. S‑au facut corelari pe 
diferite tipuri de materiale şi dimensiuni făcând 
analiza rezultatelor prin modificarea benzii de 
filtrare. Ziua a doua a adus în discuţie prezentarea 
microfonului de sol şi a locatorului de trasee 
îngropate – ca utilitate a fost prezentată busola 
pentru indicarea sensului curentului. Partea 
teoretică a continuat cu două exerciţii practice 
în teren. Primul exerciţiu a constat în folosirea 
aparaturii de localizare, s‑a localizat firul trasor 
– fir ce necesită împământare din cauza că este 
izolat. Al doilea exerciţiu a constat în corelarea 
pe un tronson din fontă cenuşie. Pe acest 
tronson a fost simulat un defect prin deschiderea 
unui hidrant, s‑a aplicat şi metoda de măsurare a 
vitezei apei prin conductă pentru cazul când nu 
cunoaştem materialul şi dimensiunea conductei. 

Pentru că organizatorii au dorit să încurajeze 
un mod interactiv de desfăşurare a seminarului, 
participanţii au fost invitaţi să vorbească despre 
experienţa lor din teren şi să întrebe despre 
problemele întâmpinate. Sesiunea practică a 
fost apreciată de participanţi în mod deosebit, 
dându‑le ocazia să‑şi împărtăşească din 
„secretele” meseriei. 

Partea a doua a seminarului, domnul 
Hammann, a prezentat experienţa germană 
în practica detecţiei pierderilor, dumnealui 
spunând că apreciază iniţiativa noastră cu ziarul 
şi că şi el se consideră un detectiv. Hammann 
Wassertechnik GmbH este o firmă specializată 
de servicii pe detecţii pierderi şi are ca şi clienţi 
companii de apă orăşeneşti sau regionale, 
acoperind solicitările din tot sudul Germaniei. 
Flota de autoutilitare cuprinde 13 laboratoare 
mobile echipate cu tehnică de vârf. 

Au fost prezentate aspecte practice legate de 
activitatea de detecţie a pierderilor. 

În primă fază existenţa unor hărţi corecte ajută 
enorm în a înţelege funcţionarea sistemului de 
alimentare cu apă. GIS‑ul trebuie să fie permanent 
actualizat cu datele noi culese de pe teren în urma 
unor săpături. Tendinţa operatorilor din Germania 
şi nu numai a lor este să creeze sisteme care pot fi 
divizate. DMA‑urile – sectorizarea reţelei, utilitatea 
lor, zonarea în funcţie de presiuni reprezintă 
soluţiile cele mai utile şi rapide în a depista zonele 
care au pierderi. 

Mentenanţa preventivă trebuie să faciliteze 
accesul la vanele şi hidranţii din reţea prin 
curăţarea căminelor, verificând şi reparând 
vanele şi hidranţii care nu functionează normal, 
aplicarea tablelor de marcaj privind amplasarea 
gospodariei subterane sunt aspecte care ajută 
echipa de depistări pierderi. 

Verificarea reţelelor în Germania este 
obligatorie. Există interval de 1 an pentru a 
verifica o reţea mare, de 3 ani pentru o reţea mai 
mică care nu are pierderi mari şi 6 ani pentru o 
reţea mică cu pierderi nesemnificative‑‑‑verificare 

necesară şi pentru a putea justifica celor de la 
asigurari care despăgubesc persoanele inundate 
din cauza avariilor că s‑au luat măsuri preventive 
făcând o inspecţie şi o căutare a defectelor. 

S‑a atras atenţia asupra importanţei folosirii 
unor agende în care să se scrie defectele 
constatate şi trimise la reparare pentru a putea 
fi reverificate şi pentru a avea o statistică a stării 
reţelei. Lucrările şi materialele folosite la reparaţii 
trebuie să fie de calitate foarte bună. 

În privinţa furturilor de apă, mai ales de la 
hidranţi, există în Germania obligarea firmelor 
de construcţii să îşi facă contract pe perioada 
lucrărilor – ei primind un hidrant contorizat având 
o culoare diferită faţă de a celor din reţea. Firmele 
care se ocupă cu udatul spaţiilor verzi şi spălatul 
străzilor sunt plătite în funcţie de cantitatea de 
apă utilizata, deci nu le convine să declare mai 
puţin decât au folosit. 

În ceea ce priveşte depistarea branşamentelor 
cu pierderi apometristii au sarcina să asculte 
branşamentul, iar dacă se aude zgomot de 
pierdere sunt chemati detectorii de pierderi. 
Pierderile de apă sunt împărţite de obicei pe 3 
categorii: 33% pe conducte, 33% pe branşamente 
şi 33% pe armături. 

Domnul Hammann a subliniat importanta 
colectivului şi a experientei într‑o formaţie care 
caută pierderi de apă. Nevoia de înţelegere 
în ceea ce priveşte membrii noi din echipă, 
oferirea de sprijin şi încurajarea, folosirea unor 
echipamente noi care să fie acceptate de toţi 
colegii sunt puncte importante dintr‑o formaţie. 

Protectia muncii este o etapă peste care 
nu trebuie să sărim si să îi acordăm o atenţie 
deosebită. În Germania dacă eşti inginer 
constructor şi treci pe lângă o groapă care nu 
este împrejmuită sau nu are sprijiniri eşti obligat 
să informezi autorităţile de neregulile constatate 
în caz contrar poţi sa fi tras la răspundere. 

Şi această parte a seminarului a avut 
un caracter interactiv, dând posibilitatea 
participanţilor să discute despre problemele în‑
tâlnite pe teren. Cursanţii au atras atenţia asu‑
pra furturilor apei de la hidranţi, branşamente 
ilegale, necontorizare, discuţiile între compar‑
timente, lipsa planurilor corecte, etc. 

Seminarul a abordat aspecte practice legate 
de activitatea de detecţie a pierderilor şi a fost 
foarte apreciat de practicienii prezenţi. În pauză a 
putut fi vizitat Experimentariumul de la facultatea 
de Hidrotehnică, aici fiind redat un sistem de 
canalizare vaacumat şi un sistem de alimentare 
cu apă donat de firma Hawle care conţine toate 
armăturile moderne dintr‑un sistem. 

Programa de cursuri şi de seminarii 
Aquademica pe anul 2012 poate fi descărcată 
de pe pagina www.aquademica.ro

ing. Alin Anchidin
Aquatim Timişoara

 Fundația româno‑germană Aquademica, Aquatim SA împreună cu 
Universitatea „Politehnica” din Timișoara și Universitatea Tehnică „Gheorge 
Asachi” din Iaşi vă invită să participați la

 Conferința Internațională  
AQUA RESEARCH AND TECHNOLOGY 

care se va desfăşura în perioada 25‑26 octombrie 2012 în Timișoara, România. 

www.aquademica.ro


