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DEBITMETRE SPECIALIZATE...
... APLICATII DIFICILE
Debitmetru radar non-contact
RAVEN-EYE® este un senzor radar de viteza de ultima generatie.
In combinatie cu un senzor de nivel potrivit, acesta ofera informatii imbunatatie
despre debit in canalele deschise sau conductele partial umplute fara a intra in
contact cu lichidul masurat.

Debitmetru portabil monitorizare pierderi in retele apa potabila
KAPTOR MULTI este primul Data Logger pentru masurare atat in conducte pline cu
senzori ultrasonici cat si in canale deschise prin metoda Doppler, dezvoltat special pentru
masuratori in retelele de alimentare cu apa, apeducte si retele de canalizare.
Protectie IP 68, baterie cu autonomie 1 sau 5 ani. Datele achizitionate (pana la 4 Gb pe
cardul SD), pot ﬁ transmise catre dispecer printr-un modul GSM/GPRS.

Debitmetre ultrasonice pentru conducte pline
Debitmetrele Ultrasonice seria TTFM100/2009 masoara cu precizie debitul folosind
senzori clamp-on sau de insertie pentru conducte cu diametre de DN50 - DN6000.
Montaj usor in camine sau in varianta ingropata. Datorita costurilor reduse de achizitie
sunt echipamentele ideale pentru masuratori de debit pentru conducte noi sau existente.
Pot ﬁ conﬁgurate si in varianta portabila.

Debitmetre electromagnetice de insertie in conducte
AVI-MAG este un debitmetru electromagnetic de insertie pentru masurarea debitului mediu pe
conducta. Unicitatea acestui debitmetru consta in seturile multiple de electrozi montati pe
toata lungimea tijei de insertie conducand la masuratori precise, Designul speciﬁc permite
montajul aproape de coturi, chiar si in zone cu turbulente.
Montajul se face simplu, prin bransament sa cu diametru de 1.5” sau 2”.
Este disponibil pentru diametre de la DN100 pana la DN2500.

Debitmetre electromagnetice
Debitmetre electromagnetice pentru conducte pline, cu captuseala interioara de cauciuc
dur sau PTFE pentru apa bruta sau apa potabila. Cu aﬁsaj compact sau la distanta.
In varianta cu baterie pot ﬁ montate in zone izolate.
Avizat de Ministerul Sanatatii - Institutul National de Sanatate Publica.

Masuratori parametri analitici
Sisteme complete de senzori disponibili pentru montaj in conducta sau by-pass.
Masuratori fara compromis pentru:
- Clor liber
- pH
- Redox
- Temperatura

- Turbiditate
- Conductivitate
- Metale (Fe, Mn, Al)
- TOC

- Duritate
- Ozon
- Oxigen Dizolvat
- Amoniu
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VIITORUL ÎNCEPE ASTAZI

R

ecent, am citit un interviu al domnului Dieter
Zetsche, CEO Mercedes, despre cum se va schimba
lumea în anii următori. Este o viziune despre cum
va arăta lumea peste 5-10 ani, despre tendințele și
amploarea pe care o are industria software.

Alin Anchidin

Dieter Zetsche vorbește despre unde s-a ajuns
acum în această lume a tehnologiei informațiilor și
„prevestește” viitorul industriilor și companiilor, acum
de succes, care vor trebui să se adapteze noilor
tendințe, de la roboți până la imprimante 3D.
„Deşi Uber e un soft, acum e cea mai mare companie
de taxi-uri din lume. Tot aşa, Airbnb e cea mai mare
companie hotelieră, deşi nu deţine nicio proprietate.
Inteligența artificială devine exponențial mai bună.
Anul acesta, un computer a bătut la jocul Go cel mai
bun jucător din lume. Era de aşteptat să se întâmple,
dar în 10 ani. În SUA, aplicațiile software dau sfaturi
legale în câteva secunde, cu o acurateţe de 90%.
În viitorul care bate la uşă, vor fi cu 90% mai puţini
avocaţi. Calculatoarele pun diagnosticul de cancer de
4 ori mai corect decât oamenii, iar Facebook are un
soft de recunoaştere facială mai bun decât avem noi,
nativ. ”, spune Zetsche, concluzionând că până în 2030,
computerele vor fi superioare oamenilor.
Potrivit managerului Mercedes, industria de maşini
se va schimba complet începând cu 2020, iar copiii
noştri vor chema maşina la scară prin aplicaţie.
Maşină care va veni, desigur, singură, fără şofer.
O imagine demnă de un film SF, care vine însă, la
pachet, cu o perspectivă optimistă, croită pe modelul
de share-economy. Nimeni nu va mai avea maşini în
proprietate, toţi vom avea însă acces la ele. Așadar,
va scădea și suprafața necesară parcărilor. Și o mare
parte din parcări vor deveni parcuri de joacă. Maşinile

autonome vor scădea dramatic rata mortalității
prin accidente rutiere, care, o estimează Zetsche la
1/10.000.000 km în acel viitor dominat 100% de mașini
autonome.
În ce privește propulsia, aceasta va fi, evident,
electrică. „Tesla, Google şi Apple vor revoluţiona
industria, iar oraşele vor fi mult mai silenţioase, mai
curate şi mai uşor de locuit, pentru că vor avea maşini
electrice.”, spune Dieter Zetsche.
Acesta se arată optimist și în ce privește rezolvarea
crizei reurselor de către energiile regenerabile: „Anul
trecut, instalaţiile de energie solară au fost activate
mai mult decât cele cu combustibili fosili. Companiile
de energie tradiţională încearcă limitarea accesului la
cea solară, dar e imposibil pentru că se produce deja la
nivel individual. O dată cu energia solară gratuită vine
şi apa ma ieftină. Desalinizarea ei costă 2kWh, adică
0,25 cenţi pe metru cub (medie preţ global).”
Un cunoscător avizat și, probabil, pasionat, al
universului SF, Dieter Zetsche este la curent și cu
tehnologiile revoluționare din lumea medicală:
„Tricorder X, un mecanism digital similar celor din
Star Trek, va fi lansat anul acesta. El analizează prin
smartphone retina, mostrele de sânge şi respiraţia.
Acesta este viitorul analizelor medicale. În câţiva ani
va dispărea o parte însemnată a sistemului medical,
recoltarea şi interpretarea analizelor. 54 de markeri
vor da verdicte în diverse boli.”
Alte câteva prognoze date de Zetscher: Imprimantele
3D de mare performanţă vor fi la 400-500% peste
10 ani. Ideile de afaceri trebuie gândire neapărat să
funcţioneze în acord şi relaţie cu smartphone-ul. Vom
avea fermieri-roboţi la 100$-bucata, care vor munci în
locul nostru dacă avem microferme. În 2020, 70% din
aomeni vor avea smartphone, deci acces la educaţie
de calitate. În Africa şi în Asia se vând deja telefoane cu
10$-bucata. Până în 2036 ar trebui să trăim în medie
100 de ani. În fiecare an, durata medie de viaţă creşte
cu 3 luni.
Cum ar arăta atunci lumea apei, în viitorul văzut de
Dieter Zetsche?
În mod sigur, aceasta va îmbratișa noile tehnologii.
Piesele necesare la reparații vor fi realizate la
imprimante 3D, vor exista aplicații software specifice
tuturor activităților, vom monitoriza permanent
rețelele pentru a putea face algoritmi cu care vom
preveni avarii, și cine știe câte și mai câte lucruri
grozave. Poate vom ajunge sa teleportăm apa.
Alin ANCHIDIN
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Karl Imhoff
Drumul lung de la o idee genială la performantele fose septice!
Cele mai mari probleme le avem cu namolul de epurare.Cu toate ca reprezinta doar 1 % din
apa uzata epurata, cauzeaza 30% din costurile de tratare a acesteia si 90% din durerile de cap.
Prof dr ing Imhoff

R
Crenguța Radosav

ealist vorbind, statisticile o confirmă, România
se află mult sub media europeană, din punct de
vedere al modului în care tratăm deșeurile și apele
uzate. În jurul marilor oraşe sau la periferiile acestora,
de-a lungul anilor, s-au construit cartiere întregi de
case, zonele devenind suprapopulate şi aglomerate,
chiar dacă nu existau rețele de utilități dezvoltate.
Dintre toate, lipsa reţelelor de apă şi canalizare a
fost cel mai mic impediment în calea dezvoltării
rezidenţiale, iar dacă lipsa reţelei de apă este relativ
uşor de depăşit, problema apelor uzate este realmente
un impas greu de gestionat.
Inginerul german, Karl Imhoff, (7 aprilie 1876 - 28
septembrie 1965) este cel care şi-a pus primul
problema, la modul cel mai serios, în acest domeniu,
devenind un pionier al tratării apelor reziduale
utilizate în întreaga lume.
Karl Imhoff a fost, aşa cum îl definesc specialiştii, forța
motrice în dezvoltarea și invenția aparatelor tehnice
și metodelor de tratare a apelor reziduale (procesul
de nămol și de activare a nămolului). Imhoff a oferit
nu numai inovații tehnice semnificative, ci și reguli
de proiectare derivate din experiența în funcționarea
instalațiilor de tratare a apelor reziduale. A scris un
Manual de Drenaj Urban în 1906, care este lansat
astăzi în ediții noi. În istoria sa de 100 de ani, cartea a
fost tradusă de 40 de ori şi a apărut într-un total de 20
de limbi.
Din 1922 până în 1934, Imhoff a fost directorul general
al Ruhrverband, unde a planificat cinci diguri din Ruhr,
până când a fost înlocuit de naziști. Inginerul german
a fost diplomat de onoare în cadrul institutelor de
tehnologie din Karlsruhe, Stuttgart și Aachen. În 1953,
a primit Marea Cruce de Merit a Republicii Federale
Germania iar, în 1959, “Rolul de onoare Bunsen
Pettenkofer”. Distincţiile s-au acordat exclusiv celor
care au promovat apa şi gestionarea apelor uzate întrun mod ştiinţific şi practic excelent.
Tehnic vorbind, renumitul inginer german a inventat,
în 1904, un decantor care şi în zilele noastre îi poartă
numele: “decantor Imhoff” , încercând prin invenţia
sa, să elimine două neajunsuri majore, prezente la
decantoarele simple:
1. să nu permită depunerilor odată decantate şi ajunse
pe fundul decantoarelor să fie tulburate de fluxul de
apă ce intră în decantor în mod continuu.
2. să nu permită gazelor care se degajă prin
fermentarea nămolului depus să antreneze bucăţi de
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grosier şi să ajungă din nou în fluxul de apă, ca apoi să
fie antrenate spre ieşirea din decantor.
Apa deja decantată primar trece în camera de
limpezire unde lasă și cele mai fine particule de
materiale în suspensie. De aici, este eliminată în
drenaj, unde au loc procesele de descompunere
aerobă a substanțelor organice cu ajutorul bacteriilor
ce se formează pe linia de drenaj.
Şi astăzi se folosesc rezervorul Imhoff, pentru tratarea
apelor reziduale, respectiv conul Imhoff, pentru
determinarea cantităţii de substanțe solide decontate
în apele reziduale. În domeniul foselor septice,
invenţia germanului este piatră de temelie pentru
orice inginer sau specialist în construcţia variantelor
fiabile pentru gestionarea apelor uzate.
Cât despre importanţa evidentă a inginerului german
Karl Imhoff, străzi din Hanovra, Langenhagen,
Mannheim, Schleswig şi Straubing îi poartă şi astăzi
numele.
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Vasile Ciomoş
Dr. Ec. Preşedinte al Asociaţiei Române a Apei
Director al Biroului IWA Dunăre-Marea Neagră
7 octombie 1956 – 13 august 2013
Cariera profesională
Vasile Ciomoş a avut o experienţă de peste 25 de ani
de muncă în dezvoltarea sectorului de alimentare cu
apă şi de canalizare-epurare din România, implicânduse în toate aspectele strategice ale acestui sector,
servicii care evoluează într-un mediu economic
nesigur, caracteristic Europei Centrale şi de Est.
Experienţa sa a vizat, în special, analiza strategică şi
viziunea dezvoltării sectorului de alimentare cu apă
şi de canalizare-epurare la nivel de ţară şi facilitarea
creşterii nivelului de know-how la nivel de operator.
La începutul carierei sale, în perioada 1980 – 1990,
d-l Ciomoş a ocupat funcţii cu niveluri crescânde de
responsabilitate în cadrul Grupului Întreprinderilor
de Gospodărie Comunală şi Locativă - GIGCL, până
la funcţia de Director Comercial. În acest context,
d-l Ciomoş a fost responsabil cu implementarea şi,
mai târziu, gestiunea şi controlul activităţii contabile.
În funcţia de Director Comercial, d-l Ciomoş a fost
responsabil, în special, cu managementul stocurilor, al
producţiei, al contractării şi al facturării.

D

-l Vasile Ciomoş a avut o experinţă bogată
în managementul serviciilor de interes
public, cu accent pe serviciile de alimentare cu
apă şi de canalizare-epurare, în managementul
dezvoltării instituţionale şi în conceperea şi în
sprijinirea programelor de îmbunătăţire financiară
şi operaţională. D-l Vasile Ciomoş a fost doctor în
economie, specialitatea Management, titlu obţinut
ca urmare a susţinerii tezei intitulate “Contribuţii
privind cercetarea, proiectarea şi implementarea
managementului activităţilor urbane în România”, în
anul 2000, la Universitatea de Vest din Timişoara. Vasile
Ciomoş a asistat sectorul de alimentare cu apă şi de
canalizare-epurare din România în calitate de factor
de facilitare a dezvoltării şi implementării programelor
de investiţii majore, care au condus la modernizarea
furnizării acestor servicii la nivelul din ziua de
azi; amintim aici programele: Municipal Utilities
Development Programme – MUDP I şi II, Instrument
for Structural Policies for Pre-Accession – ISPA, Small
and Medium Towns Infrastructure Development
Programme – SAMTID, program care a pus bazele
apariţiei operatorilor regionali şi Planul de Dezvoltare
Operaţională - POS Mediu.

www.detectiviiapeipierdute.ro

În perioada 1991-1993, d-l Ciomoş a ocupat funcţia de
Director General al Regiei Autonome de Termoficare
Cluj-Napoca şi a fost responsabil de managementul,
operarea, controlul şi dezvoltarea serviciilor de
încălzire centralizată pentru consumatorii de la nivel
de municipiu.
În anul 1993, d-l Ciomoş a fost numit Director în
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
– MLPAT, poziţie ocupată până în anul 1995 şi în baza
căreia a fost responsabil de definirea strategiei de
dezvoltare a serviciilor de interes public.
Începând cu anul 1995, d-l Ciomoş a fost implicat
în implementarea Programului de Dezvoltare a
Utilităţilor Municipale – MUDP. D-l Ciomoş a organizat
şi participat la workshop-uri, seminarii şi sesiuni de
training pe teme variate, pornind de la aspecte privind
mediul, agregarea utilităţilor municipale, achiziţiile
publice, instituţionalizarea creditului municipal şi
îmbunătăţirea capacităţii de creditare a autorităţilor
locale.
În perioada 1995-2001, d-l Ciomoş a fost Co-team
Leader, din partea Asociaţiei Române a Apei, în
cadrul programului MUDP II, cu responsabilităţi în
managementul global al proiectului, cu focusare
pe realizarea indicatorilor financiari ai programului,
regionalizarea operatorilor municipali şi proiectele de
training al personalului.
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În perioada 2001-2003, d-l Ciomoş a ocupat funcţia
de Director General în Ministerul Administraţiei
Publice şi a fost responsabil de dezvoltarea Strategiei
şi a Planului Naţional de Dezvoltare a Serviciilor
Municipale şi a programelor de investiţii adiacente,
care au avut ca scop reabilitarea şi extinderea
infrastructurii, atragerea de fonduri şi asistarea
autorităţilor locale în implementarea proiectelor de
investiţii.
D-l Ciomoş a fost expert în domeniul administraţiei
publice şi a fost implicat în toate programele de
investiţii din sectorul serviciilor de alimentare cu apă
şi de canalizare-epurare, susţinând descentralizarea
reponsabilităţilor către autorităţile locale. D-l
Ciomoş a conceput, a sprijinit şi a iniţiat programul
S.A.M.T.I.D. (Small and Medium Towns Infrastructure
Development Programme) finanţat de UE, BEI şi BERD,
precum şi Programul de Dezvoltare Rurală, finanţat de
Banca Mondială.
Vasile Ciomoş s-a implicat în activitatea realizată de
către Asociaţia Romănă a Apei, încă de la înfiinţarea ei,
în anul 1995 şi a ocupat funcţia de preşedinte al ARA
începând cu anul 2002, funcţie în care a fost reales
până în anul 2013.
Din poziţia de preşedinte, Vasile Ciomoş a promovat
reformele instituţionale, participând la elaborarea
Strategiilor naţionale şi a Planurilor de acţiune; de
asemenea, a promovat activitatea tehnică şi ştiinţifică
în sectorul de alimentare cu apă din România, a
coordonat activitatea Comisiilor de specialitate ARA,
a Comitetelor Teritoriale, apariţiile publicistice ale
RomAqua, buna desfăşurare a ExpoApa, studiile
de benchmarking la nivel de sector şi o serie de
întruniri de schimb de bune practici şi de dezvoltare a
cooperării internaţionale a operatorilor regionali.

Activitatea internaţională
Vasile Ciomoş s-a implicat foarte mult şi în extinderea
activităţii IWA în regiune, devenind membru în Board
of Directors IWA, în anul 2008 şi preşedinte al IWA Biroul Regional Dunăre-Marea Neagră. În poziţia de
Director al Biroului regional IWA, d-l Ciomoş a facilitat
şi a sprijinit dialogul între reprezentanţii sectorului
de alimentare cu apă din regiunea CEE, mai ales între
România, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Serbia şi
Republica Moldova. D-l Ciomoş a avut o colaborare
fructuoasă şi cu Global Water Partnership - GWP şi a
fost membru al Asociaţiei Europene a Resurselor de
Apă –EWRA (European Water Resources Association).
A organizat Conferinţele IWA Water Loss 2007 şi IWA
Young Water Professionals 2013.

Activitatea publicistică
Activitatea sa publicistică cuprinde: participarea la
elaborarea de documente strategice la nivel national şi
numeroase articole de specialitate, profesionale şi de
cercetare şi calitatea de coautor la cărţi de specialitate,
dintre care amintim aici: „Managementul investiţiilor”
(2008), editura Pro-Universitaria, Bucureşti, “Ghidul
evaluatorului de mediu” (2008), editura Economică,
“Manualul pentru Managementul proiectelor”,
elaborat în cadrul PHARE “Identificarea proiectelor
bancabile în domeniul mediului din România” şi a fost
coordonator la elaborarea unor ghiduri şi manuale în
cadrul proiectelor pe care le-a condus.
De asemenea, d-l Ciomoş a luat parte la numeroase
conferinţe profesionale şi ştiinţifice din România şi
din străinătate şi a publicat articole de cercetare în
reviste ştiinţifice. Dintre acestea, amintim numeroasele
articole publicate în următoarele reviste: “Economie
şi Administraţie Locală”, “Water 21”, “IWA Year
Book”, “Romaqua”, Revista Transilvană de Ştiinţe
Administrative şi numeroase comunicări ştiinţifice în
ţară şi străinatate.

Activitatea academică
D-l Ciomoş a deţinut calitatea de lector la Academia
de Ştiinţe Economice Bucureşti şi la Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din
cadrul Universităţii Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca şi,
ulterior, funcţia de conferenţiar în cadrul Universităţii
Creştine Dimitrie Cantemir, Facultatea de FinanţeBănci Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţe Economice
Cluj-Napoca.
De asemenea, d-l Ciomoş s-a implicat în proiecte de
cercetare, dintre care amintim: „Architecture for the
knowledge management in the environment, care
are ca scop dezvoltarea durabilă pe regiuni şi „A-Port
– National portal: methodologies, indicators and tools
for permanent measurement of customers’ satisfaction
with the water supply and sewerage services’ quality”.

Recunoaştere
D-l Ciomoş a fost invitat să participe la discuţii şi la
mese rotunde la o serie de conferinţe internaţionale
organizate de: International Water Association, Global
Water Intelligence, Office International de l’Eau şi
alte instituţii şi asociaţii. Meritele deosebite ale d-lui
Ciomoş au fost recunoscute şi prin introducerea
acestuia în cadrul “Enciclopediei personalităţilor in
România”, editura Hübners Who is Who, 2007.

http://www.araexpoapa.ro/
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Interviu cu domnul Will Jernigan,
expert în managementul pierderilor de apă
Pentru mine, viitorul nu va fi dictat de tehnologia tot mai sofisticată, deși aceasta poate
juca cu siguranță un rol. Cred că va fi determinantă relația dintre rentabilitatea tehnologiei
și reducerea costurilor de scurgere a utilităților.
1.Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dum‑
neavoastră? Unde v-ați născut, unde locuiți, la ce
școli ați mers, unde lucrați acum?
Will Jernigan

M-am născut la poalele Munților Appalași din Carolina
de Nord și în prezent locuiesc în Asheville, Carolina
de Nord. Datorită meseriei mele, călătoresc mult prin
America de Nord, așa că întotdeauna mă bucur când
ajung acasă, la Asheville. Am studiat la Universitatea
din statul Carolina de Nord, specializarea Ingineria
mediului.
2. Spuneți-ne câte ceva despre experiența dvs. pro‑
fesională. De cât timp lucrați în domeniul pierderilor
de apă? Cum ați ajuns să lucrați în acest domeniu?
Cine au fost profesorii de la care ați avut cel mai mult
de învățat?
Sunt unul din partenerii de la Cavanaugh și sunt
în această companie de 16 ani. Cel mai mult m-am
ocupat de domeniul pierderilor de apă. Mare parte
din activitatea referitoare la pierderile de apă a plecat
de la detectarea unor scurgeri în România la sfârșitul
anilor 1990, urmată de o secetă semnificativă în
sud-estul SUA în anii 2000. Instruirea și expertiza mea
a fost dezvoltată ca o apreciere a aplicării soluției
convenționale de rezolvare a problemelor de inginerie
civilă în analiza balanței de apă și a pierderilor de
apă. Inițial am început să lucrez în proiectarea și
funcționarea sistemului de apă, după care am trecut la
audit și control al pierderilor.
3. Ce proiecte ați derulat de-a lungul carierei dvs.? În
ce fel de condiții?
În cariera mea am lucrat cu peste 1.000 de companii
de apă, pentru care am efectuat audituri cu validarea
și dezvoltarea programelor de detecție a pierderilor
de apă. Ele au variat de la câteva conexiuni la zeci de
mii de conexiuni. Deși există diferențe evidente între
companiile mici și mari, cred că toate împărtășesc un
element comun de limitare a resurselor și necesitatea
de a fi foarte atenți în practicile de validare a balanței
de apă. Complexitatea sistemelor de date și amploarea
implementării programului sunt cele mai importante
diferențe.
4. Cine au fost mentorii dvs. și care au fost cele mai
de preț sfaturi pe care le-ați primit?
Am avut norocul să lucrez și să învăț de la partenerii
mei de la Cavanaugh, experți în detecţia pierderilor
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de apă din America de Nord, unul dintre ei fiind
George Kunkel, și experți internaționali, cum ar fi
Allan Lambert și Julian Thornton. Dincolo de asta,
este întotdeauna nevoie de mult studiu individual.
Probabil cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost
să fiu întotdeauna conștient de contextul în care se
petrec lucrurile și să nu pierd vremea cu detaliile care
nu influențează imaginea de ansamblu, în timp ce
neglijez detaliile care o influentează. Și să îmi păstrez
întotdeauna simțul umorului.
5.În California este criză de apă. Am înțeles că patru‑
lele de poliție urmăresc special hoții care fură apă de
la hidranți. Cum pot fi reduse aceste furturi?
Interesant, acesta este unul dintre lucrurile care, cel
puțin în America de Nord, trece aproape neobservat.
Furtul de la hidranți, chiar dacă se produce, nu este o
problemă importantă pentru majoritatea companiilor
de utilități nord-americane, iar programele de
atenuare a furtului își fac treaba pentru multe dintre
aceste companii.
6.Cum vedeți felul în care este gestionată, în acest
moment, în SUA, problema pierderilor de apă?
Aceasta este o întrebare amplă, dar aș spune că
gestionarea pierderilor de apă devine mult mai larg
recunoscută și acceptată față de acum 10-15 ani, chiar
și în ultimii 5 ani. Sunt tot mai multe studii de caz
specifice privind programele de control al pierderilor
de apă care ajung la Conferința pentru pierderile
de apă din America de Nord 2017, în comparație cu
evenimentul nostru inaugural în 2015. Un alt indicator
este prevalența companiilor care vin pe piața nordamericană, de la tehnologiile de detecție a scurgerilor
la analiza datelor. Numărul de furnizori pare să fi
explodat în doar câțiva ani.
7. Am înțeles că ați avut câteva proiecte în România.
Ne puteți oferi câteva detalii?
Cavanaugh a primit două granturi US ecoLinks
pentru a promova detectarea scurgerilor și
reducerea pierderilor în Iași, România. Un scurt
rezumat al activității noastre cu - în acel moment Rajac Iași (acum Apa Vital) este faptul că am livrat
și demonstrat valoarea loggerilor de scurgere,-le
programul de detectare a scurgerilor de la o metodă
reactivă la una proactivă. Mai multe detalii pot fi
găsite în raportul sumar al USAID, aici: http://pdf.
usaid.gov/pdf_docs/PDABW626.pdf. O scurtă scriere
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poate fi găsită aici - pagina 10: http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/Pnada703.pdf
8. Care credeți că sunt diferențele și similaritățile
dintre SUA și România în ceea ce privește pierderile
de apă?
Această activitate a început în 1999-2000, iar România
a trecut printr-un proces de privatizare prin care și-a
adus practicile de management la standardele UE.
Rajac Iași a fost o companie foarte bine gestionată, cu
practici proactive de reducere a scurgerilor. Cu toate
acestea, volumul de scurgeri nedeclarate era uriaș și
era nevoie de un mijloc prin care sistemul să poată
fi accesat mai repede, astfel încât să fie descoperite
și remediate cât mai repede scurgerile.La momentul
proiectului, recuperarea apei pierdute a avut un
impact direct asupra alimentării cu apă, precum și
asupra economiilor de energie.
Aceasta a fost mai degrabă o reducere a întârzierilor
din perspectiva pierderilor, decât o intervenție
economică. Există încă zone ale SUA unde raritatea și
fiabilitatea aprovizionării oglindește ceea ce am văzut
în Iaşi în 1999, prin faptul că orice pierdere recuperată
ar putea fi pusă la dispoziție pentru consumul
suplimentar al clienților. Cea mai mare parte a Statelor
Unite beneficiază totuși de resurse abundente de apă,
iar costul apei (costul de producție variabil) este încă
relativ scăzut.
Atât România, cât și Statele Unite au adoptat cele mai
bune practici IWA / AWWA pentru managementul apei
non-venituri și încep să își reducă pierderile în funcție
de componentele lor respective și să le abordeze la
niveluri economice.
9.Sunteți unul dintre participanții la ediția a doua a
North American Water Loss Conference. Puteți să ne
spuneți, pe scurt, de unde a pornit ideea organizării
unei astfel de conferințe și cum apreciați impactul ei
asupra specialiștilor din SUA și Canada?
Cu aproximativ 10 ani în urmă, s-a decis că problema
a fost suficient de fierbinte pentru a justifica o
conferință dedicată în Statele Unite. Primul eveniment
bienal a avut loc la Atlanta, Georgia în 2015. A durat
câțiva ani pentru a atrage tot sprijinul birocratic și
logistic necesar pentru a face posibil evenimentul
non-profit. Un efort de acest gen are nevoie de o
organizație dispusă să-l prezinte, să fie interfața lui,
iar comitetul de planificare lucrează mână în mână cu
această organizație. A fost nevoie timp, dar am reușit
să ducem totul la bun sfârșit. Pentru 2017, lucrăm
cu secțiunea California / Nevada a AWWA ca gazdă a
evenimentului. Alți parteneri includ Alianța pentru
Eficiența Apei și US EPA. În ansamblu, conferința a
reprezentat o etapă importantă, care a atras peste 500
de participanți în 2015. Pentru mine, acesta este un alt
indicator. Vorbim deopotrivă despre o masă critică de
companii și practicieni care au studii de caz pe care să
le împărtășească și despre suficientă cerere din partea
unui public larg care să fie acolo pentru a asculta.
Cred că acest lucru perpetuează adoptarea celor mai
bune practici. Suntem foarte mulțumiți de interesul
pe care l-a generat conferința până acum și credem
că traseul ascendent va continua din 2019 și dincolo.
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Sperăm ca comunitatea internațională a părților
interesate din NRW să aibă în vedere participarea
alături de noi în San Diego, California în decembrie - www.northamericanwaterloss.org
10. Care este implicarea AWWA în managementul
pierderilor de apă? Mai sunt și alte organizații profe‑
sionale implicate în acest domeniu?
AWWA este o organizație-cheie considerată o resursă
autoritară pentru orientarea managementului
pierderilor de apă în America de Nord. Fundația
pentru Cercetarea Apelor a fost, de asemenea, foarte
activă în ultimii ani în producerea de proiecte de
cercetare legate de pierderea apei. În cadrul AWWA,
Comitetul de control al pierderilor de apă (WLCC)
este cel de-al doilea cel mai mare grup de specialiști,
responsabil pentru materialele și instrumentele de
referință utilizate de industria pierderilor de apă din
America de Nord. În mod specific, aceste instrumente
includ Manualul M36 pentru programe de audit al
apei și controlul pierderilor (în prezent, la ediția a 4-a),
software-ul gratuit pentru auditul apei (în prezent
în versiunea 5) și instrumentul de compilator asociat
acestuia. WLCC este foarte activă, cu 8 subgrupe
distincte care se concentrează pe mobilizare,
planificarea afacerii, pierderi reale, pierderi aparente,
practici de reglementare, Manualul M36 și software-ul
pentru auditul gratuit al apei. Recent, a fost format un
Task Force de Indicatori de Performanță, alcătuit din
conducerea WLCC, care va examina problema unei
serii eficiente de coeficiență care să poată servi tuturor
părților interesate - atât tehnice, cât și non-tehnice.
Provocarea indicatorilor de performanță afectează
multitudinea jurisdicțiilor de reglementare din
America de Nord. Unii au o manieră de abordare mai
bună decât alții, dar nici unul dintre ei încă nu a venit
cu un cadru eficient de eficacitate a performanței.
11. În trecut, pierderile de apă erau descoperite prin
„ascultarea” conductelor. Acum, ele sunt descope‑
rite cu ajutorul dronelor și al sateliților. Cum vedeți
viitorul? Vom putea face astfel de previziuni folosind
programe de computer?
Este un moment interesant să fii în lumea gestionării
scurgerilor de apă, cu inovații precum cele pe care
le-ai menționat și altele care apar, precum utilizarea
curenților electrici. Pentru mine, viitorul nu va fi dictat
de tehnologia tot mai sofisticată, deși aceasta poate
juca cu siguranță un rol. Cred că va fi determinantă
relația dintre rentabilitatea tehnologiei și reducerea
costurilor de scurgere a utilităților. În America de
Nord, scurgerile rămân relativ „ieftine” pentru multe
companii de utilități, deși acest lucru se schimbă odată
cu trecerea timpului și disponibilitatea / constrângerea
resurselor intră într-o nouă eră.
În ceea ce privește predicția exactă a pierderii făcută
direct pe calculator, în teorie, da, acest lucru este
posibil. Dar cred că suntem departe de a deveni o
aplicație pe scară largă, cel puțin în America de Nord.
Cerințele de date în timp real vor fi bariera pentru 90%
din companiile de apă din America de Nord. În timp
ce sectorul apei se îndreaptă în această direcție, ritmul
este de decenii, nu de ani.
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12. Ce ar trebui să facem pentru a fi mai buni în iden‑
localizarea și reducerea pierderilor de apă?
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Este cel mai mare domeniu de îmbunătățire
pentru 99% din companiile de apă din America
de Nord. Aceasta include cel puțin auditul anual și
monitorizarea continuă a fluxurilor de noapte la cea
mai mare rezoluție pe care o vor furniza datele unui
utilitar dat, dar și o testare optimă a contoarelor
pentru protecția veniturilor.
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întrebare. Pentru ca o companie de apă să fie
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TITAN

Solutii tehnice de inspectie video
a conductelor de apa oferite de Rausch.

In ul�mii ani , la nivel na�onal inspec�a video a conductelor de apa a devenit tot mai populara . De la vizualizarea
starii generale a conductelor, iden�ﬁcarea avariilor pana la localizarea bransamentelor ilegale,sistemele CCTV devin tot
mai u�lizate . Din varietatea de echipamente aﬂate pe piata am dorit sa aruncam o privire asupra producatorului german
Rausch . Acesta dezvoltand solu�i pentru efectuarea inspec�ilor video in cele mai diﬁcile condi�i. De la aplica�i in cele
mai mici conducte pana la lucru in presiune. In urmatoarele randuri , ne dorim sa aducem in prin plan cateva din
echipamentele u�lizate cu suces in Romania , dar si ul�mele inova�i tehnologice disponibile incepand din 2018 .
Sistemele Rausch MC 15 , MC 30 si MC 30 DUO
De departe cele mai u�lizate in Romania datorita performantelor tehnice combinate de negalat :
Ü Posibilitate de conﬁgurare cu camere de KK13 mm ,KK 18 mm , Kk29mm;
Ü KK13 mm este cea mai scurta camera CCTV de pe piata cu o lungime cilindrica de doar 9mm, oferind as�el
cea mai buna ﬂexibilitate in coturi si racorduri
Ü Pana la 10 bari rezistenta camerelor in presiune de apa
Ü Len�la de protec�e �p saﬁr pana la 3 mm
Ü Rezolu�e de pana la 560 linii TV
Ü Senzor de localizare incorporat chiar si in camera Kk13
Ü Pana la 40 m lungime de cablu
Ü �unc�i standard- inregistrare foto, video, introducere text etc .
Ü Posibilitate conﬁgurare in sistem DUO – doua camere cu diametre
diferite conectate la unitatea de comanda ce ofera o raza mai mare de
diametre ce pot ﬁ inspectate ex : kk 13 + kk 29 aplica�i de la 15 la 200 mm .
Aplica�i :
Ü In general pentru insec�a CCTV a bransamentelor, vizualizare stare generala
Ü Localizarea conexiunilor ilegale in conducte mici (direct pe bransament ) sau pe conducta principala
Ü U�lizarea in conducte aﬂate sub presiune fara a ﬁ necesara oprirea furnizarii de apa .
Sistemul Rausch MC 80
isi propune sa ofere posibilitatea inspectarii conductelor principale cu diametre de pana la 400 mm .
Printre performantele acestuia putem enumera:
Ü Pana la 130 metri lungime de cablu pentru propulsie, ansamblu de role
si ghidaje realizate special pentru impingerea camerei pe distante mari;
Ü Echipare cu camere �p KK29 mm si KK 55 mm ;
Ü Rezistenta in presiune pana la 10 bari ;
Ü Rezolu�e de pana la 740 linii TV;
Ü Senzor de localizare incorporat;
Ü �unc�i standard- inregistrare foto, video, introducere text etc .
Aplica�i:
Ü In general pentru inspec�a CCTV a conductelor
principale, vizualizare stare generala, localizare avarii;
Ü Localizarea conexiunilor ilegale aﬂate
direct pe conducta principala;
Ü U�lizarea in conducte aﬂate sub
presiune fara a ﬁ necesara oprirea
furnizarii de apa .

TITAN
Sistemul MOBILE Pro
Reprezinta primul sistem de pe piata ce poate u�liza un robot de inspec�e in conducte de apa cu diametre ce
pornesc de la 90 mm . As�el producatorul doreste sa asigure posibilitatea efectuarii inspec�ilor video pe distante cat mai
mari dar in acelasi �mp in diametre cat mai mici.
Componente principale:
Ü Unitatea de comanda MOBILE Pro ofera un monitor cu 12 func�i de comanda prin joys�ck
pentru robot si camera;
Ü Tamburul de cablu Cubix 300 asigura o capacitate de stocare de pana la 300 m cablu, panou
de comanda cu display si o greutate de pana la 50 kg;
Ü Robotul de inspec�e pe senile D80 pentru aplica�i incepand de la 80 mm:
Ü Camera CCTV KS 60 DB cu func�e de ro�re si inclinare.
Aplica�i:
Ü Aplica�i incepand de la 80 mm ;
Ü Lungime de cablu de pana la 300 m ;
Ü U�lizare camera cu func�e de ro�re si inclinare ;
Ü Rezolu�e de pana la 600 linii TV;
Ü Unitatea de comanda si tamburul de cablu sunt mobile si compacte;
Ü Standard func�e de inregistrare audio video, op�onal so�.
Avantaje:
Ü Inspectarea conductelor principale, vizualizare stare generala, localizare avarii si bransamente ilegale;
Ü U�lizare in condi�i cu posibilita� de acces limitat.
Sistemul MOBILE Pro in echipare cu robotul DB 80 va ﬁi disponibil incepand cu 2018.
In Romania echipamentele Rausch sunt disponibile exclusiv prin TITAN TECHNIK AG .
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STUDII ȘI CERCETĂRI

Proiecte cu impact major in reducerea Apei care nu aduce
venituri – Studiu de caz CASSA Somes
OPERATORUL REGIONAL COMPANIA DE APA SOMES S.A.

C

ompania de Apă SOMEŞ S.A. este astazi unul dintre
cei mai mari operatori regionali de alimentare cu
apa si colectare-epurare ape uzate din România, care
deserveste aproape trei sferturi de milion de locuitori
din 8 municipii şi oraşe şi un numar in continua
crestere de localitati rurale din judeţele Cluj şi Sălaj si
este permanent preocupata pentru a fi orientata catre
Clienti si a transpune in realitate misiunea: “Servicii
Europene pentru o comunitate civilizata”.

Calin Neamtu
Compania de Apa Somes SA
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79,
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România
E-mail: calin.neamtu@casomes.ro

La data reorganizarii in operator regional – 1 Iulie
2006 – cand compania a preluat inca sapte municipii
si orase din judetele Cluj si Salaj, patru dintre acestea
aveau program zilnic de alimentare cu apa (intre 5 si
12 ore pe zi) si pierderi pe retele de peste 70%.
Indicatorii principali ai sistemelor de alimentare cu apă
operate de Compania de Apa Somes S.A. se regasesc
în tabelul 1 de mai jos:
Denumire

Iulia Mihai
SC Cefain Construct Srl
Calea Calarasilor 161, sector 3,
Bucuresti, Romania
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro

Compania de Apa Somes
S.A.

Lungime retea de
distributie (km)

2.200

Bransamente

96.383

Populatie conectata

577.566

Numar locuitori

642.976

Numar localitati
deservite

180

Tabel 1 – Indicatori principali pentru Compania de Apa Somes S.A.

Programe de investitii
Astazi, infrastructura de mediu este în bună parte
modernizată urmare a unor programe de investiţii
care exced 300 milioane EURO: MUDP II, ISPA,
SAMTID si, recent, POS Mediu 2008 – 2015. Proiectele
implementate in cadrul acestor programe de investitii
au avut un impact major in reducerea pierderilor de
apa, atat pierderile reale – prin reabilitarea sistemelor
cat si pierderile aparente – prin implementarea
strategiilor corespunzatoare si a bunelor practici.

Studiu de caz – reducerea pierderior de
apa in Simleu Silvaniei
Descrierea sistemului de alimentare cu apa Simleu
Silvaniei
Simleu Silvaniei este unul dintre orasele deservite de
CASSA, amplasat in nordul Romaniei, in judetul Salaj.
Indicatorii principali ai sistemului de alimentare cu apă
Simleu Silvaniei se regasesc în tabelul 2:
Denumire

Simleu Silvaniei

Lungime retea de distributie (km)

57

Bransamente

2.393

Populatie conectata

11.500

Numar locuitori

12.569

Numar localitati deservite

1

Tabel 2 – Indicatori principali ai sistemului de alimentare cu apa Simleu
Silvaniei

Fig. 1 – Schema tehnologica a sistemului de alimentare cu apa Simleu Silvaniei
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Pentru alimentarea cu apa a orasului, apa din Statia
de Tratare Varsolt este pompata printr-o aductiune
de 10.38 km, cu diametru de 500 mm, din azbest si
otel. La intrarea in oras exista o alta statie de pompare,
recent reabilitata, de unde apa este pompata in 2
bazine de stocare, fiecsre de 1.000 m3. Reteaua de
distributie are o lungime totala de aproximativ 57
km, cu diameter intre 63 si 350 mm. In Figura 1 este
prezentata schema tehnologica a sistemului de
alimentare cu apa Simleu Silvaniei.
Situatia Apei care nu aduce venituri din ultimii ani este
prezentata in tabelul 3:
An
Apa bruta importata
Consum autorizat
ANV

Controlul si optimizarea masurarii consumului de apa
Au fost instalate 300 de apometre pentru un control
mai eficient al volumului de apa livrat la consumatori,
avand ca rezultat cresterea volumului de apa facturat.
Implementarea GIS
A fost instalat un sistem performant GIS (Fig.2)
incluzand: achizitia software GIS si echipamentului
necesar, angajarea unui consultant pentru realizare
bazei GIS, realizare studiilor topografice, crearea unui
departament GIS in cadrul companiei, instruirea
personalului.

Unit

2006

2009

2010

2011

2014

m3 / an

1.420.000

757.000

590.000

575.056

490.000

m3 / an

765.000

430.000

397.000

399.659

378.000

m3 / an

655.000

327.000

193.000

175.37

112.000

%

46,1

43,2

32,8

30,5

22.9

Tabel 3 – Valori ANV pentru Simleu Silvaniei

Proiecte implementate in Simleu Silvaniei cu
un impact major asupra reducerii ANV (de la
46,1% in 2006 la 22,9% in 2014)
In perioada 2008-2015, in cadrul programului POS
Mediu, Compania de Apa Somes S.A. a implementat
cu succes proiectul major “Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/
Salaj – Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu
apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj”. Etapele
principale au fost:
Dezvoltarea si implementarea unei strategii pe termen
scurt, mediu si lung pentru implementarea unui
management eficient al pierderilor de apa
Cu suportul firmelor de consultanta, CASSA a
dezvoltat si implementat o strategie proprie pe
termen scurt, mediu si lung pentru reducerea
pierderilor de apa, cu specificarea clara a monitorizarii
indicatorilor, termenelor, responsabilitatilor si
bugetelor.
Reducerea pierderilor de apa reale prin detectia
pierderilor si repararea, reabilitarea conductelor
In cadrul programului POS Mediu 1, s-au reabilitat 4,08
km de conducte cu diameter intre 63 si 225 mm.
Controlul si reducerea consumurilor tehnologice si a
consumului autorizat nefacturat
Pentru a reduce consumul autorizat nefacturat,
vanele au fost reabilitate / inlocuite si caminele au fost
reabilitate, reducandu-se cantitatea de apa utilizata la
golirea diferitelor zone ale retelelor de alimentare cu
apa.
Controlul si optimizarea monitorizarii volumelor de
apa in diferite noduri ale retelei
Au fost instalate sase debitmetre in sistemul de apa
Simleu Silvaniei, pentru o mai buna monitorizare
a volumelor de apa distribuite in retea si pentru
impartirea retelei in districte.

www.detectiviiapeipierdute.ro

Fig. 3 – GIS sistem de alimentare cu apa Simleu Silvaniei
Implementarea modelarii hidraulice
Pentru o mai buna monitorizare a sistemuuli de
alimentare cu apa, pe baza datelor furnizate de
sistemul GIS, a fost implementat un model hidraulic
incluzand: achizitia software modelare hidraulica si
echipamentului necesar, implementarea valorilor
masurate in teren in varianta preliminara a modelului
hidraulic, calibrarea, optimizarea operarii sistemului
de alimentare cu apa, verificarea capacitatii hidraulice
a conductelor, crearea unui departament de modelare
hidraulica in cadrul companiei, instruirea personalului.
Implementarea SCADA
A fost realizat un studiu pentru integrarea tuturor
echipamentelor de automatizare si monitorizare a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare operate
de Compania de Apa Somes S.A. Rolul SCADA este de
a imbunatati controlul debitelor pentru o mai buna
balanta a sistemului, de a reduce pierderile de apa,
de a creste eficienta intregii retele si de a imbunatati
managementul retelei.
Ca urmarea a implementarii SCADA (Fig. 3), operatorul
poate sa analizeze in timp real informatii precum:
debit, presiune, volume cumulate, timp de lucru,
nivel de apa, parametri electrici si consum energetic,
etc. Aceste date sunt inregistrate si pot fi generate
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Fig. 3 – SCADA sistem de alimentare cu apa Simleu Silvaniei
rapoarte referitoare la functionarea sistemelor
hidraulice, mecanice si electrice.
SCADA genereaza alarme pentru variable care
depasesc valorile prestabilite: presiune ridicata, debit
redus, nivel scazut, nivel ridicat sau pentru intreruperi
ale sistemului: oprire pompa, anomalie in functionare,
voltaj ridicat/scazut, mentenanta pompa, etc.
Instruire operatori
Compania de Apa Somes S.A. si-a modificat
organigrama, fiind create diverse noi colective:
colectiv GIS, colectiv Modelare hidraulica, colectiv
Management pierderi de apa. Toti membrii au fost
instruiti pentru a asigura desfasurarea cu succes a
activitatii acestora.

Managementul si reducerea Apei care nu aduce
venituri in Simleu Silvaniei
Pentru a reduce Apa care nu aduce venituri in Simleu
Silvaniei, operatorul a derulat un studiu care include:

Analiza situatiei actuale
Aceasta activitate include colectarea si analizarea
tuturor datelor existente referitoare la sistemul
existent de alimentare cu apa si anume: hari, desene,
date sistem de facturare.
Fig. 4 prezinta fluctuatia volumului de apa introdus in
sistem si consumul autorizat facturat (in m3) intre Ian
2010 – Mai 2011.
Masuratori de teren
Ca rezultat al analizei sistemului de alimentare cu
apa, au fost stabilite zonele in care se efectueaza
masuratori de debit/presiune si a fost intocmit
Programul de masuratori pentru:
- monitorizarea nivelului apei in rezervoare si
verificarea periodica a suprafetei interioare a
rezervoarelor pentru detectarea scurgerilor din
rezervoare;
- monitorizarea presiunilor la iesirea din statiile de
pompare;
- citiri concomitente ale apometrelor de la
consumatori pentru a permite intocmirea unei balante
corecte (conform tabel 4);

Fig. 4 – Analiza datelor ANV - Simleu Silvaniei
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Nr. Nume client

Adresa

Nr. serie apometru

Index 1

Index 2

Index 3

01.03.2011

01.04.2011

01.05.2011

Observatii

Tabel 4 – Model pentru verificare baze de date consumatori, citiri apometre
- monitorizarea debitelor in diverse puncte ale
sistemului de alimentare cu apa, incluzand masuratori
ale debitului minim pe timp de noapte. Consumurile
zilnice si orare au fost analizate pe baza datelor
obtinute conform tabelului 5 si Fig. 5:
Nr.

Data

Ora

1

Ziua 1

8:00

2

10:00

3

12:00

4

14:00

5

16:00

6

18:00

7

20:00

8

22:00

9

0:00

10

2:00

11

4:00

12

6:00

13

Ziua 2

Index

Observatii

8:00

14

Ziua 3

8:00

15

Ziua 4

8:00

16

Ziua 5

8:00

17

Ziua 6

8:00

18

Ziua 7

8:00

19

Ziua 8

8:00

consumatori. Lista consumatorilor identificati in teren
a fost comparata cu inregistrarile din baza de date.
Au fost analizate punctual cazurile consumatorilor
identificati in timpul citirii suplimentare a apometrelor
care nu inregistrati in baza de date, precum si cele ale
consumatorilor inregistrati in baza de date dar care nu
au fost regasiti in teren. Ca rezultat al acestei analize,
diversele erori au fost corectate.
Prin analiza datelor obtinute s-a demonstrat ca un
procent de 4% din volumul total de apa introdus
in sistem se pierde in conducta de aductiune care
transporta apa intre statia de tratare si oras. S-a
constatat ca peste 26% din totalul apei introduse in
retea se pierde intre statia de pompare amplasata la
intrarea in oras si apometrele instalate la consumatori.
Pentru a afla cata din aceasta apa se pierde prin
scurgeri din sistem si cata reprezinta pierderi aparente,
a fost analizat debitul minim pe timp de noapte.
Considerand ca intre anumite ore exista doar cativa
consumatori (sau poate chiar niciunul), apa introdusa
in retea in acest interval orar poate fi considerata
pierdere fizica, estimata la aproximativ 10% din
volumul de apa introdus in retea.

Tabel 5 –Model pentru colectare date pentru analiza consumului de apa,
debit minim pe timp de noapte

Fig. 5 – Simleu Silvaniei – Consum de apa in decursul unei zile – Debit
minim pe timp de noapte
Rezultate
In decursul anului 2011, a fost intocmit un studiu
incluzand masuratori ale apometrelor montate la
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Fig. 7 – Echipament detectare pierderi
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Fig. 6 – Simleu Silvaniei – Retea alimentare cu apa Simleu Silvaniei

Nr.

Strada

Nr. defecte

L conducta [m]

Defecte/km/an

Material

An PIF

1

Mihai Eminescu

11

121

2

Bradet

4

100

91

OL

1974

40

PVC

1995

....
Tabel 6 – Simleu Silvaniei – Istoric defecte retea alimentare cu apa

Reducerea pierderilor de apa reale – detectia
pierderilor
Fig. 6 prezinta reteaua de alimentare cu apa a orasului
Simleu Silvaniei, cu diferentierea diverselor zone:
- cu albastru – conducte de apa reabilitate prin
programul POS Mediu 1
- cu rosu – extindere sistem alimentare cu apa prin
programului POS Mediu 1
- cu verde – conducte prioritare desfasurarea
programului de detectie a pierderilor.
Pentru a determina sursa pierderilor reale, conductele
cu probabilitatea cea mai mare de defectare au fost
identificate utilizand tabelul 5. Pe baza istoricului
defectelor, a fost intocmit un program de prioritizare a
detectiilor de pierderi.

LECTII INVATATE
Reducerea apei care nu aduce venituri de la 46,1% in
2006 la 30,5% in 2011 poate fi atribuita, in principal,
reabilitarii sistemului de alimentare cu apa si
reducerea cerintei de apa si a pierderilor fizice.
Reducerea suplimentara a apei care nu aduce
venituri de la 30,5% la 23% a fost posibila doar
prin implementarea unui management eficient al
pierderilor de apa incluzand: auditului sistemului,
cresterea ratei de colectare, inlocuirea apometrelor,
identificarea furturilor de apa, monitorizarea continua
a retelei, imbunatatirea vitezei si calitatii reparatiilor,
urmarirea performantei sistemului prin utilizarea
datelor din SCADA, GIS si modelare hidraulica.

Pentru localizarea exacta a defectelor, Compania de
Apa Somes S.A. utilizeaza echipamente de detectie
pierderi (Fig. 7) achizitionate in cadrul programului
POS Mediu 1 si anume: corelator, debitmetru
ultrasonic portabil, data loggeri mobili, locator capace
metalice, locator conducte metalice.
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Factori care afecteaza pierderile (scurgerile)
in sistemele de distributie

E

xista mai multi factori care influenteaza scurgerile
in sistemele de distributie, clasificati astfel:

Presiunea

Ilie Ivan

Cresteri de presiune de doar cativa metri pot duce
la cresteri semnificative ale pierderilor in sistem si la
cresterea frecventei avariilor. Presiuni mai mari, in
general duc la aparitia timpurie a pierderilor ascunse.
Invers, o scadere a presiunii sistemului va duce la
reducerea pierderilor, beneficiile acestui aspect
fiind abordate in detaliu in sectiunea 3. Socurile de
presiune cauzate de pornirea sau oprirea unei pompe
sau manevrarea prea rapida a unei vane pot duce
la depasirea presiunilor proiectate ale sistemului,
generand astfel avarii. Ciclurile de presiune in pompe
osciland in jurul punctelor de sarcina, sau vanele
de reducere a presiunii prost intretinute pot duce la
oboseala conductelor si la aparitia avariilor. Acest lucru
este valabil in special la sistemele cu conducte din
material plastice.

Miscari ale solului
Printre cauzele miscarilor solului sunt modificarile de
umiditate mai ales in solurile argiloase , schimbarile
de temperatura, ridicarile din cauza inghetului si
scufundarile. Aceste miscari pot duce la spargerea
conductelor, la deplasarea imbinarilor sau la aparitia
unor concentratii locale de tensiune in conducte sau
in armaturi, care duc in final la ruperea acestora.

Deteriorarea conductelor
Cea mai grava problema este coroziunea interna
sau externa a conductelor si armaturilor din metal.
Coroziunea interna este in general mai severa in
zonele cu apa cu duritate scazuta. In timp, apar
noduli pe peretii conductelor. Acesti noduli, care duc
in timp la incrustatii, cauzeaza ciupirea suprafetei
interne, care se poate transforma in cele din urma in

gauri sau chiar in aparitia unor fisuri longitudinale
sau transversale in conducta.Coroziunea exterioara
apare din diverse cauze, printre care diferentele
de aerare in sol, coroziunea bimetalica, variatii ale
concentratiei de saruri dizolvate in sol, activitatea
microbiologica si pamantul contaminat din solurile
poluate. Consecintele coroziunii externe sunt similare
celei interne. Corodarea conductelor din beton sau
azbociment poate fi cauzata de soluri sau ape cu
continut ridicat de sulfati.

Slaba calitate a materialelor si a executiei
Pierderile generate din aceasta cauza afecteaza atat
conductele si armaturile operatorului cat si pe cele ale
clientului. Este important sa se stabileasca standarde
corespunzatoare pentru materialul conductelor si sa
se supravegheze corect instalarea acestora, inclusiv
pregatirea santurilor. Orice conducta trebuie testata
inainte de a fi darta in functiune, pentru a se descoperi
eventualele defecte. De asemenea, materialele trebuie
manevrate cu grija si depozitate corespunzator.

Caracteristicile solului
Un factor important care afecteaza durata pierderilor
ascunse (scurgeri) este permeabilitatea solului in
care sunt pozate conductele. In unele soluri, apa din
scurgerile subterane poate apare la suprafata destul
de repede, in timp ce in alte soluri cum ar fi cele
calcaroase, aceste scurgeri pot dura un timp nedefinit,
fara sa apara vreodata la suprafata.

Incarcarile din trafic
Efectele vibratiilor si a traficului greu in unele zone, pot
avea un impact semnificativ asupra nivelului pierderilor.
La instalarea de conducte in zone intens circulate,
trebuie acordata o atentie speciala selectarii celui mai
potrivit material pentru conducte si refacerii santurilor.

Curenti electrici vagabonzi
Acesti curenti pot duce la corodarea conductelor
de metal neprotejate si accentueaza importanta
unei protectii a conductelor in aceste cazuri. Acest
lucru este in mod special relevant in Romania, unde
curentii vagabonzi din vecinatatea sinelor de tramvai
au avut un efect advers asupra conductelor de otel
neprotejate.
Ilie IVAN
SEF SERVICIU AVIZE, DISPECERAT, DETECTIE PIERDERI
SC APA CANAL 2000 SA Pitesti
ivan_ilie 2000@yahoo.com
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Portal WEB, Aplicație WEBGIS pentru evaluarea riscurilor
în cazul defecțiunilor la sistemul de canalizare
Rezumat. Lucrarea de față prezintă o abordare spațială a informației existentă în diferite baze de date ale
societății și a modului cum poate fi ea folosită, pentru ca societatea să aibă o reacție rapidă în cazul producerii
unui eveniment nedorit, care ar putea să ducă la o poluare accidentală.
Informația este accesată și analizată cu ajutorul tehnologiei WebGIS folosind modele și tehnologii OPEN SOURCE.
Cuvinte cheie: Portal WEB, WebGIS, rețele utilități, instrument GIS.

S

ocietatea S.C. VITAL S.A. este operatorul regional
care furnizează / prestează servicii de alimentare cu
apă și de canalizare în județul Maramureș.

Bogdan Văduva

Radu Alexandru Marian

Preocupările pentru implementarea tehnologiei
WebGIS [1] datează din anul 2006, când s-a pus
problema afișării informațiilor primite de la
senzorii de presiune instalați în orașul Baia Mare
într-o pagina WEB. Pentru aceasta s-au facut
măsuratori cu sisteme GPS [2] iar după realizarea
paginii, informațiile au fost puse în valoare prin
afișarea presiunilor pe o hartă în timp real. Datele
obtinute in urma masuratorilor pot fi folosite si
la determinarea zonelor din oraș care ar putea fi
afectate de inundații[3], în cazul în care ar apărea
avarii ale rețelelor. În continuare, s-a studiat
impactul hidrologic al avariilor[4] rețelelor asupra
zonei rurale. În următoarea etapă a studiului[5] s-a
luat în calcul și datele de la radarul meteorologic
și s-au analizat diverse scenarii determinând în
final simularea scurgerii apei din rețeaua avariată.
Rezultatele obținute au fost:
- determinarea zonelor și posibililor clienți afectați de
avarie ;
- crearea unui model GIS pentru zonele rurale;
- dezvoltarea unor metodologii de calcul a volumului
de apă evacuat, în cazul unei spărturi în conducta de
apă;
- harta zonelor inundabile în cazul apariției unei avarii
majore;
- determinarea impactul hidric al rețelelor de apă
avariate în funcție de mai mulți parametri.
Preocuparea pentru GIS s-a concretizat prin realizarea
unui portal cu ajutorul căruia să se poată realiza un
management[6] performant al rețelelor.
O problemă majoră a fost găsirea unei modalități de a
gestiona multiple informații și de a comunica EFICIENT
și în TIMP REAL cu toate compartimentele (tehnic,
economic, operativ, suport) care împreună asigură
serviciul de alimentare cu apă și canal.
Pentru a putea avea o colaborare între
compartimentele societății a fost implementat un
portal WEB în care personalul, pe bază de utilizator,
parolă și drepturi de acces poate vedea și consulta
diferitele baze de date ale societății. Portalul a fost
gândit și creat ca un instrument de management
cu ajutorul căruia să se poata monitoriza întreaga
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activitate, iar în urma analizelor realizate pe datele
obținute, să se poată lua deciziile corecte atât
din punct de vedere tehnic, cât și economic. Cu
ajutorul portalului pot fi integrate datele rezultate
de la diversele compartimente ale societății: relații
cu clienții, dispecerat, GIS, comercial - abonați,
contabilitate, managementul activelor, proiectare,
exploatarea rețelelor și SCADA, obţinându-se analize
spațiale foarte complexe.
Digitalizarea rețelei s-a realizat cu AutoCAD Map
/ Raster Design, dar din cauza costurilor mari de
licenţiere pentru lucrul colaborativ, s-a încercat
trecerea către produse și tehnologii OPEN SOURCE/
WEBPORTAL.
În perioada 2011-2015, prin derularea proiectului
de investiţii “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş”, proiect
cofinanţat din Fondul de Coeziune POS Mediu,
a fost implementat un model matematic al rețelelor
de canal existente la acea dată în baza de date
a societății. Acest model este de tip OPEN SOURCE
și poate fi descărcat de pe interenet de la
urmatoarea adresă:
https://github.com/QGEP/datamodel
și folosește pentru rețelele de canal standardele
elvețiene SIA 405 și VSA-DSS
http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/geodaten/
https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/
siedlungsentwaesserung/vsa-dss/
Datele existente au fost migrate într-o bază de date
PostgreSQL cu extensia spațială PostGIS instalată.
În aplicația WebGIS au fost implementate formularele
necesare descrierii elementelor de rețea, datele
putând fi editate și actualizate.
Pentru editarea și crearea datelor spațiale s-a folosit
pe calculatoarele din dotarea biroului GIS un program
care nu necesită licență, fiind de tip OPEN SOURCE
– QGIS și care poate fi descărcat de la următoarea
adresă:
http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
Programul este o alternativă gratuită pentru softurile
GIS comerciale proprietare și beneficiază de suportul
comunității internaționale.
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Valorificarea datelor introduse în sistem prin
implicarea altor compartimente din cadrul societății a
fost îngreunată de anumite probleme:
• distribuirea geografică regională a utilizatorilor;
• cunoştintelor limitate în utilizarea programelor GIS;
• necesitatea reinstalării repetate a programelor;
• refacerea unitară a structurii proiectului în cazul
apariției unor modificări, etc.
Soluţia identificată a fost implementarea unei
platforme bazată pe tehnologie WEB. Avantajele sunt
multiple:
• în cazul modificării proiectului setările se fac întrun singur loc, reducând semnificativ timpul de
administrare;
• utilizatorul are acces la resursele disponibile în
funcție de drepturile setate de administrator;
• utilizatorul nu mai poate modifica interfața
proiectului, nemaifiind nevoie de intervenția
administratorului;
• utilizatorul nu mai poate adăuga alte seturi de date
salvate în alte diferite locații, păstrând astfel unitar
proiectul;
• toţi utilizatorii au acces la acelaşi set de date,
îmbunătățind continuu precizia proiectului;
• există salvat un istoric al modificărilor, existând
posibilitatea de a reveni în cazul unor erori.
Acuratețea cu care pot fi desenate în portal datele
spațiale este dată de precizia aparatelor cu care se

fac măsuratorile. În cazul nostru, am folosit GPS-uri
cu dublă frecventă și corecţii diferenţiale, obţinând
o precizie centimetrică. Coordonatele punctelor
măsurate în sistemul ETRS89 au fost transformate în
sistemul național Stereo70 cu ajutorul parametrilor
de transformare furnizați de ANCPI, folosind aplicația
TRANSDAT. Pentru locațiile în care nu s-au putut
efectua măsuratori GPS, s-a folosit o stație totală și
un soft de prelucrare a măsurptorilor. În final, s-a
obţinut un fişier cu coordonatele punctelor în sistemul
național, care poate fi incărcat în portal și folosit ca
bază pentru desenarea elementelor rețelei de canal.
Din portal se pot crea sau modifica toate elementele
componente ale rețelei de canal. Acestea sunt
descrise cu ajutorul atributelor care pot fi alese din
liste derulante, eliminând astfel erorile de introducere
a datelor.
ERP-ul companiei conţine o bază de date cu clienții,
dar în acesta nu este înregistrată locația geografică
și nici căminul în care este realizat racordul la rețeaua
de canal. Pentru a putea rezolva aceasta problemă în
portal s-a creat o modalitate de ataşare de geometrie
unei locații de client (Fig. 1.). Din meniul „Unelte” pot fi
selectate codurile de locații client din ERP, la care li se
ataşează geometria căminului de racord.
Tot cu ajutorul portalului web pot fi atasate, pe lângă
poze, fişa căminului de canal, documente din istoricul
managementului activelor, date comerciale, date
tehnice și alte documente relevante pentru descrierea
și exploatarea rețelelor de canal. (Fig.2. )
Dacă există introdusă informația, aceasta poate
fi vizualizată ulterior foarte ușor prin interogarea
stratului care conține elementul respectiv. După
introducerea datelor, se poate vizualiza profilul rețelei
(Fig. 3.) de canal, putându-se verifica usor dacă
acestea au fost introduse corect sau dacă există erori
de proiectare sau execuție.

Fig. 1. „Unealta” pentru realizarea interconexiunii între baza de date GIS și baza de date a sistemului ERP.

În cazul în care a fost înregistrată o avarie, în portal se
introduce locația ei şi se completează un formular în
care se completează detalii despre avarie. Aplicația
WebGIS poate face analiza zonei afectate de poluarea
accidentală sau avaria unui element al rețelei de canal.
(Fig. 4.)
După identificarea zonei din care se colectează
apele uzate, se pot determina zonele, care ar putea
fi afectate în cazul în care rețeaua de canal nu
functionează.
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului numărul
68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului,
impune operatorului regional să ia măsuri în vederea
diminuării riscurilor de producere a unor prejudicii
asupra mediului.

Fig. 2. Tipuri de documente ataşate
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Conform art. 14. – (1) „Operatorul este obligat să:
a) acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina
sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii
respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi, în
scopul limitării sau prevenirii extinderii prejudiciului
asupra mediului şi a efectelor negațive asupra
sănătăţii umane sau agravării deteriorării serviciilor.
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b) ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17–19.
Dacă a fost creat un astfel de prejudiciu, operatorul
trebuie să identifice poluatorul, să îl facă să răspundă
financiar și să urmarească ca un astfel de eveniment
să nu se mai producă.”
În cazul în care se constată că o avarie majoră la
sistemul de canalizare ar putea bloca funcţionarea
rețelei de canalizare, dispecerul poate să:
• anunţe abonații să utilizeze minimal sistemul, astfel
încat să nu se producă o poluare accidentală;
• coordoneze intervenţia cu autospeciale pentru
vidanjarea şi transportul apelor uzate în alte puncte
de descărcare autorizate din rețea;
• furnizeze informații tehnice clare pentru intervenţia
rapidă în vederea eliminarii blocajului;
• restrangă zona de proveniență a poluării și să
identifice potențialul poluator
Cu ajutorul aplicației WebGIS, se poate obţine uşor
un raport al clienților, care trebuie verificați (din
informațiile deja existente în contractul de furnizare
întocmit cu agenții economici) în cazul apariției unei
poluări accidentale, reducând semnificativ timpul de
reacţie al echipei care se ocupă cu prelevarea probelor
necesare documentării incidentului respectiv.

Concluzii
În urma implementării soluției prezentate, s-au
obţinut următoarele beneficii:
• un management performant
• o viteză de reacţie crescută a echipelor de
intervenţie în cazul apariției unui incident
• o planificare mai exactă a activității
• o reducere a costurilor generate de o avarie a rețelei
de canal
• eficientizarea managementului activelor
• costuri reduse cu instruirea personalului
• reducerea semnificativă a costurilor
• posibilitatea utilizării instrumentelor portalului în
teren cu ajutorul dipozitivelor mobile
• o îmbunatățire a imaginii companiei
Prin multitudinea datelor integrate, portalul
implementat are funcţii complexe, de analiză şi
prognoză a întregului sistem, oferind informaţii
pertinente şi în timp real atât pentru topmanagement, managementul de linie cât şi pentru
operatori. Platforma poate fi folosită de toate
compartimentele societătii pentru a lua cele mai bune
decizii, adaptate situaţiei şi momentului.
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Stimati Colaboratori,
LEADER ECO SRL , cel mai important distribuitor de echipamente de inspecţie video din Romania,
doreste sa va retina atentia cu noul echipament profesional produs de Rico Germania - Cross
Touch 300, instalat intr-un vehicul compact tip mini VAN care poate fi din gama Dacia DOKKER
VAN, un sistem de ultima generatie extrem de compact, flexibil in configuratii si ergonomic destinat
sa fie utilizat pentru inspectia sistemelor de canalizare in gama DN 100 – DN 2000 mm (in functie
de tipul si numarul de carucioare utilizate).
Echipamentul video RICO-Cross Touch 300, un „all in 1” privind inspectia video anunta ca a venit
momentul pentru o noua abordare privind platforma de transport.

Fata de generatia veche a acestor echipamente, noile sisteme au urmatoarele avantaje
demne de toata atentia:
a) Mobilitate foarte mare datorita conceptiei modulare care face ca sistemul sa fie ideal nu
doar pentru utilizare portabila dar sa poate fi instalat si intr-un vehiclul sub forma unui
autolaborator.
b) Unitatea de comandă se poate detasa pentru o operare optima.
c) Nu mai este necesara utilizarea unui PC sau laptop extern. In unitatea de control este
integrat un PC industrial cu monitor touch screen.
d) Legatura dintre tambur si carucior este asigurata prin tehnologia cablului coaxial cu
transmiterea/receptionarea comenzilor si datelor prin conductorul central.
e) FOARTE IMPORTANT!- Acest cablu are avantajul ca este foarte usor si rapid de
depanat in teren de catre operator, fara necesitatea de a apela la un service
specializat.
f) Intreg sistemul video functioneaza doar cu un generator portabil 230V / 2,6 KVA, tip
INVERTER de dimensiuni mici.
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Mai jos, va prezentam o imagine elocventa a uneia din variante in care poate fi utilizat sistemul de
inspectie video Cross Touch 300 folosind un vehicul normal.

Echipa LEADER ECO va sta la dispozitie la sediul dumneavoastra pentru a va furniza
informatii suplimentare legate de acest sistem precum si pentru prezentarea intregii game de
echipamente de inspectie video canalizare fabricate de RICO Germania.

Cu stima,
Echipa Leader

Bucharest ,Str.Marasti 35
Phone: +4021 224 23 03
Fax:
+4021 224 06 04
Mobile: +4 0726 685 400
E-mail: eco@leader.ro

http://www.leader.ro.
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Pierderi de apă - estimarea indicatorilor de
performanță în rețele de mici dimensiuni
Abstract: It is widely known nowadays that performance indicators are the base for decision making in utility
companies. The whole process will yield good results in most cases, provided that the input data is highly
accurate and the results have been given correct interpretations. This paper will focus on less than perfect
scenarios, where the erroneous input data can severely affect the end results and shift the company’s policies
in the wrong direction.
Small distribution systems are more sensitive to changes / errors of the input date, especially when
underestimating the apparent losses is a common mistake and leads to unrealistic targets for performance
indicators related to real losses. This paper will analyze a small network with different input data scenarios
related to apparent losses estimations and at the same time considering two different evaluation matrixes.
Keywords: Pierderi de apă, indicatori de performanță, rețele de distribuție mici

A Aldea

INTRODUCERE
Managementul pierderilor de apă din rețelele de
distribuție s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani ca o
preocupare majoră a operatorilor de apă din întreaga
lume. Pe măsură de această activitate a avansat,
problema predominantă a devenit stabilirea țintelor
realiste pentru indicatorii de performanță de pierderi
de apă.
În acest sens în momentul de față există sistemul de
indicatori de performanță recomandat în manualul
de bune practici IWA (ediția a II-a din 2007), matricea
de comparație a Băncii Mondiale și matricea
recomandată în Manualul National al Operatorilor de
Apă și Canalizare (edițiile din 2008 și 2010).
Lucrarea de față își propune să analizeze anumite
scenarii referitoare la datele de intrare (în special
estimarea pierderilor aparente) și influența acestora
asupra valorilor indicatorilor de performanță. Un caz
aparte îl reprezintă rețelele de distribuție de mici
dimensiuni, rețele ce sunt mult mai sensibile la orice
variație a datelor de intrare .

STUDIU DE CAZ - LOCALITATEA CORNETU
(ILFOV)
Rețeaua de distribuție a localității Cornetu alimentează
aprox. 264 de consumatori (incluzând blocuri, case,
vile și agenți comerciali) și are o lungime de 3.8 km,
iar gradul de contorizare la nivelul lunii septembrie
2013 era de numai 30%. Sistemul de alimentare cu apă
Cornetu este inclus în acest moment întrun proiect POS
Mediu, în urma căruia va beneficia de o rețea extinsă de
aprox. 25 km și va alimenta în jur de 2900 consumatori.
Ca observație generală, indicatorii țintă din Studiul de
Fezabilitate / Aplicația de Finanțare au fost calculați
pornind de la următoarele premise:
Pierderile datorate erorilor apometrelor sunt 1% din
consumul autorizat facturat
Consumul neautorizat este considerat 0 (omis din
calcule)
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Indicatorul ILI a fost calculat la o presiune în rețea de
35 mCA și o lungime medie a branșamentului de 0 m.
Luând în considerare cele de mai sus, bilanțul apei
pe anii 2012 și 2013 a fost realizat cu informații
actualizate ale companiei de apă după cum urmează:
Analizând informațiile existente, s-au constatat
discrepanțe (în unele cazuri majore) între cifrele
provenite din cele patru surse de date. În consecință
analiza s-a efectuat în următoarele ipoteze:
Pierderile datorate erorilor apometrelor au fost
considerate 3% din consumul autorizat facturat
Pentru consumul neautorizat s-au luat în calcul o serie
de scenarii posibile, de la 0% la 100% din consumul
autorizat
Indicatorul ILI a fost calculat la o presiune în rețea de
30 mCA (aceasta fiind presiunea pe refularea stației de
pompare)
Indicatorii de performanță rezultați sun prezentați
pentru fiecare an în parte în tabelele de mai jos:
Evident se observă că apa care nu aduce venituri
va avea o valoare constantă indiferent de variația
pierderilor aparente, dar toți indicatorii care se referă
la pierderile fizice se vor diminua corespunzător. Cele
două cazuri extreme (consum neautorizat de 0% și
100% din consumul autorizat) pun în evidență un
rezultat neintuit în mod normal fără calcule, și anume
diminuarea indicatorului ILI de aproape 10 ori.
Valorile negative obținute în tabelul aferent anului
2013 indică faptul că avem de a face cu situații
imposibile. Motivul pentru care indicatorii de
performanță au valori mai mici decât zero indică faptul
că s-a făcut o supraestimare a pierderilor aparente. Cu
alte cuvinte se poate stabili o limită maximă teoretică
a cuantumului consumului neautorizat, care ulterior va
trebui comparată cu măsurători de debite în sistemul
de distribuție.
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - CORNETU (2012)
Indicator

UM

2012-0%

2012 25%

2012 50%

2012 75%

2012 100%

Total apă care nu aduce venituri

m3/zi

269

269

269

269

269

Apă care nu aduce venituri

%

53%

53%

53%

53%

53%

Pierderi reale în rețea

m3/zi

267

206

146

86

25

Procent de pierderi reale în rețea

%

52%

40%

29%

17%

5%

Pierderi reale pe branșament

l/b/zi

1011

782

553

326

95

32

25

18

10

3

ILI

Tabel 1 Indicatori de performanță pentru anul 2012 în funcție de ponderea consumului neautorizat
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - CORNETU (2013)
Indicator

UM

2013 0%

2013 25%

2013 50%

2013 75%

2013 100%

Total apă care nu aduce venituri

m3/zi

137

137

137

137

137

Apă care nu aduce venituri

%

31%

31%

31%

31%

31%

Pierderi reale în rețea

m3/zi

134

58

-18

-95

-171

Procent de pierderi reale în rețea

%

30%

13%

-4%

-21%

-39%

Pierderi reale pe branșament p35-40

l/b/zi

508

220

-68

-358

-647

16

7

-2

-11

-21

ILI

Tabel 2 Indicatori de performanță pentru anul 2013 în funcție de ponderea consumului neautorizat
Variația indicatorilor de performanță pentru anii
2012 și 2013 în funcție de cuantumul consumului

neautorizat (și implicit a pierderilor aparente) se poate
observa cu ușurință în graficele următoare:

Fig. 1 Variația indicatorilor de performanță (anii 2012 și 2013) în funcție de ponderea pierderilor comerciale
Din fig. 1 se poate determina o limită maximă teoretică
a cuantumului pierderilor aparente de aprox. 45% din
consumul autorizat. Este evident că acest caz extrem

www.detectiviiapeipierdute.ro

este puțin probabil să fie cel real, deoarece implică
pierderi fizice în rețea nule.
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INTERPRETAREA REZULTATELOR
În România de folosesc în mod curent două matrice
de evaluare a rețelelor de distribuție : matricea Băncii
Mondiale și matricea recomandată în Manualul
Național al Operatorilor de Apă și Canalizare,
prezentate pe scurt în cele ce urmează.
Această matrice poate fi folosită pentru a ghida în
dezvoltarea şi îmbunătăţirea în continuare a reţelei:
• Categoria A- Bine. Suplimentarea eforturilor de
reducere a pierderilor poate fi neeconomică.
• Categoria B- Potential de îmbunătăţiri. Se poate lua în
considerare presiunea de management, îmbunătățirea
politicii de control activ al avariilor, şi o mai bună
întreţinere a sistemului.
• Categoria C- Insuficient. Tolerabil doar în cazul
resursele de apă sunt abundente şi apa este ieftină,
şi chiar şi atunci ar trebui intensificate eforturile de
reducere a NRW.

Categoria 1 – C1 - (foarte buna) – Stare optima
conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte
masuri pentru imbunatatirea indicatorului.
Categoria 2 – C2 - (buna) – Nivel mic de risc conform
indicatorului relevant. Nu sunt necesare masuri
speciale pentru imbunatatirea acestui indicator.
Categoria 3 – C3 - (medie) – Valoare medie a
indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte masuri
pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare
in vederea identificarii potentialelor defectiuni.
Categoria 4 – C4 - (critica) – Valoare critica a
indicatorului relevant. Aceasta este un decalnsator
pentru initierea de actiuni corective pentru
imbunatatirea indicatorului.
Categoria 5 – C5 - (inacceptabil) – stare inacceptabila
care cere actiuni imediate pentru imbunatatirea
performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca
retrospectiv ar fi trebuit luate masuri din timp.

• Categoria D- Slab. Compania folosește resursele
ineficient şi desfășurarea unor programe de reducere a
NRW sunt imperative.

În cazul rețelei de distribuție Cornetu pentru anii
2012 și 2013, evaluările au fost realizate pentru toate
scenariile prezentate anterior, mai puțin pentru

Fig. 2 Matricea de evaluare a Băncii Mondiale

Categoria

NRW (%)

LKN (m3/an/km.)

ILI

ELI

De la

catre

De la

Catre

De la

catre

De la

catre

C1

0

10

0

10000

0

10

0

1.0

C2

10

20

10000

20000

10

20

1.0

2.5

C3

20

30

20000

30000

20

30

2.5

3.0

C4

30

40

30000

40000

30

40

3.0

3.5

C5

40

40+

40000

40000+

40

40+

3.5

3.5+

Fig. 3 Matricea de evaluare conform Manualului Național al Operatorilor de Apă și Canalizare
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cazurile considerate imposibile. Este de așteptat ca
în funcție de matricea aleasă evaluarea sistemului
de distribuție să fie diferită, iar în cazul matricei din
Manualul Operatorului este de așteptat ca indicatorii
de performanță analizați să de afle în categorii diferite.
Se observă din cele două tabele de mai sus că
indiferent de scenariul analizat, apa care nu aduce
venituri (NRW) se află în ultima categorie de
performanță. În cazul extrem în care ponderea
pierderilor aparente este mare rezultă evident o
încadrare în cea mai bună categorie de performanță
(C1) a sistemului de distribuție în funcție de indicatorii
de pierderi fizice.
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Analiza efectuată în secțiunile anterioare scoate
în evidență câteva aspecte care trebuie clarificate
referitoare la evaluarea unui sistem de distribuție din
puncte de vedere al pierderilor de apă, și anume:
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Universitatea Tehnică de Construcții București, B-dul
Lacul Tei 122 -124
(E-mail: aldea@hidraulica.utcb.ro)

Sub-evaluarea pierderilor aparente care poate
conduce la seturi de măsuri de reducere a pierderilor
neinspirate, punând accent nejustificat pe reducerea
pierderilor fizice
Necesitate unei abordări combinate ”top-down”
și ”bottom-up” a realizării bilanțului apei, mai ales
în situații în care gradul de încredere și acuratețea
datelor de intrare sunt scăzute.
Rețea distribuție Cornetu (anul 2012)
Scenariu

Mat. Băncii Mondiale

Mat. Manual Operator
NRW(%)

LKN (m3/an/km.)

ILI

2012 – 0%

D

C5

C3

C4

2012 – 25%

D

C5

C3

C3

2012 – 50%

D

C5

C2

C2

2012 – 75%

C

C5

C1

C1

2012 – 100%

A

C5

C1

C1

Tabel 3 Evaluarea rețelei de distribuție la nivelul anului 2012
Rețea distribuție Cornetu (anul 2013)
Scenariu

Mat. Băncii Mondiale

Mat. Manual Operator
NRW(%)

LKN (m3/an/km.)

ILI

2013 – 0%

C

C4

C2

C2

2013 – 25%

B

C4

C1

C1

Tabel 4 Evaluarea rețelei de distribuție la nivelul anului 2013
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Concursul pentru instalatori Stan Vidrighin 2017

C

Somes-Zalau, Compania de apa Somes,Compania de
apa Arad, Apa Prod Deva, Apuaserv Satu Mare.

12 echipe, a câte doi instalatori, salariați ai mai
multor companii de apă din România, au luat startul
competiției:Apa Nova Bucuresti, Aquacaras, Compania
de apa Oltenia, Compania Apa Brasov, Aquatim, RAJA
Constanta, SECOM DR TR Severin, Compania de apa

Concursul s-a desfasurat pe o platformă special
amenajată la stația de epurare din Timisoara. Probele
de concurs au constat în execuția unui branșament
într-o conductă sub presiune -prin electrofuziune,
si a unui racord de canalizare. A fost prezentata
si tehnologia de inspecție video a conductei/
bransmanentului (utilizata pentru depistarea
branșamentelor ilegale).

oncursului profesional Stan Vidrighin, dedicat
instalatorilor, aflat la a 3-a editie si-a desemnat
castigatorii. In perioada 4-6 octombrie 2017 a avut loc
la Timisoara conferinta Eco-impul, in cadrul careia s-a
desfasurat si traditionalul concurs dedicat instalatorilor.

Alin Anchidin

proba 1

proba 2

proba 3

timp

punctaj

timp

punctaj

timp

punctaj

punctaj
total

Apa Nova Bucuresti

5.11.59

5

1.21.56

3

0.46.54

2

10

Apa Prod Deva

5.39.84

1

1.14.48

6

1.06.01

1

8

Apaserv Satu Mare

5.05.52

8

1.34.65

2

0.30.53

12

22

Aquacaras

4.35.29

10

1.07.27

10

0.31.03

11

31

Aquatim

5.16.34

4

1.09.06

9

0.40.80

4

17

Numele companiei

Compania Apa Brasov

5.38.74

2

1.38.49

1

0.39.72

6

9

Compania de apa Arad

4.25.42

12

1.05.06

11

0.42.32

3

26

Compania de apa Oltenia

5.08.68

6

1.13.05

8

0.34.19

9

23

Compania de apa Somes

5.17.24

3

0.59.37

12

0.32.76

10

25

Compania de apa Somes – Zalau

4.57.21

9

1.13.55

7

0.40.47

5

21

RAJA Constanta

5.05.53

7

1.19.55

4

0.38.89

8

19

SECOM Dr Tr Severin

4.32.98

11

1.17.01

5

0.39.11

7

23

Viteza, dar și calitatea execuției au fost punctate
de juriul format din teoreticieni și practicieni ai
domeniului apei: prof. univ. dr. ing. Ion Mirel, conf. dr.
ing. Constantin Florescu, Nicolae Păcurar (HTI), Marius
Pop (Funke) și Mădălin Piescu (Aliaxis).
Câștigătorii ediției 2017 a concursului Stan Vidrighin
au fost: locul I – Aqua Caraș, locul II – Compania de
Apă Arad, locul III – Compania de apă Someș (Cluj).
Dupa cum spuneam la inceputul competitiei –
UNEORI CASTIGI UNEORI INVETI – ar trebui sa fie
sloganul celor care participa. Participarea la astfel
de evenimente trebuie sa aduca un castig pentru
fiecare concurent. Sper ca ceea ce am propus a fost
suficient de interesant pentru ca fiecare companie sa
inteleaga importanta asupra”calitatatii si rapiditatea”
materialelor utilizate.
Am reusit sa realizam un bransament nou pe o
conducta din polietilena aflata sub presiune in mai
putin de 5 minute fara sa oprim apa „consumatorilor”.
Am montat colierul de bransare + robinet concesie +
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teava fara sa utilizam nici un surub si nici o cheie. Asta
in timp se traduce printr-un bransament sigur, care nu
este atacat de rugina.
Am reusit sa efectuam un racord de canalizare pe o
teava de 315mm in mai putin de 1 minut. Racordul
este foarte sigur si etans.
In mai putin de 5 minute poti face o inspectie video a
bransamentelor pentru a vedea daca exista conexiuni
ilegale.

EVENIMENTE

Materialele necesare desfășurării competiției,
diplomele și premiile destinate câștigătorilor și
participanților au fost puse la dispoziție de sponsorii
acestei ediții, HTI, Funke, Aliaxis și Termo Tools.
Concursul, parte a evenimentului Eco-Impuls,
organizat de societatea Aquatim, Fundația
Aquademica și Universitatea Politehnica Timișoara,
a câștigat tot mai multă popularitate în rândul
angajaților companiilor de apă, cu responsabilități în
mentenanța rețelelor de apă și canalizare

Se poate observa ca cei de la Aquacaras au fost cei
mai constanti in fiecare proba – dar nu au fost si cei
mai rapizi – la nici o proba, ei fiind chiar pe locul trei
la probele de electrofuziune si racord canal. Total
punctajelor i-a adus pe primul loc.

www.detectiviiapeipierdute.ro
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Uneori câştigi, uneori înveţi
Ediţia cu numărul 10 a Concursului de detecţii pierderi apă – Vasile Ciomoş tocmai şi-a
desemnat câştigătorii.

Alin Anchidin

L

a această ediţie primul loc a fost ocupat de echipa
din Dr. Tr. Severin, urmaţi de echipa din Botoşani
şi cea din Constanţa. Diferenţele între ele find foarte
mici, doar câţiva centimetri făcând diferenţa între a fi
pe primul loc sau pe locul doi sau trei.

Căştigătorii au mai spart un mit –
întotdeauna va căstiga o echipă nouă.
Diferenţa între câştigători şi restul plutonului a fost
făcută de identificarea în plus a unei avarii pe un
branşament din polietilenă poziţionat paralel cu
conducta. Un defect foarte greu de localizat , mai ales
în condiţiile unei avarii provocate intenţionat.

Felicitări câştigătorilor!
Echipa din Dr. Tr. Severin a demonstat că este o
echipă valoroasă, ei având rezultate foarte bune la
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fiecare ediţie, câştigând şi ediţia a doua organizată
la Timişoara. Colegii de la Constanţa au fost foarte
aproape de titlu şi anul trecut.
Ca la orice competiţie adevărată cineva este înscăunat
cu titlul de campion până ce vine următoarea ediţie,
iar toată lumea felicită campionii şi rezultatele devin
istorie. Ne vom aminti doar cine e campion? Ne vom
aminti şi lecţiile învăţate cu această ocazie?
Uneori câştigi, uneori înveţi –scrisă de dr. John
Maxwel – reprezintă nu doar un citat dintr-o carte
renumită scrisă de o mare personalitate recunoscută
în domeniul lidershipului. Acest citat reprezintă un
adevăr : dacă nu ai câştigat asta nu înseamnă că ai
pierdut. De cele mai multe ori cei care au câştigat
au avut de partea lor norocul şi soarta. Dacă ar fi o
tehnică deosebită sau o strategie bine gândită – în

www.detectiviiapeipierdute.ro
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-vor fi avarii noi care provoacă zgomote mai mari
nefiind rotunjite găurile prin care iese apa
-dacă avariile sunt recente atunci nu se vor mai forma
caverne care sa optureze zgomotul produs de avarie,
apa fiind drenată intenţionat către canalizare

DEZAVANTAJE
-avariile provocate nu pot reda aceleaşi zgomote ca şi
cele reale din cauză că terenul a fost săpat şi refăcut
neavând zeci de ani de tasări
mod normal ai folosi aceaşi tehnică şi ai câştiga
mereu și mereu.
Aşadar vreau să punctez câteva aspecte legate de
acest eveniment, al detecţiei pierderilor de apă Tulcea
2017.
2017 – la această ediţie au participat 23 de echipe de
detecţii pierderi apă de la operatorii din ţară :
Alba, Argeş, Bihor, Brăila, Braşov, Botoşani, Bucureşti,
Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj,
Harghita, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Prahova,
Satu Mare, Suceava, Timişoara.
Au fost propuse 4 trasee cu lungimi considerabile
(între 96 şi 200m), toate fiind pe conducte din
materiale plastice PVC şi polietilenă. Se cunoaşte
faptul că aceste materiale nu transmit la distaţe mari
sunetele provocate de pierderile de apă.
Al doilea aspect inedit faţă de celelalte ediţii a fost
faptul că avariile au fost provocate intenţionat de către
organizatori, deci ele au fost create artificial. Acest
lucru creează avantaje şi dezavantaje, fapt ce ar trebui
urmărit cu atenţie de către viitorii organizatori.

AVANTAJE
-se cunoaşte cu exactitate locul avariilor, ceea ce face
ca săpăturile ulterioare concursului să se facă la locul
exact
-teoretic toate echipele au aceleaşi condiţii de teren
-pot fi grupate pe strazi necirculate, să fie în zone
apropiate unele faţă de altele

Botosani
www.detectiviiapeipierdute.ro

Constanta

-avariile provocate dacă nu sunt făcute ca în condiţiile
reale pot face ca o persoană cu experienţă de
teren să nu le dea importanţă tocmai pentru că în
situaţiile reale nu se întâmplă aşa ceva. Doresc să
dau un exemplu – un branşament din polietilenă de
25mm are şanse infime să fie avariat pe lungimea
lui dacă nu a fost agăţat în urma altei săpături în
zonă. Cele mai dese cazuri de avarii sunt cele în
care este defect la brida de pe conductă(robinetul
de concesie) sau la legătura cu apometru. O avarie
provocată pe un astfel de branşament chiar dacă ar
da zgomot , nu o poţi lua în considerare ca fiind pe
branşament.
-un ochi agil ar observa semne pe teren : gaură în
sistemul de canalizare, carosabil refăcut, resturi de
materiale folosite,
-localnicii ar putea să se revolte că iar veniţi să săpaţi
aici, săptămâna trecută iar aţi făcut o groapă, reparaţii
de mântuială…
Până la urmă toată lumea poate accepta şi acest
lucru cu avariile provocate,nu este tocmai un concurs
adevărat făcut în condiţii reale…..dar consider că ar fi
ferplay ca aceste lucruri să fie discutate pe faţă.

Lucruri de îmbunătăţit pot fi multe, dar
cele mai uşor de implementat trebuiesc
implementate de urgenţă:
-în comisia de alegere a tronsoanelor de concurs
trebuie să existe persoane care lucrează ca detector
pierderi de apă cu echipamente
-distanţele de măsurare pot fi trasate pe teren din 10
în 10 metri pentru a reduce eruarea măsurătorilor

Dr.Tr. Severin
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-comisia de jurizare trebuie să fie pe teren tot timpul
pentru a vedea şi remedia imediat problemele
constatate
-fiecare defect identificat să fie apreciat prin puncte chiar
dacă nu se află în intervalul celor 1,5 metri, deoarece o
echipă de detecții are rolul de a găsi defecte. Odată ce ai
săpat o groapă apa de la defect vine pe șanț iar detectorii
pot face corelări din groapă pentru a identifica defectul.
Bineânțeles că trebuiește punctată și precizia localizării,
dar nu e corect să depunctezi concurenții care au indicat
un defect față de cei care nu au indicat nimic chiar dacă
în zonă există pierderi de apă.
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-măsurători cu ajutorul unui totograf – in coordonate
GIS
-un regulament clar şi nu interpretabil
Vreau să închei precizând că acest eveniment este
unul binevenit şi cu o mare importanţă, eu nu critic
ci dorescsc ca aceste semnalări să fie văzute ca
propuneri de îmbunătăţire.
Ne revedem în 2018 la Dr. Tr. Severin.
Alin Anchidin
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Workshopul Detectivii Apei Pierdute

S

ub egida Fundaţiei Aquademica, împreună cu
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi
cu revista Detectivii Apei Pierdute s-a desfăşurat în
perioada 27-28 octombrie 2016 la Bucureşti o întâlnire
a specialiştilor în managementul pierderii de apă.

Alin Anchidin

Gazda evenimentului a fost Facultatea de
Hidrotehnică Bucureşti care a găzduit pe cei 63 de
specialişti prezenţi la acest evenimiment. Au fost
prezenţi mai mulţi reprezentanţi de la companiile
de apă din ţară, profesori universitari si un expert
internaţional în managementul pierderilor de apă.
Intâlnirea a fost apreciată de toţi cei prezenţi, în cadrul
acestui workshop purtându-se discuţii libere despre
tendinţele tehnologice, rezultate obţinute , priorităţi
şi măsuri implementate în diverse situaţii, experienţe
în sisteme de alimentare cu apă din România şi din
străinătate.
Ca şi la ediţia anterioară s-a acordat Premiul pentru
cea mai interesantă prezentare, premiu căştigat prin
votul tuturor participanţilor, acordat şi în acest an
prezentării soluţiilor implementate de către Apanova
Bucureşti. Eficienţa cu care au reuşit să aducă
randamentul reţelei la 76% (la Apanova se pune
accent într-un mod pozitiv pe randamentul reţelei
în loc să scoată în evidenţă procentul de pierderi ),
soluţiile implementate, soluţii testate şi soluţii de
viitor au fost cele care au scos în evidenţă prezentarea
acestei companii de apă.
Dl. Prof. Universitar Anton Anton a prezentat o scurtă
istorie a detecţiei pierderilor de apă în România,
dl. Prof. Univ. Alexandru Mănescu a avut o scurtă
intervenţie legată de importanţa acestor întâlniri
şi de importanţa acestui compartiment în fiecare
companie de apă, dl.prof.univ. Alexandru Dimache
decanul facultăţii de Hidrotehnică a fost impresionat
de numărul mare de specialişti prezenţi la eveniment
care au discutat intens până la sfarşitul tuturor
prezentărilor.

www.detectiviiapeipierdute.ro
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Ziua 1
Asist. Univ. Alexandru Aldea a explicat interactiv
balanţa apei, cu exemple şi calcule introduse în softuri
specifice. A fost utilizat un soft de către cei care au
avut asupra lor laptopuri.
Iulia Mihai expert în pierderile de apă a avut o
prezentare legată de elemente practice în depistarea
sursei care nu aduce venituri.
Alexandru Verioti de la RAJA Constanţa a avut o
prezentare legată de depistarea pierderilor de apă cu
ajutorul sateliţilor. Cei de la RAJA Consanţa sunt primii
care au utilizat această tehnologie în România pentru
a prelocaliza pierderile de apă cu ajutorul sateliţilor.
Dragoş Creţiu de la Apă-canal Sibiu a avut o
prezentare legată de activitatea de identificare a
defectelor ascunse, a urmat dl Sorin Murariu de la
Apavital Iaşi cu o prezentare legată de reducerea
pierderilor de apă cu ajutorul debitmetriei, o abordare
care a dat roade în foarte multe cazuri.
Dl Alexandru Postăvaru a avut o prezentare
interesantă şi spusă cu mult umor legată de
sistemele de georadare GPR –STEAM. Avantajele şi
dezavantajele tehnologiei, limitări şi utilizări, rezultate
concrete. Una din concluzii fiind că este o tehnologie
care poate ajuta echipele de depistări pierderi de
apă dar necesită personal pasionat şi specializat în
interpretarea datelor colectate.
Detectarea branşamentelor ilegale cu ajutorul
camerelor de inspecţie video a fost prezentarea celor
de la Titan Technik, Reducerea pierderilor de apă pas
cu pas a fost prezentarea celor de la Compania de
utilităţi publice Brăila urmată de o prezentare foarte
interesantă a dl Matuz Bela de la Apaserv Satu Mare
în legătură cu metodele de abordare în reducerea
pierderilor de apă.
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Ziua 2
Ian Maggs expert internaţional în managementul
pierderilor de apă a avut mai multe prezentări legate
de interpretarea şi analiza datelor, aplicaţii pentru
analiza DMA-urilor. Dânsul ne-a pus la dispoziţie un
soft cu care putem sa avem o analiză mai clară a DMAurilor. Au fost arătate exemple din mai multe locuri,
grafice şi date care interpretate greşit pot conduce
în direcţii greşite,tehnologii încercate şi rezultate
obţinute.
Dl. Viorel Simionescu împreună cu dl. Bogdan
Ardeleanu de la firma SebaKMT au vorbit despre
importanţa înţelegerii tehnologiei acustice în era
conductelor din plastic, a importanţei utilizării
tehnologiei folosind cât mai corect instalarea lor
în teren, a înţelegerii principiilor de funcţionare a
aparaturii din dotare. Cu această ocazie ne-a fost
prezentată şi o tehnologie nouă pentru preluarea şi
prelucrarea datelor cu ajutorul unei tablete sau a
telefonului smart.
A urmat prezentarea dl. Liviu Simionov de la Apanova
Bucuresti, prezentare intitulată Managementul
integrat al pierderilor ascunse şi al evenimentelor
din reţeaua de apă. După cum am mai menţionat a
fost prezentarea care a fost votată ca fiind cea mai
interesantă . Ceea ce au reuşit să realizeze cei de la
Apanova Bucureşti este ceea ce spun toţi experţii în
domeniu : să împarţi reţeaua în DMA-uri pentru a le
gestiona mai uşor şi a interveni imediat ce se observă
creşterea debitului într-un anumit DMA.
Dl. Alexandru Postăvaru de la Apaserv Neamţ a făcut
o demonstaţie legată de drone. Ne-a arătat cum se
montează/demontează, avantaje şi dezavantajele
utilizării acestei tehnologii.
Alin Anchidin de la Aquatim Timişoara a prezentat
Lecţii învăţate din schimburile de experienţă
Timişoara- Munchen.
În încheiere Iulia Mihai a făcut o recapitulare a ceea
ce s-a intâmplat la ediţia precedentă, a rezultatelor
chestionarelor completate de participanţi şi a celor din
ediţia actuală.
Cu ocazia acestui eveniment a fost lansat numărul
9 din revista Detectivii Apei Pierdute, revistă
ce poate fi descărcată accesând siteul www.
detectiviiapeipierdute.ro
Prezentările pot fi descărcate accesând linkul următor :
http://detectiviiapeipierdute.ro/prezentariworkshop-dap-2016-bucuresti/
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Echipamente de înaltă calitate
pentru reducerea pierderilor de apă

Î

n contextul actual, este foarte comună situația în care
25-50% din producția de apă nu ajunge niciodată la
client. Pentru zonele urbane cu populație în creștere acest
lucru este problematic deoarece extinderea rețelelor
de distribuție a apei fără un program de reducere a
pierderilor de apă poate însemna creșterea risipei, a
costurilor de exploatare și pierderi financiare excesive.

Felix Gyori

Se estimează că prin eficientizarea sistemelor de
distribuție pot fi deservite cu până la 30% mai multe
persoane. De asemenea, prin această eficientizare
pot fi obținute și economii considerabile de energie,
deoarece un program tipic de reducere a pierderilor
asigură o presiune mai bună a apei în sistem, sporind
eficiența energetică. În plus, presiunea redusă și mai
puține fluctuații ale presiunii vor crește durata de viață
a conductelor, a vanelor și a altor echipamente.
Costurile reduse datorate gestionării eficiente duc la
creșterea veniturilor care pot fi transformate în fonduri
de investiții pentru companiile de utilități, asigurând
eficiența și dezvoltarea lor în viitor.
O componentă importantă într-un astfel program
de eficientizare este investirea în produse de înaltă
calitate pentru sistemele de distribuție a apei. Multe
companii de utilități au învățat pe calea cea grea că
prin achiziția echipamentelor de calitate slabă ar
putea economisi bani atunci când le cumpără dar că
pe termen lung, totul devine mult mai scump. Poate
deveni foarte costisitoare și de durată identificarea,
repararea sau înlocuirea unui echipament
nefuncțional montat în rețea.
Pierderile de apă nu se datorează doar spărturilor din țevi,
măsurătorilor inexacte sau a problemelor de la îmbinări.
Aceste pierderi pot fi cauzate și de echipamente neetanșe
sau nefuncționale. Calitatea elementelor de etanșare

(a cauciucului) si protecția la coroziune sunt doar două
dintre caracteristicile care trebuie luate în considerare la
evaluarea calității echipamentelor.
La AVK dezvoltăm și producem componente
proprii de cauciuc folosite ca elemente de etanșare.
AVK a dezvoltat un compus din cauciuc EPDM cu
caracteristici de compresiune excepționale, rezistent
și cu duritate optimă care minimizează acumularea
de biofilm și îl împiedică să acționeze ca un teren de
reproducere pentru bacterii. De asemenea, cauciucul
AVK este rezistent la toate tipurile de substanțe
chimice utilizate în tratarea apei.
Toate componentele din cauciuc folosite în produsele
noastre sunt conforme cu standardele naționale
și internaționale. Realizăm cu regularitate teste de
laborator ale cauciucului pentru a ne asigura că este fără
miros, fără culoare și fără gust, chiar și după mulți ani de
utilizare. Procesele de producție sunt testate periodic și
toate componentele de cauciuc primare sunt marcate și
identificabile, permițând trasabilitatea completă.
Protecția împotriva coroziunii este un alt element
cheie care asigură produselor noastre o fiabilitate de
neegalat. Protecția împotriva coroziunii este vitală
pentru un robinet care este îngropat în pământ
pentru o perioadă lungă de timp. Vanele AVK sunt
acoperite la interior și exterior cu un strat epoxy
conform normelor GSK ceea ce este un element
esențial atunci când siguranța contează.
Felix Gyori
Product and Promotion Manager - AVK International
A/S Romania
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PEHD - de la conducta simplă la conducta
care permite monitorizarea și identificarea avariilor

S

Cristian Boboș

e poate considera că polietilena își are începutul
în anul 1930, când chimistul american Carl
Shipp Marvel de la compania DuPont reușește să
obțină pentru prima dată un precipitat de înaltă
densitate, prin supunerea etilenei la o presiune
înaltă. Această idee este dusă mai departe de către
chimiștii britanici Eric Fawcett și Reginald Gibson,
care în 1935 obțin o formă solidă a polietilenei. Prima
aplicație a acesteia va fi în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, când britanicii o folosesc pentru
izolarea cablurilor electrice de radar. Apoi, în 1953,
germanul Karl Ziegler de la Institutul Max Planck,
inventează procedeul de producere a polietilenei de
înaltă densitate (PEHD) prin polimerizarea catalitică
a etilenei la presiune redusă, procedeu ce va sta la
baza obținerii mai multor variante de polimer. Doi
ani mai târziu, în 1955, este produsă prima conductă
din polietilenă de înaltă densitate. Ca urmare a
succesului înregistrat cu acest material, Karl Ziegler
primește în anul 1963 premiul Nobel pentru Chimie.
[*]
În anul 1958, după trei ani de la producerea
primei conducte din PEHD, fabrica de filatură din
iută înființată în Emsdetten de către Engelbert
Gröter în anul 1908 se reprofilează pe producerea
conductelor din polietilenă de înaltă densitate, astfel
firma egeplast devenind una dintre primele fabrici
producătoare de conducte din polietilenă pentru
transportul apei și unul din principalii dezvoltatori
de soluții tehnice și tehnologii de producere a
conductelor din polimeri, cu peste 60 de patente.
Polietilena de înaltă densitate, în cei peste 60 de ani
de la inventarea procesului de producere, a cunoscut
patru etape principale de dezvoltare. În ultimii 10
ani a devenit din ce în ce mai cunoscută și apreciată
cea de-a patra generație de polietilenă, denumită PE
100-RC (resistance to crack - rezistență la fisurare),
urmând celor trei generații anterioare binecunoscute
PE 63, PE 80 și PE 100, din care doar prima generație
a ieșit din folosință.
Având în vedere tehnologiile neconvenționale de
instalare (forajul orizontal dirijat, pipe bursting,
relining, etc.) care au început să câștige tot mai
mult teren și în domeniul apei prin adaptarea
tehnologiilor folosite inițial în industria petrolului și a
gazelor, iată că producătorii de conducte din polimeri
au venit în întâmpinarea acestor tehnologii cu
soluții din ce în ce mai performante, care să asigure
succesul instalării conductelor prin aceste tehnologii
fără săpătură. Trebuie avut în vedere că una din
principalele solicitări mecanice la care este supusă
conducta prin tehnologiile alternative de instalare,

www.detectiviiapeipierdute.ro

pe lângă solicitarea la întindere, este solicitarea
la abraziune. Întrucât în cazul tehnologiilor fără
săpătură este important adeseori să avem o oarecare
flexibilitate a conductei, soluția care se dovedește
extrem de eficientă este utilizarea conductelor
din polietilenă cu îmbrăcăminte de protecție din
poliolefină (polipropilenă sau PEplus). Îmbrăcămintea
de protecție asigură protecția conductei interioare
la abraziunea exercitată de structura subterană a
solului și a rezidurilor din sol.
Cea mai modernă soluție promovată de firma
egeplast sub denumirea 3L Leak Control permite
instalarea prin aceste tehnologii fără săpătură,
dar prezintă și alte avanteje importante cum ar fi:
verificarea integrității conductei după instalare,
protecția potabilității apei, monitorizarea
apariției oricărei avarii pe conductă și
indentificarea cu precizie a acesteia.
Acest sistem de conducte este folosit cu succes și
în cazul unei alte aplicații, respectiv în domeniul
transportului substanțelor industriale periculoase,
când este absolut necesară monitorizarea apariției
oricărei scurgeri, pentru evitarea poluării mediului.
Protejarea calității apei se realizează prin utilizarea
unui strat din aluminiu integrat între miezul
conductei și îmbrăcămintea de protecție, cu rol
de barieră împotriva difuziei substanțelor toxice.
Astfel, rețelele de apă potabilă realizate cu acest
sistem, permit instalarea în imediata vecinătate
a canalizărilor, acolo unde spațiul disponibil nu
respectă distanțele de siguranță prescrise prin
normele de siguranță. Stratul din aluminiu are
și un al doilea rol funcțional, acela de a permite
monitorizarea apariției celei mai mici scurgeri și
identificarea locației avariei.

Fig. 1 - Stratificația conductei 3L Leak Control
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Structura produsului
Miezul conductei realizat din PE 100-RC (resistance
to crack - rezistență la fisurare), având dimensiunile
standardizate. Reprezintă de fapt conducta extrudată
conform procedurilor cunoscute.
Stratul intermediar din aluminiu cu dublu rol: barieră
împotriva difuziei substanțelor toxice și rol de strat
conductor. Acesta se conectează la o unitate de
monitorizare.

Fig. 4 - Echipamente pentru localizarea avariei

Fig. 5 - Localizarea avariei
Fig. 2 - Încadrarea conductei conform PAS 1075
Îmbrăcămintea de protecție este realizată dintr-o
polietilenă modificată, PEplus, care prezintă o rezistență
la abraziune superioară celei din polipropilenă cu circa
60% și permite sudarea cap la cap fără îndepărtarea
sa în zona sudurii. Acesta este un strat suplimentar ce
majorează diamentrul exterior al conductei.

Transmițătorul induce o frecvență electrică
nepericuloasă în stratul de detectare, iar locația
avariei este indicată de pierderea de curent cauzată
de distrugerea izolației îmbrăcăminții de protecție a
conductei. Gradientul de potențial poate fi detectat de
antena cadru cu o precizie de 1 m.

Date constructive
Dimensiuni: DN 25 - 1.200 mm (la cerere până la 1.600 mm)
SDR 17.6 - 7.4 (altele la cerere)
Livrare: bare cu lungimi de 6 m, 12 m și 20 m sau colaci
de 100 m (DN ≤ 180 mm), respectiv tamburi de mare
capacitate (până la 300 m în funcție de diametru).
Tehnologia de îmbinare: sudură cap la cap sau
electrofuziune
Standarde: DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW
GW 335-A2; PAS 1075; TÜV Süd: MUC-KSP-A3014

Fig. 3 - Principiul monitorizării avariei
Monitorizarea sistemului de conducte se poate face
permanent sau periodic și permite semnalizarea
apariției oricărei avarii și localizarea cu precizie a
acesteia. La fiecare 3,5 km se instalează o unitate de
monitorizare, care prin conectare la stratul conductor
integrat din aluminiu, măsoară rezistența izolației
îmbrăcăminții de protecție. În cazul apariției celei mai
mici scurgeri, unitatea de monitorizare transmite o
alarmă la dispecerat sau pe un telefon mobil și poate în
același timp transmite comanda de oprire a pompelor
din sistem, fiind astfel împiedicate pierderile sau
contaminările (în cazul lichidelor periculoase).
Pentru localizarea avariei se utilizează un transmițător,
un receptor padelă și o antenă.
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În concluzie, soluțiile dezvoltate în ultimii ani în
domeniul sistemelor de conducte din polimeri
răspunde exigențelor tot mai înalte cu privire la
siguranța transportului, asigurarea duratei de viață,
reducerea pierderilor și adaptarea comportării
acestora la cerințele tehnologiile moderne altenative
de instalare. Firma egeplast international GmbH se
remarcă prin soluții inovatoare și prin capacitatea de
a produce soluții particulare dezvoltate la cerere în
funcție de necesitățile clienților.
ing. Cristian Boboș
Sales Consultant
egeplast international GmbH
cristian.bobos@egeplast.de
www.egeplast.de
[*] Bibliografie: History and Phisical Chemistry of HDPE
- Lester H. Gabriel, Ph.D.
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Senzorii din fibră optică - o provocare
pentru companiile de utilităţi

Î

n "Structural Monitoring with Fiber Optic
Technology", publicată în 2001, Raymond M.
Measures, afirmă că fibra optică e destinată să devină
una dintre tehnologiile centrale ale secolului XXI.
Raymond îşi propune şi reuşeşte să arate avantajele
certe ale fibrei optice, nu numai ca un mediu de
comunicaţie excelent, dar şi ca un vector de accelerare
pentru sectoarele industriale, de infrastructură şi
utilităţi dependente de monitorizarea structurală.
Dumitru-Corneliu
Aursulesei

Zece ani mai târziu, în 2011, în teza de doctorat
"Novel applications of distributed fiber optic sensing
in geotechnical engineering ", susţinută de Michael
Iten la ETH Zurich (Universitatea Tehnică Federală din
Zürich), sunt marcate avantajele fibrei optice senzitive
în monitorizarea alunecărilor de teren atât în mediul
urban cât şi în afara acestuia.
Fibra optică, la modul general, este un ghid de undă în
formă cilindrică care permite unui impuls luminos să
treacă dintr-un capăt în celalalt. Fenomenul folosit de
senzorii din fibră optică este difuzia, scatteringul, care
apare la interacţiunea pulsului de lumină cu mediul
de particule din materialul fibrei optice şi cu undele
acustice. În mediu omogen ideal, lumina difuzează
doar în sensul de propagare, dar imperfecţiunile,
defectele şi impurităţile din ea modifică local
proprietăţile optice ale mediului traversat de pulsul
luminos, ceea ce conduce la o configuraţie a undelor
împrăştiate cu lumină şi care difuzează în lateral. Unda
cu lumină difuzată rezultată şi care se transmite în
sensul opus al direcţiei de propagare a undei incidente
iniţiale este backscatter şi reprezintă efectul utilizat de

www.detectiviiapeipierdute.ro

fibra optică senzitivă.
Pentru măsurarea fenomenului backscattering al fibrei
optice, se generează un impuls scurt dintr-o parte
şi se măsoară replicile succesive de înaltă frecvenţă
rezultate care se întorc la acelaşi capăt, într-un
interval de timp fixat. Întrucăt viteza luminii în vid
este o constantă, măsurând toate replicile, se obţine
o informaţie relevantă despre backscattering de-a
lungul întregii fibre.
Backscatteringul este sensibil la variaţii de
temperatură, vibraţii şi tensiuni mecanice.
Dacă beneficiem astfel de transformarea unei fibre
optice, practic, într-un senzor longitudinal echivalent,
acustic sau de temperatură, de lungime până la zeci
şi chiar o sută de kilometri – ceea ce este sublim –
avem parte totuşi de o limitare rezultată din trenurile
de impulsuri optice între două măsurători succesive
de backscattering, care reduce la 1m rezoluţia
spaţială – adică nu putem fi oricât de precişi am dori
în localizare. Însă, poate fi o limitare acceptabilă dacă
reuşim, de pildă, ca de la un punct de monitorizare
departat să detectăm spre exemplu, cu o bună
aproximaţie, unde se execută neautorizat lucrări
civile peste infrastructura noastră, care ne pot afecta
serios şi pentru care ar fi cazul să intervenim, să
trimitem echipa tehnică şi să supraveghem lucrarea
neanunţată.
Practic, de-a lungul fibrei optice de 50km, un stres
seismic într-un punct poate fi determinat pe o hartă cu
o eroare teoretică de un metru.
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În Romania sunt diverse proiecte pilot care utilizează
tehnologia fibră senzitivă îngropată cu aplicaţii
de geomonitorizare alunecări de teren, detecţie
perimetrală sau monitorizare conducte îngropate.

de vedere, se poate considera că este o măsurătoare
în timp real spre deosebire de soluţiile satelitare
care operează cu imagini actualizate cel mult una pe
săptămână.

Localizarea evenimentelor se poate face cu o eroare
de 5 sau 10 metri la o lungime totală de 50km într-un
domeniu lateral de detecţie de 10 - 20m în lungul
fibrei optice îngropate.

Fibra optică senzitivă, ca soluţie de detecţie de
pierderi, are costuri de operare foarte reduse în
comparaţie cu soluţiile GSM.

Evenimentele se pot clasifica de către aceste soluţii
după efectul produs backscatteringului: săpătură
manuală, săpătură automatizată, fisură conductă cu
presiune şi pierderi.
În România există deja tehnologia de instalare a fibrei
optice senzitive îngropată la o distantă de 35 - 45
cm de conducta ţintă sau prin tehnologia pipe-npipe chiar în interiorul conductelor de apă în funcţie,
soluţie avizată în cele mai ridicate standarde de
calitate a apei.
Folosirea fibrei optice drept suport pentru
automatizările reţelelor de apă dar şi drept
senzor longitudinal pentru detecţia pierderilor şi
monitorizarea activă a tuturor tensiunilor seismice ce
pot să apară în timp asupra conductelor şi racordurilor,
reprezintă o provocare extrem de importantă şi
o oportunitate de a transforma o infrastructură
subterană dificil de gestionat într-o infrastructură
predictibilă, controlabilă, operabilă în timp real şi
completă.
Detecţia pierderilor prin fibră optică senzitivă acustică
instalată în conductele de apă în funcţie pe reţeaua
de distribuţie, este o soluţie alternativă acolo unde
investigarea clasică CCTV nu este posibilă, fie din
cauza faptului că apa nu se poate opri la consumator,
fie datorită diametrului mic al conductelor în zona de
distribuţie pe unde senzorii CCTV nu pot pătrunde.
Cu fibra optică instalată în conductă se poate ajunge
practic până la contorul clientului final.
Spre deosebire de alte soluţii de monitorizare, detecţia
pierderilor prin fibra optică senzitivă se face continuu
pe tot traseul şi la distanţe foarte mari, nu depinde de
diametrul conductelor sau de tipul acestora, PVC sau
metalice.
Fibra optică este un senzor pasiv care nu trebuie să fie
alimentat cu energie electrică.
Ciclul de măsură este de 10 secunde şi, din acest punct
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Tehnologia pipe-in-pipe, ca suport al fibrei senzitive,
permite obţinerea de venituri suplimentare pentru
companiile de apă în acelaşi mod în care companiile
proprietare de stâlpi închiriază infrastructura pentru
terţi operatori de servicii de comunicaţie.
În piaţă există un trend ascendent şi divers pentru
senzori pasivi cu interfaţă de fibră optică care
folosesc şi alte proprietăţi ale fibrei optice în afară de
backscattering.
De exemplu, există un senzor care poate urmări
valoarea pH-ului sau concentraţia de oxigen la capătul
fibrei optice cufundate într-un lichid.
Există toate premisele ca în următorii ani, aşa cum
Raymond estima în 2001, diversitatea senzorilor
pasivi din fibră optică să permită pasul companiilor
de utilităţi către o infrastructură complexă de fibră
optică proprie, fără costuri de operare, în conductele
de apă şi care pot monitoriza în timp real pierderile şi
riscurile de defect ale conductelor, şi care ar fi capabilă
să măsoare în acelaşi timp indici relevanţi de calitate
pentru apă direct la consumator fără costuri de
energie electrică, fără costuri pentru comunicaţii.
În contextul general al revoluţiei SMART: smart-city,
smart-infrastructure, smart-energy şi a iniţativelor
din domeniul ”optical fiber sensing technology
measurements” stimulate de programul European
Horizon 2020, dar şi de tendinţa tot mai intens
accentuată spre networking, spre social-networking
a populaţiei, deschide oportunitatea companiilor de
apă de a deveni actori importanţi care pot să ofere pe
lângă cea mai importantă resursă, apa, şi un alt doilea
serviciu, care tinde să devină tot de utilitate publică,
din ce în ce mai necesar, şi anume networking-ul.
Dumitru-Corneliu Aursulesei
Director Cybersecurity
Elsaco Solutions
notă: lucrările citate sunt disponibile în mediul online
fără avizul autorilor
www.detectiviiapeipierdute.ro
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Identificarea pierderilor de apă

Î

n zilele noaste, creșterea calității vieții și dorința de
confort a oamenilor a atras de la sine dezvoltarea
într-un mod destul de constant a rețelelor de apă și
canalizare. De câțiva ani, în România este o dezvoltare
constantă și în zonele rurale ale acestor rețele de
distribuție a apei potabile.

Mihai Vlad

Best Invest SRL
Distribuitor autorizat
de echipamente
profesionale de detecție
si localizare utilități
îngropate si echipamente
de detecție pierderi apa.

www.detectiviiapeipierdute.ro

Pe aceste rețele de distribuție există și segmente de
instalații destul de vechi, segmente care au depășit de
mult timp durata recomandată de exploatare. Din acest
motiv pierderile de apă potabilă sunt la un procent
destul de ridicat. Spre exemplu, pentru cea mai mare
rețea de distribuție din România cum este cea din
București (aprox. 2355 de km de canal și 2507 de km
de conducte de apă) randamentul rețelei de distribuție
anunțat a fost în jurul valorii de 73% pentru anul 2016.
Lucrurile pot sta și mai rău; recent a fost publicată
o statistică despre o localitate din nordul țării unde
randamentul acelui segment de rețea era de doar 13%.
Situația pierderilor de apă nu este mult mai bună
nici atunci când ne uităm la statisticile din alte țări.
De exemplu, în America, o treime din infrastructura
de apă are o vechime cuprinsă între 40 și 80 de
ani, infrastructură în care apar zilnic un număr de
aproximativ 700 de fisuri în întreaga rețea. La nivel
global procentul pierderilor de apă din rețeaua
potabilă se situează în jurul a 60%.

De cele mai multe ori fisurile care apar pe conducte
nu au diametre foarte mari, lucru care ține „ascuns”
defectul. Pentru a identifica fisurile din conductele
îngropate avem nevoie de instrumente profesionale
și precise cu ajutorul cărora să identificăm
tronsoanele pe care sunt probleme și să localizăm
exact punctul scurgerii.
Firma germană FAST GMBH are în portofoliu o serie
de echipamente cu ajutorul cărora se pot identifica și
localiza pierderile de apă.
Dintre aceste produse vă prezentăm pe scurt
sistemul de loggeri AZ BIDI. Comparat cu sistemele
clasice de măsură, AZ BIDI are facilități mult
îmbunătățite cum ar fi:
-- comunicație bidirecțională;
-- programare prin intermediul tabletei;
-- funcție de corelare;
-- posibilitate înregistrare fișier audio;
-- soluție scalabilă și monitorizare centralizată prin
rețeaua GSM.

Studiu de caz
Un caz concret de folosire a loggerilor AZ BIDI
este compania „Service des eaux de la Ville de
Luxembourg”, companie care servește 105000 de
clienți pe o arie de 51 de km2. Deși orașul Luxemburg

41

Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

TEHNOLOGII

18 loggeri s-au obținut rezultate imediate cu două
avantaje majore:
-- monitorizarea pasivă nu solicita suplimentar rețeaua;
-- datele colectate ofereau indicații concrete despre
locul scurgerii.

nu este foarte mare, el prezintă un număr mare de
provocări pentru furnizorul de apă local. Topografia
orașului nu este una obișnuită, relieful incluzând atât
dealuri cât și văi destul de abrupte. Infrastructura apei
trebuie să facă față unor schimbări de altitudine de
peste 100 de metri. În plus, există mari creșteri în ceea
ce privește numărul locuitorilor, acesta mai mult decât
dublându-se în timpul zilei.
Mare parte din apă este furnizată de izvoarele locale
care pot oferi până la 60% din necesar. Diferența
trebuie achiziționată de la o terță parte, de obicei
fiind mai scumpă. Aceasta face costul pierderilor
de apă să fie evidente. Din acest motiv, compania
de distribuție investește constant în tehnologii
pentru reducerea pierderilor. Rezultatele au fost
impresionante prin investiții succesive reducând
pierderile de la 36% la 3,7%.

Introducerea loggerilor de zgomot
VDL a folosit loggerii de zgomot ca metodă de
detecție de pierderii din 1996. Primii ani au fost
dificili, pierderile ajungând la o medie de una pe zi.
Dintre acestea, 40% erau considerate urgente fiind
pierderi vizibile. Inițial s-a încercat o localizare folosind
tehnologii de corelare și monitorizare a debitului.
Acest lucru nu a avut efectul scontat datorită faptului
că schimbările de presiune și introducerea de aer în
rețea stresau și mai mult conductele.
În aceste condiții, s-a încercat folosirea loggerilor
de zgomot. După o implementare a unui număr de
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După succesul primei implementări, VDL a crescut
numărul loggerilor la 120, aceștia fiind împărțiți
în 3 grupuri a câte 40, ce urmau a fi montați în 3
zone diferite, fiind lăsați 3 zile să monitorizeze. Prin
introducerea acestui sistem timpul necesar reparării
unei pierderi a fost redus de la o lună la o săptămână.
În continuare compania a investit în achiziționarea a
310 loggeri adiționali care erau instalați permanent
în zonele cu infrastructură veche. În aceste condiții,
având în supraveghere un număr atât de mare
de loggeri, colectarea datelor de către utilizator a
devenit o problemă. În acest context, provocarea a
venit din faptul că se dorea un sistem care să permită
colectarea datelor fără a apela la factorul uman.
Pentru a preîntâmpina această nevoie, compania
producătoare, Fast GMBH, a dezvoltat un sistem ce
permite colectarea datelor de către un transmitter care,
la rândul lui, le direcționează către o stație GSM, astfel
rezultatele putând fi stocate în baza de date centrală
fără a mai fi necesara colectarea manuala a rezultatelor.
Aceste date sunt afișate într-un format grafic oferind
o imagine clară asupra stării rețelei la orice moment.
În funcție de parametrii măsurați, fiecare logger se
regăsește pe hartă într-o anumită nuanță de culoare:
roșu indică pierdere, galben semnifică o posibilă
pierdere, iar verde reprezintă nicio pierdere.
Mihai Vlad
Best Invest SRL
Distribuitor autorizat de echipamente profesionale de
detecție, localizare si monitorizare rețele de utilități.
Birou comercial:
Electromagnetica Business Park
Calea Rahovei 266-268, corp 61, et. 3, birou 27,
Bucuresti
0757.667.667
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Tehnici universale digitale pentru gestionarea
echipamentelor pentru localizarea pierderilor de apă
Sistemul PocketServer-3

A

Viorel Simionescu

vând în vedere faptul că majoritatea dispozitivelor
de lucru sunt într-o continuă transformare şi
modernizare, tendința generală fiind aceea de a avea
cât mai multe posibilități de a fi utilizate, aparatele
suferă un proces permanent de miniaturizare,
dus uneori la niște dimensiuni ce erau greu de
imaginat, chiar cu puțin timp în urma. Dispozitive
multifuncționale, autonome energetic, cu capabilități
de funcționare multiple, tind să ia locul, treptat,
aparatelor de dimensiuni mari, greoaie şi cu
funcționalități restrânse.
Nevoia de performanță stimulează compartimentele
de cercetare şi proiectare ale producătorilor, care
muncesc neobosit la perfecționarea, miniaturizarea
şi reducerea consumurilor de energie ale tuturor
dispozitivelor. Pentru a atinge acest deziderat multe
dintre companii regândesc, reproiectează şi fac mai
ergonomice atât echipamentele din generații mai
vechi, cat şi produsele noi care sa vina în întâmpinarea
cerințelor utilizatorilor, care sunt din ce în ce mai
pretențioși.
În aceasta nota, firma Seba KMT vă supune atenției
unul dintre cele mai noi şi mai performante aparate
care vă vor putea ajuta atât în activitatea de
descoperire a pierderilor de apa ascunse, cât şi în cea
de monitorizare a presiunii sau debitului în diverse
puncte ale rețelei şi anume, PocketServer-3.

www.detectiviiapeipierdute.ro

Noul echipament SebaKMT este o interfață digitală
completă şi universală care își face loc cu ușurință
în orice buzunar şi are rolul elementului de
legătură universal fiind compatibilă cu toți loggeri
din gama Sebalog, ca de ex. N-3, D-3, P-3, P-3-mini,
GT-3 sau GT-3-S.
PocketServer-3 va oferă acum posibilitatea să
programați şi să citiți loggerii de zgomot (N3) şi chiar
să efectuați (opțional) corelări off-line, repede şi ușor,
fiind un instrument ce poate fi utilizat la instalarea şi
întreținerea rețelelor bazate pe repetoare şi emițătoare
precum rețeaua N-3 sau GT-3 /-S.
De asemenea, cu ajutorul PocketServer-3 se pot
programa şi citi toți logerii de presiune produse de
Seba KMT (D3, P3, P3 mini).
Pentru operarea PocketServer-3 se pot utiliza
toate dispozitivele cu WiFi precum tablete,
telefoanele mobile şi calculatoarele indiferent de
sistemul de operare al acestora (Windows, IOs,
Android, Linux, etc.). Tot ceea ce vă trebuie este un
browser, softul de interfață fiind integral găzduit de
PocketServer-3.
La încheierea activităților toate datele măsurate pot
fi transferate în softul PC SebaDataView-3 printr-un
stick de memorie USB. Utilizând un modem LTE sau
UMTS puteți transfera datele direct către un server FTP
sau în Cloud-ul SebaKMT.
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Dimensiunile mici şi autonomia ridicată fac din
PocketServer partenerul ideal, gata întotdeauna de
lucru, pentru aplicațiile din teren.

În pachetul de baza Pocket Server conține
dispozitivul în sine, un încărcător de 5Vcc, un stick
USB de 4 GB şi geanta de transport.

Funcția opțională de corelare permite ca împreună
cu doi loggeri Sebalog N-3 să se transforme într-un
mic corelator “de buzunar”. Pentru a beneficia de
aceasta funcție, ca şi de celelalte funcții opționale,
trebuie ca utilizatorul sa achiziționeze şi pachetul
opțional care conține LOG RI, cheia de licența
Configurator (pentru activarea funcțiilor de
Corelator şi de Rețea).

Pentru orice detalii sau relații suplimentare va stăm
la dispoziție la numerele de telefon şi adresele de
e-mail deja cunoscute.
Viorel Simionescu
Product Manager Seba Dynatronic GmbH
0745 544 681
viorel.simionescu@megger.com
www.sebakmt.com
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We look forward to seeing you at the IWA Water Loss Conference 2018 next year!

The main event of the

Water Loss
Specialist Group

Water Loss 2018
Cape Town , South Africa

www.waterloss2018.com

Further details to follow on the website www.waterloss2018.com after 1 June 2017
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DUNĂRE - EUROPA DE EST

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
MANAGEMENTUL
ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A APEI
http://www.global-leakage-summit.com/

7-9 May 2018
Century City Conference Centre and Hotel
FORUMUL REGIONAL AL APEI Cape Town, South Africa
DUNĂRE - EUROPA DE EST

The IWA Water Loss Specialist Group, together with City Of Cape Town, will host the biennial Water Loss Conference
VĂ AȘTEPTĂM
and Exhibit
from 7 to 9 May 2018
at the Century City Conference Centre and Hotel
in Cape Town, ÎN
South Africa.
CONFERINȚA
INTERNAȚIONALĂ
14 - 16 MAI 2018

MANAGEMENTUL
ȘI UTILIZAREA
EFICIENTĂ
A APEI
The Water Loss Conference
and Exhibition 2018
will be one of the
world’s largest water loss conferences and is
expected to attract over 500 participants from more than 50 countries.

Many of the world’s leading experts in the field of Non Revenue Water Management will be present and will discuss
the latest developments, strategies, techniques and applications of international best practices as well as successful
case studies. In addition they will present a 1-day pre-conference workshop on 6 May 2018 to provide an introduction
to the issue of Non Revenue Water Management and an overview of the latest IWA Methodology for reducing water
losses from Municipal water supply
systems.
FORUMUL
REGIONAL AL APEI
http://www.northamericanwaterloss.org/
We look forward to seeing you at the IWA Water Loss Conference 2018 next year!

FORUMUL REGIONAL AL APEI
DUNĂRE - EUROPA DE EST

DUNĂRE - EUROPA DE EST

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
MANAGEMENTUL ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A APEI

ORGANIZATOR

BUCUREȘTI, PALATUL PARLAMENTULUI
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
conference2018.araexpoapa.ro
MANAGEMENTUL ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ
A APEI

PARTENER MEDIA

VĂ AȘTEPTĂM ÎN
14 - 16 MAI 2018
www.detectiviiapeipierdute.ro
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