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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. 

Debitmetre electromagnetice

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 SPECIALIZATE... 

Debitmetru radar non-contact

... APLICATII DIFICILE

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 

www.envirotronic.ro 
office@envirotronic.ro 

+4 0213 404 014     

http://detectiviiapeipierdute.ro
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În Japonia, pierderile de apă din rețelele publice sunt 
de 2%, iar în Germania și Olanda de circa 5%. Acestea 

sunt excepții notabile, în condițiile în care sunt multe 
țări dezvoltate, unde se fac eforturi pentru reducerea 
pierderilor de apă și cu toate acestea, procentul este 
mult mai mare.

Ne întrebăm care ar putea fi barierele de netrecut, 
atunci când preocupare și resurse pentru reducerea 
pierderilor de apă există. Ca la orice obstacol, soluții 
pentru depășirea pierderilor pot fi găsite, când 
problema este cunoscută cât mai bine. Deci, haideți 
să vorbim deschis despre pierderi! Iată cinci motive 
care, credem noi, blochează abordarea eficientă 
și soluționarea problemei pierderilor. Poate nu 
întâmplător, de cele mai multe ori, blocajele pornesc 
din mentalitate, din percepție.

1. „Costă mult!” Se consideră că soluțiile de reducere 
a apei care nu aduce venituri (non-revenue water, 
pe scurt NRW) sunt prea costisitoare și, de aceea, 
de cele mai multe ori nu se face o evaluare atentă 
a NRW. Investițiile în conducte, apometre sau 
armături noi sunt într-adevăr costisitoare. Dar acestea 
trebuie comparate cu pierderile pe termen lung, 
rezultate din folosirea unor active uzate sau defecte. 
Recuperarea pierderilor se transformă în acest fel o 
nouă sursă de venituri, prin reducerea cheltuielilor 
de exeploatare. Tot aici ar trebui menționat că 

percepția publică asupra costului apei este și ea una 
eronată. Consumatorii consideră că prețul apei de la 
robinet este ridicat, dar în același timp sunt dispuși 
să plătească de mii de ori mai mult pentru apă 
îmbuteliată.

2. Vorbind de bariera costurilor, trebuie spus că și 
stimulările pentru depășirea ei sunt cam puține. 
Nu există programe de finanțare dedicate acestei 
probleme, care să pună la dispoziție fonduri și să ceară 
rezultate. Astfel de împrumuri bazate pe performanță 
ar putea fi cheia problemei.

3. La capitolul stimulare intră și personalul de 
specialitate. Evaluarea acestora și abordarea 
performanței în contextul reducerii NRW nu 
încurajează suficient obținerea unor rezultate mai 
bune.

4. „Le măturăm sub preș…” Companiile de apă au 
uneori rețineri în a vorbi despre starea rețelelor de 
apă, mai ales când acestea sunt o „moștenire” nedorită. 
Este o teamă de înțeles, problema putând fi percepută 
de public ca una legată de performanță.

5. Și, în final, analiza NRW nu este o practică suficient 
de răspândită, nefiind percepută ca o necesitate. 
Beneficiile pe care le poate aduce managementul 
pierderilor ar trebui analizate mai în detaliu.

Cinci bariere în calea reducerii pierderilor de apă

Alin Anchidin

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Stan Vidrighin 

scurtă biografie

Stan Vidrighin s-a născut în Mărginimea Sibiului, la 
12 km de capitala sașilor transilvăneni, în comuna 
Rășinari, în ziua de 28 ianuarie 1876, într-o familie 

de oieri, având ca părinți pe Ioan Vidrighin și Soră 
(n. Oancea). A fost al treilea dintre cei cinci copii ai 
familiei: Șerban, Ion, Stan, Vasile și Coman.

Școala primară o urmează în sat, între anii 1883-
1887. În perioada 1888-1896, parcurge cele opt clase 
de studii medii la Gimnaziul de stat din Sibiu, cu 
predare în limba maghiară. În perioada 1896-1900 
își continuă studiile la Universitatea Politehnică din 
Budapesta, unde obține diploma de inginer. Pleacă 
apoi la Viena, pentru a audia la Politehnica din oraș 
cursuri postuniversitare de specialitate. Tot în capitala 
Imperiului Habsburgic își începe și practica de inginer, 
pe care o continuă la Sopron, în Ungaria, în cadrul 
Serviciului tehnic al orașului.

În anul 1902, câștigă un concurs pentru un post de 
inginer în cadrul Primăriei orașului Timișoara. Rămâne 
aici până la sfârșitul anului 1928. După această dată, va 
mai reveni în oraș doar ocazional.

La Timișoara va fi pe rând, inginer, inginer șef, director 
la societatea de apă și canalizare a orașului (din 
1914). Este perioada lui de glorie, în care a reușit, cu 
pricepere, perseverență și seriozitate să proiecteze 
și să implementeze sistemul de alimentare cu apă 
și canalizare a orașului, după care s-au inspirat și 
alte orașe din România. Însuși Stan Vidrighin a pus 
pe picioare, după modelul de succes timișorean, 
sistemul de alimentare cu apă a capitalei București, 
organizându-l pe principii comerciale prin înființarea 
societății U.C.B., pe care a condus-o efectiv până în 
anul 1924.

La 30 iulie 1919, este ales membru în Marele Sfat 
Național, organism care a avut ca principală sarcină 
realizarea legii electorale și a celei agrare pentru noua 
Românie ce se conturase după cel de-al Doilea Război 
Mondial.

În perioada 1919-1922, a avut două mandate de 
primar al Timișoarei, întrerupte de un proces care în 
final s-a dovedit nefondat. Principala sa realizare în 
această poziție a fost înființarea în anul 1920 a Școlii 
Politehnice din Timișoara, care s-a arătat în timp, un 
proiect de real succes, nu doar la nivel național, ci chiar 
internațional, prin performanțele absolvenților ei.

În anul 1924 s-a căsătorit cu Alexandra Ardeleanu, 
președinta Reuniunii femeilor din Timișoara. Întrucât 
împreună nu au avut copii, în anul 1940, Stan Vidrighin 
îi va înfia pe copiii majori ai soției (rezultați din prima 
căsătorie a acesteia, cu George Adam): Eugen Mihai 
Adam, George Caius Adam și Liliana Georgeta Adam.

După căsătorie, începe să se ocupe și cu agricultura, iar 
între anii 1926-1928 a deținut funcția de Președinte al 
Camerei de Agricultură Timișoara.

La începutul anului 1929, ajunge la București, unde 
ocupă pentru câteva luni funcția de director general 
al Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, după care este 

Cosmin‑Crăciun Cruciat

http://detectiviiapeipierdute.ro
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numit, până în anul 1931, director general al Căilor 
Ferate Române. În această funcție, a rămas celebru 
pentru seriozitatea sa și prin faptul că era tot timpul pe 
teren, verificând de ce întârzie trenurile, de ce iau șefii 
de tren șpagă etc. A ajuns chiar personaj în vestitul 
roman Moromeții, al lui Marin Preda. Stan Vidrighin 
însuși mărturisește că, inclusiv în aceste funcții înalte, 
s-a ghidat după aceeași lozincă care i-a coordonat 
întreaga sa viață. „Cine nu lucră, nu mănâncă !”.

După părăsirea Căilor Ferate Române, a fost ales 
senator de Timiș-Torontal. Această funcție, strict 
politică și birocratică, nu i s-a potrivit. A părăsit-o în 
scurt timp. Locul lui era pe teren, în mijlocul oamenilor 
și problemelor.

A plecat în Delta Dunării, unde a lucrat ca expert-
inginer în interesul Pescăriilor Statului, iar între anii 
1937-1940, până la evenimentele dramatice care 
au dus la pierderea Basarabiei și Bucovinei (în iunie 
1940) și a Ardealului de Nord (în august 1940), a pus 
în funcțiune Uzinele de armament din Cugir și Orăștie 
și a construit și condus, în calitate de administrator 
delegat, Fabrica de tunuri „Astra” din Brașov. 

După 1940, s-a ocupat numai cu agricultura.

Ultimii 10 ani din viață (1947-1957) sunt și cei 
mai negri. Comuniștii îi confiscă toate imobilele și 
terenurile. Este trimis cu domiciliu forțat la Pietroșița, 
în județul Dâmbovița. Totuși, nu este uitat cu totul. 
Autoritățile își aduc aminte de el cu prilejul începerii 
șantierului de la Canalul Dunăre Marea Neagră (1949). 
Până în 1955, când lucrările sunt sistate, este solicitat 
neoficial ca și consultant în probleme legate de 
domeniul pe care-l stăpânea atât de bine: APA.

În 1955 i se permite să revină în București. Își va 
petrece aici ultimii doi ani de viață. A trecut la cele 
veșnice în data de 15 iunie 1957, la vârsta de 81 de ani, 
în urma unei bronhopneumonii. A fost înmormântat la 
Cimitirul Bellu din București.

Timișorenii, pentru care a făcut atât de multe, nu l-au 
uitat. Azi, stația de epurare a orașului îi poartă numele. 
În Parcul Central se află un bust al lui Stan Vidrighin, iar 
o stradă din oraș și un concurs de instalatori amintesc 
de același Stan Vidrighin. Uzina de apă și canalizare 
Aquatim îl readuce periodic în amintirea publică. 
Cinste lor. La Rășinari, doar rudele și câțiva săteni 
mai în vârstă își mai aduc aminte de el; la Sibiu, nu îl 
cunoaște nimeni, iar la București este complet uitat. 
Dar va veni cu siguranță vremea în care Stan Vidrighin 
își va găsi și binemeritatata recunoaștere NAȚIONALĂ. 

Sibiu, 23.10.2018

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Cine este Miya și care este domeniul de expertiță în 
România?
Miya este un furnizor de soluții pentru a ajuta la 
eficientizarea utilităților de apă – în special reducerile 
NRW. Nu are experiență în România.

Ce ne puteţi spune despre contractele bazate pe 
performanţă în ceea ce privește NRW?

 De exemplu, care sunt principalele beneficii ale 
acestui tip de contracte și care sunt costurile și 
implicaţiile?
Răspunsul mi-ar putea lua o prelegere de două zile. 
Dar să-l păstrăm scurt şi simplu: treaba utilitarului 
de apă şi a întregului personal este de a furniza apă. 
Nimeni nu are timp şi buget pentru reducerile NRW. 
Dacă construiţi o nouă staţie de pompare, veţi apela 
la un antreprenor pentru a face acest lucru. Pentru 
acelaşi motiv ar trebui să apelați la un antreprenor 
pentru a reduce NRW!

Care sunt recomandările dumneavoastră cu privire 
la contractele bazate pe performanţă? Care sunt, în 
opinia dumneavoastră, termenii contractuali care 
vor asigura o situaţie de câștig?
Ei bine, avem nevoie de 10 pagini în următoarea 
revistă pentru a discuta acest lucru!

Unde aţi reușit să implementaţi astfel de proiecte? 
De asemenea, ne puteţi spune ceva despre provocă‑
rile pe care le‑aţi întâlnit și rezultatele pe care le‑aţi 
obţinut. 
În jurul lumii. Brazilia, Vietnam, Malaezia, Filipine, 
Bahamas... doar pentru a menţiona câteva. Rezultatele 
au depăşit întotdeauna aşteptările şi provocările au 
fost pe măsură!

În România, marea majoritate a companiilor de apă 
au reușit să achiziţioneze echipamente de detectare 
a scurgerilor prin proiecte din fonduri Europene. 
Unele dintre aceste companii, de asemenea, au 
reușit să creeze DMA‑uri în reţeaua lor de apă, dar 
rezultatele nu sunt destul de satisfăcătoare. Ce 
strategie recomandati în această situaţie? Ar putea o 
echipă privată să fie o soluţie?
Da, desigur, dar nu ştiu nimic despre mecanismele de 
finanţare, aşa că nu pot comenta. 

Cum pot fi motivate echipele de detectare a scur‑
gerilor? Există o cotă de câte greșeli sunt permise 
pentru a face?
Dă-le un bonus de performanţă frumos! A face greşeli 
nu este important-singurul lucru care contează este 
volumul de reducerilor pierderilor de apă. Măsoară 
realizările în DMA-uri mici!

Interviu cu dl. Roland Liemberger, expert international în 
managementul pierderilor de apă

Ați putea să imi spuneți, vă rog, câteva cuvinte 
despre dumneavoastră: cum ați ajuns să lucrati în 
acest domeniu? Care au fost mentorii – profesorii 
dumneavoastră? În cate proiecte/țări ați lucrat ca și 
expert NRW? 
A început în 1997. O companie austriacă căuta un 
manager de proiect pentru un mic proiect legat de 
reducerea pierderilor de apă în Kathmandu, Nepal. 
Am acceptat provocarea și am mers acolo pentru 
jumătate de an – acesta a fost începutul carierie mele! 
Din acel moment nu am făcut altceva decât să lucrez 
în domeniul reducerilor NRW!

Sunteți totodată și creatorul popularului software 
WB‑EasyCalc. Ne‑ați putea spune cum ați ajuns să 
creați acest software? Care sunt planurile dumnea‑
voastră de viitor legate de WB‑EasyCalc?
Țineam cursuri de pregătire în managementul NRW 
și am observant cât de greșit percep participanții 
calculele de bază în excel – și astfel m-am gândit 
că avem nevoie de un “tool” gratuit pentru a ajuta 
inginerii din toată lumea!

Ce referințe bibliografice ne recomandați în do‑
meniul pierderilor de apă? Ne puteți recomanda și 
seminarii / workshop‑uri sau conferințe pe aceeași 
tematică?
Bibliografie: cel mai bine învățați practicând! Doar 
experiența în teren te ajută să devii expert! Multe 
referințe bibliografice – dar citiți această publicație 
care este gratuită: https://www.adb.org/contact/
liemberger-roland 

https://www.adb.org/contact/liemberger-roland
https://www.adb.org/contact/liemberger-roland
http://detectiviiapeipierdute.ro
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Ne puteţi face o predicţie cu privire la viitorul acestui 
domeniu și care vor fi tendinţele următoare?
Sunt foarte pesimist. Mă tem că volumul global de 
pierdere ale apei va rămâne la fel sau va creşte. Nimeni 
nu acordă suficientă atenţie.

Ce fel de tehnologii “inovative” aţi testat și aţi reco‑
mandat?
Întrebare greşită! Cu tehnologiile VECHI puteţi rezolva 
95% din problema scurgerilor din lume!

În experienţa dumneavoastră, care au fost cele 
mai bune decizii în reducerea NRW care a reușit să 
producă rezultate bune în cele mai multe situaţii? 
De asemenea, care au fost greșelile cheie pe care 
aproape întotdeauna le‑ati întâlnit?

O altă întrebare complicată, care are nevoie de mai 
multe pagini! Răspuns scurt:

Cea mai buna decizie: Construieste DMA-uri mici si 
găsește scurgerile și repară-le!

Greşeală cheie: NATO – fără acţiune doar discuţii ! 

Care este situatia ta favorită?
Ingineri: avem o problemă de scurgere de apă - toate 
sunt pierderi comerciale

Comerciantii: nu avem pierderi comerciale – sunt doar 
scurgeri

Politicieni: să construiască o nouă instalaţie de tratare!

EasyCalCmobilE 

aplicație pe telefon

Dacă aveți un telefon Android, vă recomandăm să verificați 
noua aplicatie pentru pierderile de apă PI App „EasyCalc 
mobile”, care poate fi acum descărcata din Magazin Play.

Este complet noua și aș aprecia comentariiledv, comentarii care 
vor fi luate în considerare în prima actualizare.

Despre este vorba despre: EasyCalcmobile, care ajută utilitățile de apă și consultanții să 
stabilească un bilanț inițial al apei și să calculeze indicatorii de performanță a pierderilor de 
apă.

Timp de mulți ani, practicienii din sectorul NRW folosesc software‑ul WB‑EasyCalc pentru 
echilibrul de apă liber (care poate fi descărcat de pe www.liemberger.cc) pentru calcule 
detaliate privind echilibrul apei și indicatorii de performanță. Pentru o astfel de analiză 
sunt necesare o mulțime de informații și date, dar de multe ori nu sunt disponibile.

Aplicația EasyCalcmobile intenționează să depășească decalajul dintre „nicio idee despre 
situația NRW” și un audit de apă detaliat utilizând WB‑EasyCalc.

Aplicația va fi  utilă, de exemplu, în discuțiile inițiale cu un manager de utilități de apă 
atunci când numai cele mai de bază date sunt disponibile și valorile implicite ale aplicației 
pot fi folosite pentru a umple golurile. Estimările aproximative ale intervalelor de încredere 
potențiale de 95% (+/‑ marjele de eroare) sunt integrate, astfel încât intervalul de erori 
potențial al rezultatelor să poată fi ușor de înțeles.

Roland Liemberger
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Invitatul special al workshopului Detectivii apei 
pierdute, dl David Pearson. 

Bună David! Mă bucur că ați fost de acord să veniți în 
România și să împărtășiți câteva dintre experiențele 
dumneavoastră cu noi. Avem câteva întrebări 
pentru a vă cunoaște mai bine și pentru cei care vor 
participa la atelier:

Câteva cuvinte despre dumneavoastră:

Buna. În primul rând, a fost o mare plăcere să fiu 
întrebat și am fost fericit să accept. M-am născut în 
Yorkshire, în Anglia. Yorkshire se află la aproximativ 
300 km spre nord de Londra – ceea ce este o parte 
frumoasă a țării, deși era destul de industrială în zona 
în care m-am născut – o mulțime de fabrici în acele zile 
asociate cu industria textilă. Am urmat școala locală și 
apoi am mers la Colegiul Imperial din Londra pentru 
diploma de ingineria civilă. M-am specializatîn  apă și 
hidrologie. Am lucrat apoi pentru Binnie and Partners, 
o firmă de consultanță de inginerie, la Londra, după 
absolvire. Am lucrat şi pentru Twortan Law, în timp ce 
eram la Binnie – autorii comuni ai acelei cărți grozave 
– „Aprovizionarea cu apă” de către Twort, Lowther și 
Law. Apoi am schimbat angajații de câteva ori și în 
1975 am ajuns în nord-vestul Angliei pentru a lucra 
pentru Autoritatea de Apă Nord-Vest. M-am mutat în 
Cheshire unde locuiesc încă. Am continuat să lucrez 
cu Autoritatea de Apă Nord-Vest timp de 27 de ani, 
văzând-o trcând prin privatizare și apoi schimbarea 
numelui în United Utilities. Am plecat în 2002 și am 
propria companie de 15 ani deja.

Ce faceți acum? De cât timp lucrați în domeniul 
pierderilor de apă? Ne puteți spune ceva despre 
experiența profesională? Cum ați ajuns să aveți 
legătură cu acest subiect? Cine v‑a învățat asta?

Mi-a plăcut cu adevărat hidrologia la universitate și 
m-am îndreptat spre hidrologie la Binnie și Partners. 
A fost al treilea loc de muncă acolo unde l-am 
întâlnit pe Allan Lambert (da chiar el) pentru prima 
dată – încă din 1970! A lucrat pentru un client la o 
dezvoltare a rezervoarelor. Binnie a fost angajat să 
facă proiectul hidrologic și fizic. Am facut-o modelarea 
hidrologică. Aceasta a fost una dintre primele aplicații 
ale calculatoarelor în simularea hidrologică. Am 
continuat să lucrez la proiectarea hidrologică a mai 
multor sisteme de rezervoare pentru a fi construite în 
Anglia și Țara Galilor. M-am uitat pentru noi rezervoare 
potențiale la Autoritatea de Apă Nord-Vest când 
mi-am dat seama că trebuie să-mi lărgesc experiența 
de lucru și să mă mut la operațiuni. Am lucrat ca 
director tehnic pentru distribuție – care acoperă toate 
aspectele legate de distribuția apei – reabilitarea 
rețelei, achiziționarea de țevi și fitinguri, pierderi de 
apa, cartografierea digitală, calitatea apei, nivele de 
serviciu etc. Am fost implicat în elaborarea planurilor 
de management al activelor care au fost introduse în 
urma privatizării și trebuie finalizate la fiecare 5 ani. Pe 
când făceam aşa ceva în anul 1994, am constatat că 
Allan Lambert a fost implicat în inițiativa de relocare 
națională și ne-am restabilit relația de lucru. Atunci 
mi-am dat seama cat de multe pierderi de apa am avut 
la Autoritatea de Apă Nord-Vest și cât de mult am fi 
putut salva și să evităm construcţia unui nou rezervor. 
Pierderi de apă – această resursă ascunsă!

În 1994 mi-a fost oferit un loc de muncă ce se referea 
strict la pierderi de apa – pentru a elimina aceste 
pierderi – așa cum spunem în Anglia – „puneți banii 
acolo unde este gura” !! Nu a început să funcționeze 
și am intrat în mare pericol!! Dar, din fericire, cineva 
avea grijă de mine și a dat cea mai gravă secetă pe 
care Nord-Vestul Angliei o experimentase de foarte 
mult timp! Aceasta a început în iunie 1995 și a durat 
aproximativ 18 luni. Singura șansă de a menține 
aprovizionarea cu apă a 7 milioane de persoane a fost 
aceea de a face reduceri semnificative ale pierderilor. 
Și afacerea a trebuit să-mi ofere resursele necesare!

În cele din urmă, gestionarea pierderilor a devenit  
politică la nivel național (și s-a încheiat cu o schimbare 
în guvern). Ca rezultat, industria a fost forțată să atingă 
obiective obligatorii de pierderi. Până în anul 2000 am 
redus pierderi de la 950Ml / zi la 450Ml / zi. A fost un 
botez al focului, dar vremuri minunate. A trebuit să 
învăț foarte repede și trebuie să spun că m-am bazat 

Interviu cu David Pearson, expert international în 
managementul pierderilor de apă
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în mod deosebit pe Allan Lambert, în special pentru 
a începe. M-am scufundat în comitetele naționale din 
Marea Britanie și am lucrat la proiecte de cercetare.

Ce mentori ați avut și ce sfaturi utile ați primit? Ce 
cărți le recomandați?
Așa cum am menționat mai devreme, Allan Lambert 
a fost un mare mentor pe tot parcursul carierei mele, 
atâz în hidrologie, curbe de control al rezervoarelor 
și acum în pierderi. Când mă gândeam să părăsesc 
UU în 2002, m-am dus să-l văd pe Allan și i-am spus 
ce gândeam. El a spus – „nici o problema”, „exista o 
multime de lucru in lume, inregistreaza-te aici pentru 
Grupul de actiune pentru Pierderi de Apa IWA si te voi 
prezenta in grup”. Deci, în 3 luni am fost la conferința 
IWA Water Loss din Cipru! Acolo am găsit prieteni 
vechi – Tim Waldron (care a lucrat împreună cu mine 
la UU) și Stuart Hamilton (pe care l-am angajat la UU – 
primul său loc de muncă) și mulți prieteni și colegi noi. 
Cred că principalii mei mentori au fost Allan (desigur), 
Tim Waldron, Alex Rizzo, Stuart Hamilton și un coleg 
apropiat, Stuart Trow. Și ei rămân mentori şi astăzi. 
Sper că o văd ca pe o stradă cu două sensuri!

În ceea ce privește cărțile – nu cred că poți să 
faci o alegere proastă în a folosi ceva de genul 
„Aprovizionarea cu apă”, menționată mai sus, pentru 
a oferi o bază bună în funcționarea generală a unei 
rețele de alimentare cu apă – poate fi foarte ușor să 
te scufunzi în detaliu, pierderile de apă fără a vedea 
imaginea de ansamblu a întregului ciclu hidrologic și 
funcționarea unei rețele de apă. Când vine vorba de 
pierderile de apă, aș recomanda cărțile IWA „Pierderi 
în rețelele de distribuție a apei” de Trow și Farley și 
„Controlul pierderilor de apă” de Julian Thornton. 
Dar aș recomanda, de asemenea, manualele WRC 
„Managementul scurgerilor” ca o bază excelentă de 
bază în detaliile de înțelegere a pierderilor. Și mereu 
mă refer la documentația Aqua a lui Allan Lambert 
despre „O revizuire a indicatorilor de performanță 
pentru pierderile reale din sistemele de alimentare 
cu apă” – lectură obligatorie pentru toti!

Puteți să ne spuneți ceva despre unele dintre cele 
mai interesante proiecte în care ați participat? Ce 
condiții ați întâlnit?
Aș putea (și de multe ori o fac) să vorbesc la nesfârșit 
despre multele mele experiențe atunci când sunt 
responsabil de programul de reducere a pierderilor de 
apă de la UU. La inceput a trebuit sa conving echipele 
operationale din cartiere cu privire la nivelul de 
pierderi si cat de mult urma sa salvam!

Am primit răspunsurile: „Nu, nu putem să avem atât 
de multă pierdere de apa!”, „Ar trebui să te plimbi în 
cizme, dacă ar exista atât de multe pierderi!”, „Totul 
se datorează măsurătorilor de citire înaltă de la 
alimentarea cu apă „,” Oamenii folosesc mult mai multă 
apă decât credem noi „(utilizarea de uz casnic nu era 
măsurată în acel moment), ” Fluxurile de noapte sunt 
cele mai mici care au fost vreodată „etc.

I would get the responses: “No we can’t have that 
much leakage!”, “You would have to walk round in 
wellington boots if there was that much leakage!”, ”It 
is all due to the water supply input meters reading 

high”, “People use a lot more water than we think” 
(household use was not metered at that time) , “Night 
flows are the lowest they have ever been” etc. etc.!!!

Apoi a existat momentul în care trebuia să emit 
un edict care preciza că din acea zi facem doar de 
management de presiune nu de reducere a presiunii și 
am montat doar PMV-uri și nu PRV-uri! Aceasta a fost 
după o discuție avută cu directorul general şi după ce 
compania a primit publicitate proastă de la Brigadele 
de Pompieri.

Când seceta era la apogeu, postul de televiziune care 
acoperă nord-vestul Angliei a rulat un articol numit 
„Pierderiea de apa a săptămânii” în fiecare vineri la 
ora ceaiului. Era obligatoriu să mă uit și trebuia să mă 
asigur că am găsit-o și am rezolvat-o până la vinerea 
următoare. Din cauza muncii noastre în timpul secetei 
am ajuns să găsim iazuri de rață care au fost hrănite 
de pierderi, zone murdare pe canalele noastre de 
canalizare, hrănite de pierderi etc. etc. Unul dintre cele 
mai interesante proiecte a fost încercarea de a ajunge 
la o reconciliere cu împământarea de sus în jos și de 
jos în sus pe zona integrată care s-a ridicat la 170Ml / 
zi. Asta a dezvăluit unele anomalii foarte „interesante”!

De la părăsirea UU, am lucrat la un număr de proiecte 
interesante, fie pentru clienți din diferite părți ale 
lumii, fie pentru proiecte de cercetare în Marea 
Britanie, fie pentru dezvoltarea propriului joc de 
scurgere (prezentat in revista Water Loss Detectives  
nr. 7 august 2014). Dar, din multe puncte de vedere, 
unele dintre lucrările cele mai interesante au fost 
în colaborare cu colegii din Grupul de Lucru al IWA 
pentru Pierdere de Apă, unde am lucrat pe domenii 
cum ar fi grupul aparent de pierderi și grupul de 
presiune care a condus la explozia frecvenței pe care o 
acoperim în timpul conferinței.

Ai fost vreodată în România? Dacă da, cu ce ocazie?

Nu, nu am fost în România. Am avut intenția să vin 
la conferința IWA Water Loss din București în 2007. 
Am fost făcut toate rezervările, zborurile plătite și o 
lucrare scrisă și acceptată. Dar cu două zile înainte 
de conferință, soția mea a avut un accident oribil și a 
trebuit să renunţ pentru a rămâne cu ea. Stuart Trow, 
un coleg al meu, mi-a prezentat lucrarea. Deci, aștept 
cu nerăbdare să mă revanşez.

Sunteți familiarizați cu problemele balcanice legate 
de pierderea apei? Care credeți că este diferența 
esențială între cei cu pierderi mari (România, Serbia, 
Bulgaria) și cei cu pierderi reduse (Germania, 
Olanda)?

Sunt familiarizat cu problema (cred!). Am fost norocos 
ca prima mea slujba cand am plecat de la United 
Utilities a fost ca şi consilier special pentru pierderi la 
concesionarul de la Sofiska Voda. Când am început 
să revizuiesc cifrele, nu puteam să cred frecvența de 
spargere. M-am întors și am spus că trebuie să fie o 
greșeală. Dar nu – cifrele erau corecte. Am înțeles că 
acest lucru se datora utilizării materialelor foarte slabe 
pentru țevi și armăturii după război. Am dreptate? 
Ar putea fi un domeniu bun pentru discuții – sperăm 
peste câteva beri!

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Am o experiență în investigarea nivelurilor scăzute 
de scurgere din Țările de Jos, fiind un grup mic de 
practicanți care au vizitat Țările de Jos pentru a încerca 
să înțeleagă performanța lor. Foarte luminos! Am 
propria mea teorie cu privire la unele elemente care 
contribuie la aceasta, una dintre ele fiind în contrast 
direct cu cea pe care am găsit-o în Sofiska Voda.

În trecut, au fost descoperite scurgerile prin 
ascultarea directă a țevilor, iar acum există 
tehnologii care pot „descoperi” aceste pierderi 
folosind drone și sateliții. Care credeți că este 
direcția pentru viitor? Vom putea localiza cu precizie 
scurgerile folosind software‑ul de calculator?

Ah! Aceasta este o întrebare minunată! Noi (UU) 
ne-am uitat în apărarea noastră în timpul secetei din 
1995/96, cu un succes (dar limitat). Am identificat în 
cele din urmă cele mai bune spectre de utilizat dar 
a fost foarte costisitor la acel moment și astfel nu a 
fost preluat de detectorul principal al pierderilor, așa 
că este interesant să observăm cum costul de a face 
acest lucru ar putea fi în scădere cu ajutorul unor 
telegrame și sateliți și poate face această tehnologie 
economică. Dar pentru mine (deși am să fiu corectat!), 
ar fi adecvat doar pentru liniile de alimentare sub 
vegetație deschisă. Cu toate acestea, eu sunt un mare 
credincios că într-o zi ar trebui să poată identifica și 
localiza pierderi doar prin software-ul de calculator. 
Acest lucru va necesita ca rețeaua să fie conectată 
în mod semnificativ prin intermediul contoarelor 
inteligente pe proprietăți, dar în primul rând prin 
corelarea înregistratorilor de zgomot la fiecare 
montare din rețea și la sisteme de procesare a datelor 
foarte importante (cum ar fi TaKaDu) la bază. Am scris 
nota mea principală la conferința IWA Water Worth din 
Viena, în 2014, cu privire la acest subiect (aş fi foarte 
bucuros să îţi transmit o copie dacă vrei). Dacă suntem 

bucuroși să definim „cu exactitate” ca +/- 2m spun 
atunci cred că sunt de acord cu tine, dar aș trimite 
întotdeauna un specialist de detectare a pierderilor la 
sunet de top și să confirme că este o pierdere și pentru 
a Confirma locația exactă!

Dar aș fi întotdeauna împotriva scufundării direct 
în tehnologie foarte sofisticată și probabil foarte 
costisitoare și probabil inadecvată înainte de a 
înțelege și a sorta elementele de bază. Există riscul de 
a „nu vedea pădurea de copaci”!

Ce părere aveți despre revista „Detectivii apei 
pierdute”? Ce sfat ne puteți da?

Cred că este minunat. Am mult respect față de oricine 
poate ține un astfel de concept. Am încercat să fac 
ceva similar în timpul secetei la UU, pentru a încerca 
să îi păstrez pe toți informaţi și implicaţi. Dar nu m-am 
mai înșelat! Efortul implicat este considerabil (și nu 
unul din punctele forte!). Este atât de ușor să produci 
numărul 1 și, eventual, nr. 2 – atunci ideile încep să se 
usuce și efortul necesar pentru a-i urmări pe oameni 
să scrie articole devine mai greu și mai greu. Deci, 
felicitări!

Te-ai descurcat bine în a obține o gamă largă de 
subiecte și contribuitori și să păstrezi ideea.

În ceea ce privește oferirea de sfaturi! Ei bine, nu sunt 
sigur că tot ceea ce pot spune ar ajuta – dar poate că 
o idee ar putea fi să îi întrebați pe cei care au făcut 
lucrări la principalele conferințe privind pierderea 
apei de la IWA fie să le repete aici – sau mai bine să îi 
încurajaţi să le modifice / actualizeze și apoi să le daţi 
un forum pentru asta!

Thank you 
See you in Bucharest. 
I look forward to that!
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Contractele Bazate pe Performanță  
pentru Reducerea Apei care Nu Aduce Venituri 
Performance Based Contracts  
for Non‑Revenue Water Reduction

Silviu Lăcătușu
Consilier ARA

Una dintre problemele majore care afectează 
companiile de apă din țările din Europa de Est 

este diferența considerabilă dintre cantitatea de apă 
introdusă în sistemul de distribuție și cantitatea de 
apă facturată pentru consumatori (denumită și Apa 
care Nu Aduce Venituri – „ANAV”). Nivelurile ridicate ale 
ANAV reflectă cantități semnificative de apă pierdută 
prin scurgeri, sau care nu este facturată clienților, 
sau ambele. Ea afectează în mod serios viabilitatea 
financiară a companiilor de apă prin venituri pierdute 
și costuri operaționale crescute.

Deși nu este eficient economic să se elimine toate 
pierderile de apă, reducerea cu 25% a nivelului actual 
al pierderilor în zona Europei de Est pare să fie o 
țintă realistă, în condițiile în care media depășește 
50%. Această reducere ar putea genera venituri 
suplimentare, reduceri de costuri și ar putea contribui 
la deservirea unui număr suplimentar de persoane fără 
investiții noi în instalațiile de producție, fără a crește 
consumul de apă brută, resursă care este limitată.

În acest context, în luna februarie, Banca Mondială 
în cooperare cu Asociația Română a Apei a organizat 
la București, pentru țările din regiunea Dunării 
și a Europei de Est, un atelier de lucru dedicat 
conceptului contractelor bazate pe performanță 
(CBP) privind reducerea apei care nu aduce venituri, 
contracte ce sunt realizate de entități private. În 
cadrul evenimentului au fost remarcate și dezbătute 
aspecte relevante referitoare la timpul de recuperare a 
investițiilor, caracteristicile acestor tipuri de contracte 
și factorii care le influențează.

În mod frecvent, specialiștii afirmă că activitățile de 
reducere a apei care nu aduce venituri, au o perioadă 
de recuperare a investiției rapidă. Deși acest lucru 
poate fi adesea adevărat și se întâmplă cel mai des în 
cazul reducerii pierderilor comerciale, o altă problemă 
importantă ilustrată de studiile de caz este aceea 
că reducerea pierderilor fizice necesită investiții 
semnificative de capital. Contractele de servicii bazate 
pe performanță pentru a reduce pierderile fizice au 
incluse bugete semnificative pentru investiții și lucrări 

în teren, cum ar fi repararea avariilor și instalarea 
contoarelor sau a vanelor. Conform experților Băncii 
Mondiale, din datele provenite din setul limitat 
de proiecte se arată că, cheltuiala medie pentru 
reducerea pierderilor fizice este de 500 - 700 de euro 
pentru 1 m³/zi. Acest cost este mult mai mic pentru 
pierderile comerciale. În tabelul 1 sunt prezentate 
perioadele de recuperare orientativă a investiției în 
funcție de tariful practicat.

Tinând cont de contextul regional în care proiectele 
de asistență tehnică derulate de companiile de apă 
sunt rigide și având un cadru instituțional birocratic, 
acestea au impact asupra eficienței generale a 
furnizării serviciilor. Ca urmare este necesară o 
schimbare de paradigmă, o schimbare care trebuie sa 
favorizeze obținerea de rezultate durabile bazate pe 
performanță.

Discuțiile purtate între profesioniști în cadrul 
atelierului de lucru s-au axat pe  caracteristicile-cheie 
pe care Contractele Bazate pe Performanțe trebuie să 
le îndeplinească, respectiv:

•  Definirea clară a rezultatelor dorite și a intervalului 
de timp alocat;

•  Corelarea corectă dintre atingerea obiectivelor 
stabilite și remunerația aferentă;

•  Concentrarea asupra rezultatelor și acordarea unei 
flexibilități contractantului pentru a decide cum își 
va atinge obiectivele;

•  Plata contractorului este făcută doar în cazul în 
care rezultatele sunt obținute (și, prin urmare, 
contractorii își asumă riscul de a nu realiza 
obiectivele).

În mod ideal, contractorii au o miză în ceea ce privește 
depășirea obiectivelor rezultatelor. Contractele bazate 
pe performanță (CBP) cu privire la managementul 
ANAV, se concentrează asupra activităților directe și, 
în mod obișnuit, nu este similară cu preluarea de către 
sectorul public a unei forțe de muncă suplimentare.

Costuri O&M, tarif 
Euro/m3 1 Euro/m3 0.5 euro/m3 0.35 Euro/m3 0.2 Euro/m3

Perioada de 
recuperare 3-5 ani 4-8 ani 6-12 ani 9-15 ani

Tabel 1. Valori ale perioadei de recuperare a investiției
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Experții Băncii Mondiale, împreună cu companiile 
internaționale, au făcut un studiu care arată o mare 
varietate de servicii și tipuri de contracte ce pot fi 
utilizate în cazul CBP în sectorul apei.

CBP-urile între companiile de apă și contractorii privați 
se pot concentra pe reducerea pierderilor fizice, a 
pierderilor comerciale sau a ambelor. Activitățile tipice 
legate de reducerea pierderilor de apă care pot fi 
incluse într-un CBP sunt: instalarea SCADA, detectarea 
și repararea avariilor, înlocuirea țevilor/vanelor, 
managementul presiunii, stabilirea zonelor de măsurare 
(DMA), eliminarea conexiunilor ilegale, instalarea 
contoarelor, calibrarea/înlocuirea/cititul contoarelor. 

Realizarea în condiții de tip win-win a unor CBP pentru 
ANAV trebuie să asigure stimulente eficiente, care 
depind de următorii factori:

•  Stabilirea limitelor de acțiune (a zonelor) - interfața 
dintre contractor și activitățile operatorului trebuie 
să fie abordată și stabilită cu atenție;

•  Remunerarea/Riscul - obținerea unui echilibru 
adecvat între plata fixă   și cea variabilă, împărțirea 
echitabilă a riscului;

•  Existența unei baze de referință corectă/realistă este 
critică;

•  Obiectivele și performanțele contractuale trebuie să 
fie în echilibru, între a fi „realizabil” (adică realist) și 

suficient de ambițios;

•  Nivelul de flexibilitate lăsat contractantului trebuie 
să permită atingerea obiectivului general;

•  Sustenabilitate - asigurarea faptului că beneficiile 
obținute pot fi realizate după o perioadă de 
funcționare îndelungată și obținerea unei creșteri a 
eficienței operaționale.

Din punct de vedere instituțional dar și a asigurării 
sustenabilității, țările din Europa de Est au nevoie de 
schimbarea modului în care majoritatea utilităților de 
apă sunt gestionate la nivel operațional. Subfinanțarea 
sectorului poate fi ajustată prin îmbunătățirea 
practicilor financiare și operaționale. Experiența pare 
să existe, în special în sectorul privat, care are dorința 
de a le împărtăși cu sectorul public la o valoarea justă. 
Contractul bazat pe performanță pare să fie destul 
de greu de implementat în cadrul juridic actual din 
țările din Europa de Est, dar Instituțiile Financiare 
Internaționale (IFI) active în regiune (BM, BERD, BEI) 
pot juca un rol crucial în promovarea acestor practici. 
Deși experiența internațională prezintă rezultate 
bune, un factor esențial este transferul de know-how 
între sectorul privat și cel public și, probabil, cel mai 
important aspect este găsirea unui stimulent potrivit 
pentru implicarea companiilor de apă publice în astfel 
de proiecte.

http://detectiviiapeipierdute.ro
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În întreaga lume, 46 de miliarde de litri de apă tratată sunt pierduti zilnic. 

Tehnologiile de detecție a pierderilor nu s-au schimbat prea mult în 80 de ani. Acestea continuă să fie costisitoare din punct 
de vedere economic, forta de munca si timp alocat. 
Companiile de apa din întreaga lume se străduiesc să găsească pierderile dar in acelasi timp doresc sa economisească resurse 
și bani. 

Faceți cunoștință cu metoda de detectie UTILIS. 

Folosind tehnologia care este folosită pentru a căuta apă pe alte planete, Utilis analizează imaginile captate din satelit pentru 
a detecta pierderile. 

UTILIS utilizează imaginile aeriene. 

Primite de la senzorii montați pe satelit, imaginile brute sunt suprapuse peste sistemele GIS și apoi prelucrate de algoritmul 
unic UTILIS. Algoritmul detectează apa tratată, căutând o anumită "semnătură spectrală” tipică pentru apa potabilă. 
Utilizatorului ii este apoi prezentat un raport si o harta a pierderilor, suprapusa peste o hartă cu străzi și conducte. 

Rezultatul?  Imagini care acoperă deodata 3.500 km2.  

Pierderile sunt afișate în GIS, in rapoarte prietenoase utilizatorilor, evidentiind locațiile stradale, cu precizie, permitand 
echipelor de detectie sa localizeze cu acuratete pierderea, economisind semnificativ forța de muncă si timp. 

De ce să folosiți un satelit pentru a obține imagini? 

Deoarece sateliții orbitează in jurul pământului la o altitudine foarte mare, au capacitatea de a procesa imagini de 3.500 
kilometri pătrați, acoperind astfel întregul sistem de distribuție.  

De asemenea, tehnologia UTILIS poate fi utilizată independent de condițiile meteorologice și de perioada din zi. 
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Detectarea pierderilor de apă prin metoda UTILIS
la SC APA CANAL 2000 SA Pitești 

Ivan Ilie

Sef Serviciu Detectie 
Pierderi
SC APA CANAL 2000 SA 
Pitesti
ivan_ilie2000@
yahoo.com , https://
softdiagnozaauto.wixsite.
com/pierderi-de-apa

Iată pașii implicați într-un proiect tipic de detectare a 
scurgerilor prin satelit

Pasul 1: Obținerea și analiza imaginilor

Un proiect tipic se va concentra pe o zonă definită 
stabilită de compania de apă în care se cunosc zonele 
cu scurgeri mari și liniile de noapte, sau DMA cu 
procente ridicate de țevi din plastic și CA. Satelitul va 
acoperi zona specificată prin achiziționarea imaginilor 
brute folosind senzorii de radar sintetic (SAR). 
Acești senzori trimit undele electromagnetice care 
colectează date de pe suprafața Pământului pentru a 
le trimite înapoi la satelit.

Pasul 2: corecții radiometrice și analiză algoritmică

Datele brute colectate de către senzorul SAR trebuie 
să fie pregătite prin filtrarea unor sunete nedorite prin 
satelit din clădiri, alte obiecte create de om, vegetație, 
lacuri, piscine, drenuri și resurse de canalizare și o 
întreagă gamă de alte interferențe.

Fiecare pixel din imaginea achiziționată este trecut 
printr-un algoritm unic care a fost dezvoltat pentru a 
căuta semnătura spectrală a apei potabile.

În acest stadiu se adaugă stratul de țeavă de utilitate, 
care asigură scurgerile identificate pe o hartă 
împreună cu străzile și locațiile conductelor, care 
afișează mii de kilometri pătrați.

Pasul 3: Raportul privind scurgerile și furnizarea 
rezultatelor

O întreagă rețea poate fi studiată periodic, oferind 
anual mai multe seturi de constatări. Clienții vor primi 
datele în limbajul de marcare a cheilor (KML) care 
poate fi adăugat la sistemele lor GIS și la hărți, aplicații 
web sau mobile pentru a produce o foaie de scurgere 
globală.

Utilizarea imaginilor prin satelit câștigă teren ca o metodă de detectare a 
scurgerilor de apă din conducte. Dar cum funcționează și ce implică un proiect de 
detectare a scurgerilor prin satelit? 

Zonele care au o probabilitate mică de scurgere vor 
fi marcate în albastru, unde zonele marcate cu roșu 
înseamnă o mare probabilitate de scurgere. Tehnicienii 
de scurgere sunt apoi trimiși în zone pentru a găsi 
locul exact.

În funcție de preferința clientului, rezultatele pot fi 
furnizate în unul din cele patru moduri:

- GIS pe bază de web

- Leaksheets pentru munca pe teren

- aplicație care permite accesul la distanță;

- fișiere GIS

Pasul 4: Confirmarea rezultatelor la sol

Pot apărea situații în care scurgerile au fost raportate 
sau reparate după preluarea imaginii prin satelit, 
iar confirmarea acestora se efectuează înainte de 
începerea verificării pe teren.

Pornind de la acest aspect și încurajați de rezultatele 
obtinute de aceasta metodă la alți opeartori din 
România (RAJA Constanța, Apa Nova București, 
Aquaserv Târgu Mureș, etc) compartimentul de 
detecție pierderi împreună cu conducerea companiei 
SC APA CANAL 2000 SA a decis utilizarea acestei 
metode și în aria de acoperire a acestuia. S-a contactat 
partenerii din România ai firmei UTILIS respectiv firma 
SC BioTech SRL pentru stabilirrea detaliilor și stabilirea 
pașilor de urmat. După aceea a fost stabilită aria de 
scanare , s-au transmis coordonatele către furnizorul 
de servicii , UTILIS , care a realizat scanarea zonei 
solicitate , a făcut corecțiile radiometrice și a stabilit 
posibilele scurgeri de apă. Firma Utilis a înaintat 
rezultatele atât tipărite cât și în format electronic către 
operator și astfel la sfârșitul lunii iunie împreună cu 

mailto:ivan_ilie2000@yahoo.com
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http://detectiviiapeipierdute.ro


15

STUDII ȘI CERCETĂRIDetectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

reprezentanții SC BioTech SRL am decis să organizăm 
la Pitesti un workshop practic de depistare a 
ascurgerilor de apă pe baza rezultatelor transmise de 
firma UTILIS. În acest sens în colaborare cu  Fundaţia 
Româno-Germană Aquademica și SC BioTech SRL și 
firma UTILIS s-a stabilit ca în perioada 9-11 iulie să 
organizăm o întâlnire cu echipele de detecție din țară 
și sub forma unui concurs, și  să încercăm să localizăm 
cât mai multe avarii. Zece echipe reprezentând 
companiile de apă din Timiș, Dolj, Prahova, Neamț, 
Maramureș, Buzău, Covasna, Târgoviște, Turda și 
Brașov s-ai întrecut în a identifica cât mai multe 
pierderi de apă pe raza municipiului Pitești.

În urma scanării rețelei de apă au fost identificate un 
număr de 83 de zone cu posibile avarii în Pitești și 
care trebuiau să fie localizate de echipele participante 
prin metodele clasice (acustice). Din aceste zone au 
fost selectate un numar de 5 zone/echipă, iar echipele 
au putut utiliza orice metodă pentru a localiza cât 
mai multe avarii. Fiecare echipă a putut să intre pe 
aplicatia UTILIS  unde a putut identifica zona unde a 
trebuit să se facă investigațiile. Echipa care a localizat 
prima avarie a fost echipa din Buzău (aprox. 20 de 
minute) , echipă ce a fost premiată de către firma 
BioTech. Vremea a fost mai degraba de toamna 
decât de vară, ploaia a venit și nu a mai vrut să plece 
degrabă. Cu toate acestea toate echipele au dat 
dovadă de implicare în a localiza pierderi de apă.

Condițiile meteo au fost dificile, la care s-a mai 
adăugat și traficul, zgomotul ambiental și alte capcane 
neprevăzute. În condițiile mai sus menționate au 

fost sesizate 23 de locații cu avarii, avarii ce urmează 
a fi săpate și remediate. Există avarii care au debite 
consistente (5 l/sec) și care nesemnalate de nimeni 
adună în timp cantități considerabile de apă pierdută 
în sistemul de canalizare.

Misiunea detectorilor a fost de a merge… pe urmele 
sateliților și de a îngusta zona „suspectă” de defect, 
pentru ca echipele de mentenanță să poată prelua mai 
departe partea de săpătură, înlocuire și refacere, adică 
remedierea defectului.

Despre tehnologia utilizată, de depistare a pierderilor 
de apă din spațiu, sa vorbit în avanpremiera probei 
practice. Compania Biotech a prezentat participanților 
rezultatele obținute , iar reprezentatul companiei 
de apă din Craiova, care a realizat scanarea rețelei, 
a împărtășit din experiența proprie. Specialiștii în 
detectarea pierderilor au fost de acord că metoda 
„sateliților”nu rezolvă toate pierderile de pe teren, dar 
ajută oamenii de teren cu indicii despre zonele în care 
trebuie să caute defectele.

Ca la orice competiție avem și un câștigător. 
Câștigătorii acestei ediții sunt colegii de la Piatra 
Neamț : Alexandru Postăvaru și Costel Spiru.

La ora actuala (30.09.2018) au fost verificate 63 de 
locatii , verificări în urma cărora au fost localizate 42 de 
scurgeri cu un debit estimate de 22.75 l/s. Dacă facem 
un calcul sumar rezultă că pierderile de apă au fost 
reduse cu 81.9 mc/ora. Având în vedere rezultatele 
obținute sper să repetăm experiența și anul viitor.

Singurul inconvenient al metodei este acela că pentru 
o reușită cât mai bună este necesară existența unui 
GIS cât mai corect și complet , întrucât acesta este 
elementul care stabilește precizia de localizare a 
metodei. 

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Portal de integrare date

Bela Matuz

Majoritatea operatorilor regionali de apă în ultimii 
ani și-au dezvoltat un sistem GIS. Puțini sunt 

însă aceia care și-au pus problema utilizării datelor 
din acest program în managmentul companiilor, 
beneficiind de multitudinea de date cu care aceste 
programe sunt încărcate și interconectivitățile care pot 
fi făcute între diferitele softuri care rulează în cadrul 
operatorului regional.

Strategia Apaserv Satu Mare a fost realizarea unui 
portal, platformă de colaborare interactivă între 
diferite compartimente din cadrul societății, care să 
poată extrage date din diferite programe și să facă 
corelațiile dintre ele, disponibil în timp real prin web, 
bineînțeles pe baza de limite de competențe. Acesta 
poate să reprezinte o soluție de viitor modernă pentru 
managmentul operatorilor de apă.

Pe lângă aceste idei, un alt motiv pentru dezvoltarea 
unui portal era și situația programului GIS de la 
Apaserv, în care datele erau stocate în fișiere și nu baze 

de date, iar extragerea sau exportarea în alt format nu 
era posibilă.

În anul 2015 Biroului GIS a fost completat cu doi  colegi 
tineri, cu care am stabilit direcțiile de dezvoltare  după 
ce am avut ocazia de a consulta colegii de la companii 
similare din țară și străinătate de la compartimentele 
IT&GIS, care aveau preocupări avansate îndreptate 
spre  un portal de integrare date.

După consultările făcute, s-a schițat primele cerințe 
legate de acest portal:

Portalul printre alte aplicații trebuie să permită :

 • vizualizarea informației topografice și a rețelelor 
existente (geometrie și atribute), organizate după o 
structură specifică; 

• crearea de hărți tematice, cu rețelele de distribuție 
apă/canalizare clasificate funcție de valorile unor 
atribute stocate în baza de date.

• vizualizarea datelor din baza de date, definite de 
către utilizator, generarea de rapoarte standard pentru 
rețele de apă/canal, precum și dezvoltarea unor 
instrumente de căutare rapidă specifice.

• definirea unui număr nelimitat de utilizatori cu 
drepturi de vizualizare a informației (inclusiv în format 
vector GIS) . După implementare, soluția să permite 
accesul simultan pentru un număr maxim de 40 de 
utilizatori concomitent aflați în diferite centre de 
operare.

Pentru realizarea portalului și pentru ”stăpânirea” 
datelor GIS s-a făcut și un upgrade a programului GIS 
existent, astfel reușind să exportăm datele GIS în baza 
de date PostgresSQL cu extensie spațială Postgis.

Pe lângă upgrade-ul softului, a fost elaborat și o 
codificare a elementelor din rețeaua de apă/canalizare, 
codificare care ne ajută la identificarea precisă a 
tipului, ierarhia și locația elementului respectiv.

După implementarea portalului, am reușit să 
integrăm mai multe tipuri de baze de date: baza de 
date GIS în formatul mai sus amintit, baza de date 
comercial EMSYS initial SQLServer, actualmente 
Oracle, SCADA cu afișarea presiunilor și debitelor 
pentru monitorizarea DMA-urilor. Pe lângă acestea 
putem urmări în timp real și flota de mașini și utilaje a 
operatorului regional, ceea ce ne ajută la optimizarea 
utilizării parcului auto.

Unul dintre cele mai importante unelte a portalului 
reprezintă introducerea, inventarierea și urmărirea 
lucrărilor de reparații și întreținere a rețelelor de apă/
canalizare. Datele sunt introduse de către Secțiile Fig. 2. Tipuri de documente ataşate

Fig. 1. „Unealta” pentru realizarea interconexiunii între baza de date GIS și baza de date a sistemului ERP.
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de apă/canalizare din diferitele zone de operare la 
data sesizării avariilor și constă atât prin identificarea 
poziției avariei, tipului de rețea, tipul de defecțiune, 
modalitate de producere, cât și data sesizării, începerii 
și finalizării lucrării de reparații. Pe lângă acestea se 
mai introduce din ERP-ul companiei personalul și 
mașinile/utilajele utilizate pentru lucrarea respectivă, 
cât și suprafața de asfalt/zona verde afectată de 
reparația avariei. Toate acestea se introduc pe o fișă de 
avarie predefinită și standardizată, astfel ca utilizatorul 
portalului să nu aibă posibilitatea de a greși. Din datele 
sesizării, începerii și finalizării lucrării de reparație și 
estimarea pierderii de apă se poate calcula perioada 
de afectare și continuitatea serviciului. Urmează ca 
din locația avariei și din precizarea vanelor închise 
pe timpul reparației să calculăm numărul persoanele 
afectate. Iar ca și perspectivă la care urmează să 
lucrăm este atașarea la lucrarea de reparație a 
tuturor materialelor folosite direct de la scoaterea 
din magazie. Acest lucru împreună cu personalul și 
utilajele deja atașate din ERP ne ajută la calcularea 
unui deviz a lucrării și implicit la cunoașterea costului 
de reparație.

Legat de inventarierea avariilor se pot elabora diferite 
tipuri de rapoarte în funcție de cerințe și chiar și o 
hartă tematică (heatmap) cu distribuția avariilor pe 
rețeaua de apă/canalizare pe o perioadă de timp 
definit de utilizator.

Un alt avantaj al portalului este diseminarea 
informației legat de baza de date GIS în interiorul și 

în afara companiei pe bază de competențe. Secțiile 
de apă/canalizare din diferite zone de operare văd 
și pot introduce date ce aparțin zonei, iar cei din 
afara companiei numai datele care nu au un caracter 
personal. De exemplu: Direcția impozite și taxe locale 
Satu Mare pot identifica clienții de pe o strada din 
mun. Satu Mare care au contract cu Apaserv, respectiv 
pot identifica dacă pe străzile respective sunt rețele de 
apă/canalizare, în vederea stabiliri corecte a grilelor de 
impozitare.

Pe lângă simpla cerere de informație de pe un strat 
afișat în portal, putem realiza și interogarea (query) 
diferitelor straturi după diverse criterii, unelte de 
măsurare, rapoarte ad-hoc legat de lista datornici, 
consum/consum precedent sau /consum mediu, 
încasat/facturat de pe o stradă.

Se pot face imprimări direct din portal sau se pot salva 
straturi sau imagini, este integrat o „rutare” cu traseul 
optim dintre două puncte sau se pot vizualiza imagini 
de pe Google Streetview.

Un alt avantaj conferit de portal a fost observat 
la ședințele de avizare a lucrărilor majore de 
infrastructură rutieră/rețele, proiectele primite 
în format electronic și puțin prelucrate putând fii 
afișate direct pe portal împreună cu rețelele de apă/
canalizare ale operatorului regional, astfel identificând 
mult mai rapid zonele unde există interferențe.

În cadrul portalului am reușit să atașăm clienți care 
aparțin celor 17 stații de hidrofor din min. Satu Mare: 
corelând consumurile clienților extrase din portal 
pentru consumatorii deserviți de aceste stații de 
hidrofor cu citirile contoarelor de intrare în stații de 
hidrofor, în acest fel au fost identificate avarii ascunse 
pe rețelele dintre hidrofor și imobilele deservite de 
acesta, reducând mult aria de căutare.

Similar actualmente lucrăm la atașarea clienților 
la DMA-urile contorizare și monitorizate în cele 4 
localități majore din județul Satu Mare. Presiunile și 
debitele sunt deja afișate în portal, iar după atașarea 
clienților și extragerea automată a consumurilor 
pe DMA-uri, putem să ne concentrăm eforturile 
de reducere a pierderilor în zonele unde acestea 
înregistrează cele mai ridicate valori numeric sau 
procentual.

Ca și perspectivă care deja există, dar încă nu a fost 
implementat la noi ar fi atașarea inspecțiilor video la 
rețele de canalizare, un sistem integrat de mentenanță 
a pompelor și utilajelor instalate în rețea, în stații 
de pompare, tratare sau epurare, o detaliere mai 
amănunțită realizată printr-o hartă în hartă a stațiilor 
de pompare, tratare sau epurare, un managment al 
documentelor.

La final aș putea să marchez câteva dintre avantajele 
acestui portal de integrare date: unul ar fi că se 
bazează pe soluții de software fără licențe costisitoare 
(open source), altul ar fi că nu necesită o instruire 
specială a programului, fiindcă un utilizator normal 
de browser internet și de hartă pe bază de internet 
poate să utilizeze portalul fără nici o problemă, fiind 
necesare cunoștințe minime de IT pentru a putea fi 
accesat.Fig. 4. Rezultatele analizei spațiale

Fig. 3. Vizualizarea profilului rețelei de canal.
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Marius Bugan

marius.bugan@
hidroprahova.ro

Aspecte interesante în domeniul  
reducerii pierderilor de apă aplicate la SC Hidroprahova SA

Prezentare companie S.C.Hidro Prahova S.A.
•  operează în 50 de localități (12 orașe si 38 de 

comune), acoperind în proporție de 86% orașele și 
42% comunele județului Prahova

•  asigură exploatarea a 50 de sisteme de alimentare 
cu apă ce deservesc 222.137 locuitori, precum și 
servicii de canalizare/epurare ape uzate pentru 
85.489 locuitori, prin cele 18 sisteme de canalizare 
aflate în administrare. 

Determinare pierderi în orașul Câmpina
Particularitate: orașul Câmpina, situat pe un triunghi 
de pietriș format din râurile Prahova, Doftana și Cornu, 
astfel încât o avarie survenită la alimentarea cu apă nu 
iese la suprafață decât în 10 % cazuri. 

Au  fost stabilite DMA cam la 1.000 locuitori în functie 
de alimentări și de zona de presiune. Uneori a fost 

necesară monitorizarea unei subzone (chiar la nivel de 
nod de rețea), cu ajutorul debitmetrelor ultrasonice 
mobile. Sistemele de înaltă presiune s-au monitorizat 
obligatoriu separate și cu prioritate. Nu întotdeauna 
au existat cămine unde se pot face măsuratori de 
debite, astfel încăt au trebuit executate  gropi de 
pozișie pentru aceste măsurători.

Dacă nici acestea nu au fost posibile, s-a procedat la 
închiderea DMA pe timp de noapte și determinarea 
prin diferență a debitului intrat.

 În total au fost efectuate 256 măsuratori debite 
în afara celor de monitorizare DMA. S-au urmărit 
traseele conductelor de alimentare vechi (din 1939), 
reusindu-se depistarea  a 12 avarii. S-au urmărit pe 
timp de noapte canalizările de apă pluvială și cele 
de apă menajeră, analizându-se clorul și aluminiul și 
identificându-se  5 avarii.

Tema: Practici actuale în domeniul reducerilor de pierduri

http://detectiviiapeipierdute.ro
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 Cu ocazia unor  manevre de închidere greșite și 
cu mult noroc s-a suprapresurizat o conductă de 
transport DN200 OL, fapt ce a dus la identificarea a 
4 avarii în zona Fântana cu Cireși, care nu ieșeau la 
suprafață. S-au urmărit conductele de diametre mari, 
identificându-se traseele conductei de transport 
DN500 premo, conductele de transport Voila și 
conductele de transport str. Calea Doftanei. Au fost 
montați sistematic loggeri de zgomot pe rețea la 
500m conducte oțel și 100 m PEHD.

Rezultate: a fost redusă cantitatea de apă intrată în 
sistem cu 4.973.052 mc/an

Foto bilanț apa 2011

Debite reale

Logger campina

Rezervor Sunatoarea

Aspect inedite
A fost identificată o avarie după 62 ani. După 
bombardamentele din 1944 ale RAF asupra rafinăriei, 
a fost afectată o conductă Dn400.

A fost descoperit lângă Câmpină un rezervor de 150 
mc sigilat în 1944 de armata germană.

Determinare pierderi instalații de tunuri de 
zăpadă
Întrucat determinarea se făcea cu strat de zăpadă 
existent, nu se puteau folosi decât parțial aparatele 

acustice. Instalația de zăpadă artificială ce deservește 
Sinaia, pârtia nouă de schi 1.000-1.400 mdm, 
prevazuta cu o conductă de fontă de presiune DN63, 
nu reușea să deservească pulverizatoarele aflate la 
cotele de nivel situate 380-640 m față de stația de 
pompare.

Administratorii firmei au solicitat ajutor, presupunând 
că există o avarie la cota de 380 m (corespunzătoare 
presiunii de 38 bar ce rămânea pe instalație), mai 
ales că în acea zonă exista o alunecare de teren. Au 
fost folosiți loggeri acustici pe fiecare lance și a fost 
presurizată manual conducta la 120 bar, dar nu a 
putut fi confirmată prezența unei avarii, zgomotele 
depistate de 2 loggeri provenind de la instalația de aer 
comprimat.

Au fost efectuate măsurători de presiune si debit, 
constatându-se o diferență de presiune între refularea 
pompei care arăta 96 bari (pct 1) și punctul 2 aflat 
după regulatorul de presiune controlat electronic, 
care arăta numai 41 bari (vezi figura), precum și faptul 
că supapa pneumatică de pe refularea pompei 2 
funcționa continuu, deversând la preaplin. 

La instalația de zăpadă artificială Valea Dorului, situată 
la cotele 1.800 - 2.100 mdm,  prevăzută cu o conductă 
de fontă de presiune DN200, se presupunea o avarie 
situată la cota de 1.930 mdm, corespunzătoare 
presiunii de 13 bari ce rămânea în instalație după ce 
tunurile și pompa erau închise.

La sondajul efectuat la această cota nu s-a găsit nicio 
avarie, astfel încât s-a procedat, în lipsa aparatelor 

repa

http://detectiviiapeipierdute.ro
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acustice, la determinarea avariei cu debitmetrele 
ultrasonice folosindu-se metoda înjumătățirii.  
Avaria a fost găsită surprinzător mult mai jos la o cotă 
de  1.880 mdm,  provenind de la o garnitură ce pierdea 
la o presiune mai mare de 4 bari.

Foto.Loggeri

Poza pompe 

Poza alunecare teren

Poza slow

Determinare pierderi oraș Bușteni
Au fost stabilite 11 DMA, ținând cont de faptul că 
orașul este situat între cote de 790 și 1.300 mdm și 
are 8 surse de alimentare cu apă. Au fost montati 
59 loggeri acustici, au fost executate cu ajutorul 
debitmetrelor ultrasonice 242 măsurători de debit. 

Au fost depistate 8 avarii, o conductă de aducțiune 
blocată, un regulator de presiune defect și reglaje 

incorecte de sistem, fiind legate în rețea inelară surse 
subterane situate la cote diferite.

Rezultate
S-a reușit reducerea debitului pe total sucursală, de la 
5.264.784 mc/an la  3.927.312 mc/an, realizându-se o 
economie de  1.374.72 mc/an.

Ponderea reducerilor a fost în proporție de 18% 
pierderi din conducte avariate și 82% din reglaje de 
sistem.

Foto:Logger

Zone presiune

Poze presiune-unirii

Avarie greu de gasit

Erori de datorita aeruluidin conducte

Efectele loviturii de berbec

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Apa ar putea fi unul din cele mai subevaluate lucruri 
din lume, pentru că am crescut considerând că apa 

ni se cuvine. Ea ne asigură nevoile de bază în viața de 
zi cu zi, cum ar fi dușul, apa care curge la toaletă sau 
când deschidem robinetul la baie. Pentru că avem apă 
ușor disponibilă oriunde, am început să subevaluam 
valoarea pe care aceasta o are în viața noastră.

De ce să consumi mai puțină apă? 
Cu toții folosim apă fără să ne gândim cu adevărat la ea. 
Dacă stai puțin și te gândești, o să-ți dai seama cât de 
importantă este. Sunt multe motive pentru care trebuie 
să economisești apă. Hai să vedem câteva din ele.  

Economisești bani 

Consumi mai puțină apă, plătești mai puțin. Folosește 
o baterie de chiuvetă eficientă și un cap de duș 
economic și vei reuși să minimizezi consumul de apă 
caldă. Un cap de duș economic te ajută să consumi cu 
până la 50% mai puțină apă. 

Schimbarea climei

Consumul de apă și de energie sunt legate între ele. O 
mare sursă de emisii este cea provenită din folosirea 
apei calde în case. Reducând timpul în care faci duș 
sau cantitatea de apă folosită la spălarea vaselor, ai un 
impact semnificativ în emisiile de carbon pe care le 
produci. 

Mediul înconjurător

Când folosim apă într-un mod eficient, înseamnă că 
minimizăm cantitatea de resurse suplimentare de 
apă luate din râuri. Trebuie să ținem cont și de faptul 
că, în fiecare zi, cererea de apă este în creștere. Dacă 
protejăm resursele de apă, protejăm și fauna sălbatică 
care trăiește în mediul acvatic.

Conservăm rezervele de apă

Pentru că resursele de apa devin mai mici, construirea 
unei noi infrastructuri de aprovizionare devine tot mai 
scumpă. Dacă economisim apă care altfel ar fi risipită, 
compensăm nevoia unei infrastucturi noi și reducem 
presiunea asupra celei existente. În plus, consumul 
eficient de apa face ca sursa noastră să fie mai 
rezistentă împotrivă efectelor de schimbări climatice, 
cum ar fi seceta.

7 sfaturi despre cum să consumi mai 
puțină apă
1. Echipamente pentru economisirea apei

Poți folosi mai multe produse, printre care cap de 
duș economic, baterie de baie eficientă, baterie de 
bucătărie economică. 

2. Montează un apometru

Cere furnizorului de apă să monteze un apometru. 
Primul pas ca să folosești mai puțină apă este să știi 
câtă apă folosești. Probabil vei plăti mai puțin dacă vei 
monta un apometru.

3. Inchide robinetul

Știai că dacă închizi robinetul în timp ce te speli pe 
dinți te ajută să economisești 13 litri de apă pe zi?   

4. Scurtează dușul cu 1 minut 

Dacă scurtezi timpul sub duș cu un minut, poți salva 7 
litri de apă de fiecare dată. Așa câștigi timp și bani.

5. Oprește picurările 

Un robinet care picură poate risipi mai mult de 3.000 
de litri de apă pe an. Asigură-te că închizi robinetul 
complet sau repară robineții care curg. Casa ta poate 
salva 9 litri de apă în fiecare zi. 

6. Folosește mașina de spălat plină  

O mașină de spălat folosește 55 de litri de apă pe ciclu 
de spălare. Verifică să fie plină înainte s-o pornești. 

7. Udă mai puțin grădina 

Dacă folosești un furtun de grădină pentru 1 oră, vei 
folosi 1.000 de litri de apă. Este destul de mult! Dacă 
folosești o stropitoare, consumul de apă va fi mult 
mai mic. Dacă totuși folosești furtunul pentru a stropi 
grădina, cel puțin folosește și un pistol de stropit 
pentru el. 

Câteva curiozități despre apă
•  consumul mediu de apă pentru o persoană pe zi 

este de circa 150 de litri pentru spălat și gătit

•  sângele uman are 83% conținut de apă

•  peste 90% din rezerva de apă a pământului se află în 
Antarctica

Cum să consumi mai puțină apă.  7 sfaturi utile

Acest articol este un guest post scris de Cosmin de la www.blogdeinstalatii.ro 

Cosmin

sursa foto: quora.com

http://blogdeinstalatii.ro/baterie-de-chiuveta/
http://www.blogdeinstalatii.ro/
https://www.quora.com/How-can-we-spread-the-awareness-about-saving-water
http://detectiviiapeipierdute.ro
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•  când simți că îți este sete, ai pierdut deja mai mult 
de 1% din volumul apei din organism

•  corpul uman conține până la 70% apă. Procentul 
scade la persoanele obeze, pentru că grăsimea și apa 
sunt incompatibile

•  aproape 94% din apa de pe Pământ este sărată

•  Pământul este un sistem închis, ca un glob de sticlă. 
Rar se pierd sau se câștiga materiale. Apa de acum 
milioane de ani există și acum.

Concluzie
Fără apă potabilă o să murim. Când bem apă 
proaspătă, corpul nostru este susținut în mai multe 
feluri. Se menține echilibrul fluidelor din corp, ne ajută 
rinichii și  ne hidratează corpul. 

Pe scurt, apa este o necesitate de bază pentru noi. Apa 
este egală cu viața și pentru a susține viața trebuie 
să economisim apă pentru noi și pentru generațiile 
viitoare.

Putem folosi mai puțină apă făcând câteva alegeri 
inteligente acasă. Folosind echipamente care sunt 
eficiente pentru consumul de apă și energie.

Aplicând câteva sfaturi de reducere a consumului de 
apă, putem reduce consumul de apă cu mai mult de 
jumătate.

Protejează planeta și consumă mai puțină apă!

Dacă ți-a plăcut articolul, intră acum să vezi mai multe 
pe www.blogdeinstalatii.ro

Cosmin scrie săptămânal aici despre centrale termice, 
pompe, aer condiționat și tot ce ține de instalații.

http://www.blogdeinstalatii.ro/
http://detectiviiapeipierdute.ro
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Detectarea pierderilor de apă în condiții  
de alimentare intermitentă cu apă

Stuart Hamilton

Bambos Charalambous

Există multe dificultăți în efectuarea controlului activ 
al pierderilor de apă în zonele cu alimentare cu apă 
intermitentă, și mulți parametri care ar trebui luați în 
considerare înainte de începerea oricăror activități de 
detecție a scurgerilor. Pentru a ilustra acest lucru sunt 
prezentate în continuare câteva studii de caz simple 
care evidențiază problemele care ar putea apărea și 
care ar trebui luate în considerare atunci când avem 
de-a face cu pierderile de apă în sistem de alimentare 
intermitentă cu apă (IWS).

Studiul de caz 1 
 O zonă a acestui oras este alimentată intermitent cu 
apă, și există un plan de mutare a zonei la un regim de 
alimentare cu apă 24x7, și de detectare a scurgerilor 
de apă. Zona a fost alimentată cu apă pentru 4 ore pe 
zi la fiecare 3 zile. Consumatorii au utilizat rezervoarele 
de pe acoperiș pentru a stoca apa, la fel ca în situațiile 
alimentării intermitente cu apă. Deoarece alimentarea 
cu apă a fost neregulată, consumatorii nu au aveau 
vane de control la rezervoarele de pe acoperiș pentru 
a se putea asigura că aveau rezervoarele pline cu 
apă. Totodată consumatorii aveau o indicație vizuală 
a faptului că observau că rezervorul de pe acoperiș 
deversează. 

Ca parte a tranziției la 24x7 s-a decis că în primul 
rând ar fi indicat să se instaleze valve cu bilă în toate 
rezervoarele de acoperiș ale consumatorilor, pentru a 
controla deversările și pierderile de apă. O echipă de 
instalatori a fost trimisă în zonă pentru a instala valve 
cu bilă și robineți la rezervoarele de pe acoperiș.

Chiar dacă procesul de instalare era în plină 
desfășurare, până la sfârșitul zilei strada era plină de 
valve și robineți, deoarece clienții (consumatorii) le 
demontaseră. Consumatorii au protestat ca de mulți 
ani erau obișnuiți ca rezervoarele să deverseze, fiind 
pentru ei o indicație clară că rezervoarele erau pline, 
și că au apă. Prin instalarea valvelor și a robineților 
consumatorii au simțit că le lipsește obișnuita indicație 
vizuală asupra conținutului rezervoarelor, și asta i-a 
neliniștit, nemulțumit și astfel au vrut să se întoarcă 
la vechiul sistem. După această situație, procedeul 
de detectare a scurgerilor a fost amânat până când 
a fost introdus un program de conștientizare și o 
campanie de educare a consumatorilor, care arata 
beneficiile controlului asupra pierderilor de apă și tipul 
dispozitivelor de control utilizate, precum și beneficiile 
tranziție de la un sistem de alimentare intermitent de 
apă la unul 24x7. Astfel proiectul a continuat pentru 
încă câteva luni, permițând efectuarea procedeului 
de detectare a scurgerilor de apă. Este recomandat 
ca comunicarea cu consumatorii să fie extrem de 

importantă, și să aibă loc la începutul proiectului, 
informând consumatorii cu privire la schimbările 
care vor avea loc în regimul de alimentare cu apă și la 
beneficiile pe care aceste schimbări le vor aduce.

Studiul de caz 2 
Acest studiu de caz a avut o situație foarte apropiată 
de alimentare cu apă ca și în studiul de caz 1, dar în 
acest caz a fost adoptată o abordare diferită pentru 
a avansa cu programul Controlul Activ al Scurgerilor 
de Apă (CASA). În loc să se instaleze valve cu bilă la 
rezervoarele de pe acoperiș ale consumatorilor,s-a 
decis gestionarea situație într-o manieră diferită, 
și să se izoleze temporar furnizarea de apă către 
consumatori pentru a rezolva scurgerile din rețeaua 
principală și a conectorilor de serviciu. Pentru aceasta, 
toate conexiunile de servicii pentru clienți au fost 
localizate și închise într-o zi în care consumatorilor 
nu li s-a furnizat apă. Sistemul de distribuție a apei a 
fost presurizat, permițând desfășurarea activităților 
de detectare a scurgerilor de apă de-a lungul rețelei 
principale de apă,și de localizare a scurgerilor prin 
adoptarea unei abordări tradiționale de reparare de 
către echipajele de întreținere. Etapele următoare 
sunt descrise mai jos și ar trebui adoptate atunci când 
lucrați într-un sistem inițial de alimentare intermitentă 
cu apă și care a tranzitat la unul 24x7:

•  Efectuați un traseu de mers pe jos de-alungul rețelei 
principale și căutați orice scurgeri evidente de la 
fitinguri, branșamente, conectori sau scurgeri ce se 
manifestă (văd) la suprafață,

•  Efectuați o investigare acustică, de preferabil cu un 
dispozitiv electronic de ascultare, dar care poate fi 
completat cu un indicator tradițional de ascultare și 
înregistrați zonele de interes pentru monitorizare. 

•  Efectuați un studiu de corelare pentru a verifica 
zonele de interes și a le restrânge în zone mai mici, 

Hydrotec Ltd
Northampton, United 
Kingdom
Tel: +44 7885068809  
Email  shamilton@
hydrotec.ltd.uk
Web :  www.hydrotec.
ltd.uk
Web:  www.hydro-
training.eu

Hydrocontrol Ltd
Lemesos, Cyprus
Tel: +357 99 612 109
Email: bcharalambous@
cytanet.com.cy
Website: www.
hydrocontrolltd.com

Figg.1: Scurgere la un conector de serviciu, identificată prin inspecția 
vizuală a unei rețele
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pentru a putea utiliza apoi dispozitivele de ascultare 
în scopul localizării punctuale a scurgerilor. Dacă 
corelarea nu este disponibilă, atunci suprafața de 
deasupra conductei ar trebui ascultată la fiecare 1 
metru pentru ca sunetul să poată fi transferat de la 
suprafață la scurgere. 

Studiul de caz 3 
În acest studiu de caz, orașul era situat într-o zonă 
geografică extrem de caldă unde apa era rară, regimul 
de alimentare intermitent fiind situația normală de 
alimentare cu apă. Rețeaua principală și conexiunile 
de serviciu au fost în stare relativ buna, iar conexiunea 
cu serviciul cu clienții pentru fiecare proprietate a 
fost dotată cu o supapă de lucru izolată. În ciuda 
faptului că rețeaua se afla în condiții bune, efectuarea 
unui investigații acustice a pierderilor de apă a fost 
considerată imposibilă în regimul de alimentare 
intermitent, astfel alternativa injecției cu gaz a fost 
utilizată în rețeaua de apă uscată (goală). Procedeul 
a impus ca toate conexiunile proprietăților să fie 
închise, și zonele rețelei testate au fost închise pentru 
a controla zona de lucru. S-a injectat un gaz cu un 
nivel foarte scăzut de hidrogen (se poate utiliza un gaz 
de sudare) împreună cu aerul de la un compresor, și a 
fost efectuat procesul de identificare a scurgerilor prin 
această metodă.

 Metodologia utilizata după cum urmează:

•  Zona de identificare a scurgerilor de apă a fost 
izolată la o lungime de conductă care ar putea fi 
gestionată 

•  Conexiunile de serviciu au fost izolate 

•  Gazul a fost injectat în rețeaua principală printr-un 
conector existent precum un hidrant de incendiu 
sau printr-un conector de serviciu 

•  A fost deschis un racord la capătul conductei și 
ținut un dispozitiv de „sondă de gaz” peste fitingul 
deschis pentru a înregistra prezența gazului.  

•  Fitingul a fost închis atunci când prezența gazului a 
fost înregistrată de dispozitivul ales, indicând faptul 
că rețeaua principală e plină de gaz. 

•  Dispozitivul a fost plasat la sol la fiecare metru 
distanță maximă, și s-au asteptat 10 secunde 

•  În cazul în care gazul ar fi fost prezent, o alarmă 
s-ar fi activat, și singura modalitate de apariție la 
suprafață ar fi fost doar printr-o gaură sau crăpătură 
în rețeaua principală de apă

•  Gazul va pătrunde prin toate tipurile de material, 
inclusiv beton 

•  Gazul este costisitor, deci trebuie să fie controlat 
atunci prin intrarea în conductă, și utilizat în 
cantități necesare cât mai mici 

•  Gazul poate fi injectat într-o rețea uscată și poate 
folosi apa ca și conductor al gazului la scurgere, sau 
dacă conducta reteaua este uscată atunci poate fi 
utilizat un compresor pentru a amesteca gazul cu 
aerul – utilizarea doar a gazului necesită cantități 
mari de gaz 

•  Nu există restricții referitoare la dimensiunea 
conductelor atunci când e vorba de utilizarea 
gazului 

Procedeul a avut succes în identificarea a unui număr 
de scurgeri de apă, dar asta nu sugerează ca ar putea 
identifica orice scurgere de apă. Este o metodă de 
succes în identificarea scurgerilor într-un sistem uscat.

 Studiul de caz 4 

Orașul a fost alimentat de un sistem de presiune 
foarte scăzută, cu o presiune mai puțin de 5m, și a fost 
practic imposibil de localizat pierderile de apă prin 
metode acustice. Ceea ce a fost încercat cu succes 
în aceste zone a fost localizarea scurgerilor printr-un 
test: pas cu pas - test de localizare a străzii care a avut 
problema, și apoi izolarea acesteia de sistem. Folosind 
o pompă pentru rezervoare, apa este pompată pe 
strada printr-un hidrant de incendiu pentru a presuriza 
strada, pentru a permite localizarea scurgerilor prin 
metode acustice. Acesta a fost un exercițiu extrem și 
dificil, dar a permis localizarea scurgerilor cu succes. 
În zonele în care rețeaua nu a fost mutată 24x7, acestă 
abordare poate fi făcută chiar dacă nu este suficientă 
apa pentru Controlul Activ al Scurgerilor de Apă 
(CASA). 

Studiul de caz 5 
Presiunea în acest oraș a fost scăzută, și sistemul de 
alimentare cu apă relativ vechi, cu puține branșamente 
ale gospodăriilor vizibile. S-a decis  efectuarea în 
primul rând a unui sondaj vizual al posibilelor scurgeri 
de apă. Studiul vizual a fost efectuat în timp ce 
rețeaua era alimentată cu apă și relativ sub presiune. 
Această metodă simplă a identificat numeroase 
scurgeri de apă ale rețelei principale și a conectorilor 
de serviciu, dar și scurgerile de la capetele deschise 
ale conductelor. În medie s-a calculat că o scurgere e 
localizată la fiecare 100m de conducta principală. Se 
recomandă ca această procedură, investigarea vizuală 
a rețelei, să fie adoptată în majoritatea cazurilor ca un 
prim pas înainte de a urca pe scara de identificare și 
localizare a pierderilor (scurgerilor) de apă, înainte de 
introducerea oricărei tehnologii. 

Această procedură este simplă, necostisitoare și poate 
fi efectuată cu o pregătire limitată, și poate identifica 
multe pierderi de apă.

Procesul de lucru este descris după cum urmează:

•  Identificarea zonei cu apă presurizată 

•  Identificarea unei hărți și a planului unui traseu de 
parcurs

•  Parcurgerea traseului principal și verificarea vizuală a 
posibilelor scurgeri de apă

•  Verificarea tuturor conexiunilor pentru pierderile de 
apă, până la 1m față de limita de proprietate

•  Verificarea gospodăriei (proprietății) pentru 
eventualele scurgeri interioare. 

•  Înregistrarea constatărilor pe o foaie și prezentate 
spre reparații sau  pentru a fi tratate conform 
procedurilor companiei 

http://detectiviiapeipierdute.ro
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PIC 2  Fotografia: Parcurgerea traseului planificat

Concluzii
Trebuie să se înțeleagă că atunci când se efectuează 
activități de detectare a pierderilor de apă în 
sistemul de alimentare cu apă intermitentă folosind 
metode acustice, este imperativ ca sistemul să aibă 
o anumită presiune și cu atât mai mare cu atât mai 
bine. Pentru rețelele care sunt puțin adânci, atunci 
o presiune mai mică de 5 metri va fi suficientă 
pentru a arăta apa pe suprafață în multe situații, dar 
pentru rețelele îngropate la adâncimi mai mari, unde 
adâncimea de îngropare este de cel puțin 1 metru, 
atunci se recomanda o presiune de scurgere de 10 
metri. Această presiune va lăsa energia din punctul 
de scurgere de-a lungul conductei să transmită 
echipamentului acustic recepționat. Toate conexiunile 

de întreținere a proprietății trebuie să fie oprite sau 
să se oprească captarea apei în proprietate, altfel 
ar interfera cu indicarea procesului acustic, arătând 
că fiecare proprietate are o scurgere (pierdere de 
apă) potențială asupra acesteia și ar trebui să fie 
investigată, făcând astfel controlul activ al pierderilor 
de apă un proces lung și neproductiv.  Alimentarea cu 
apă trebuie să fie în sistem suficient de lungă pentru a 
umple toate rezervoarele clienților și fiecare rezervor 
trebuie controlat printr-o supapă cu bilă sau alt 
mecanism, astfel încât atunci când rezervoarele sunt 
pline sa nu existe debit prin conexiunea pentru servicii 
pentru clienți. 

Metoda de injecție a gazelor este o alternativă la 
metodele acustice, dar este mai costisitoare, necesită 
o cantitate semnificativă de gaz pentru acoperirea 
unui sistem, nu este disponibilă și necesită operatori 
experimentați. De obicei, acest serviciu este oferit de 
contractori specializați care dispun de echipamente, 
tehnologii și „knowhow” adecvat. 

Alternativa activității de identificare vizuală a 
scurgerilor nu necesită experiență și nici o tehnologie 
și este, probabil, întotdeauna prima abordare care 
trebuie adoptată și trebuie efectuată numai atunci 
când apa este pornită așa cum este descris în studiul 
de caz 5 de mai sus.

DEtECtivii apEi piErDutE  
partenerul dumneavostră,  
contracte bazate pe performanță

 - Identificare și localizare pierderi de apă

 - Mentenanța preventivă prin verificarea rețelelor de apă

 - Consultanță privind managementul pierderilor de apă

www.detectiviiapeipierdute.ro
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În cadrul celei de-a 20-a ediții a expoziției EXPOAPA 
a avut loc concursul dedicat instalatorilor, cu tema 
„Instalare branșament sub presiune”. EXPOAPA este 
cel mai important eveniment dedicat producătorilor și 
companiilor de apă, comunității apei din România  în 
general, care are loc anual. 

Tot cu această ocazie are loc Forumul regional al 
apei Dunăre-Europa de Est, unde în fiecare an sunt 
dezbătute teme de interes pentru companiile de apă, 
prin organizarea de conferințe, târguri și expoziții care 
scot în evidență noutățile tehnice din domeniu.

Evenimentul- concurs a avut loc într-un cort amplasat 
în curtea Palatului Parlamentului din București. 
Organizatorul acestui eveniment a fost Asociația 
Română a Apei, iar Aurel Presură, directorul general 
adjunct de la RAJA Constanța, este cel care a făcut 
posibil acest eveniment, punând în mișcare toate 
rotițele necesare organizării.

Fiecare echipa concurentă a fost formată din 2 
instalatori și un coordonator. Echipele participante 
au reprezentat companiile de apă din Argeș, Călărași, 
Botoșani, Tulcea, Brașov, Constanța, București, Timiș și 
Mehedinți. Instalatorii au fost provocați să efectueze 
un branșament de apă într-o țeavă de fontă aflată sub 
presiune.

Cu ajutorul unor echipamente și dispozitive special 
proiectate, această operațiune a fost realizată cu 
succes de toate echipele. Avantajul acestei tehnologii 
constă în a efectua un branșament de apă fără a fi 
nevoie de a închide apa celorlalți consumatori, fără a fi 
nevoie de a goli țeava de apă, fără a fi nevoie să te uzi.

Nu cred că poți face treaba de azi cu metodele de ieri 
și să fii în afaceri și mâine 

H. Nelson Jackson

Este adevărat și faptul că puține din echipele 
participante au deocamdată în dotare astfel de 
echipamente, dar organizatorii au pregătit o sesiune 
de instruire pentru echipele participante.

Instalatorii s-au arătat încântați de tehnologia 
prezentată, fiecare dintre ei povestind metodele pe 
care le aplică în practică pe rețelele lor. Activitatea de 
zi cu zi te provoacă să găsești soluții, soluții care au 
fost „dezvăluite” colegilor de breaslă.

Ca la orice concurs care se respectă, avem și câștigători

Locul I – ApaNova București

Locul II – RAJA Constanța

Locul III – SECOM Dr. Tr. Severin

Alin Anchidin

Concurs pentru instalatori –  
instalare branșament sub presiune

Locul III – SECOM Dr. Tr. Severin

Locul II – RAJA Constanța

Locul I – ApaNova București

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Norocul trebuie să te găsească muncind … 
pregătirea este cea care face diferența
S-a putut observa de către toti participanții cum 
echipajul companiei ApaNova din București era foarte 
motivat și pregătit de a câștiga acest concurs. I-am 
întrebat cum au făcut selecția instalatorilor și au spus 
că au organizat intern un concurs în care cei mai buni 
s-au calificat să reprezinte compania de apă. Apoi acea 
echipă a făcut „antrenament”. Recordul acestei ediții a 
fost de 3 minute 17 secunde și 12 miimi.

Concurs pentru instalatori 2018 în Ungaria
Localitatea Sopron din Ungaria a găzduit în perioada 
11 – 13 septembrie cea de-a XVII-a ediție a concursului 
pentru instalatori.

Anul acesta au participat 22 de echipe, din care 19 din 
țara gazdă și câte una din Austria, Serbia și România.

România a fost reprezentată de echipa Apa Nova 
București, cea care a  câștigat concursul pentru 
instalatori 2018, organizat de Asociatia Română a Apei.

Concursul a constat într-o probă practică de realizare 
a unei instalații după un plan dat, folosind piese și 
unelte specifice. Fiecare echipă a avut la dispoziție 
2,5 ore pentru a realiza întregul ansamblu. Întreaga 
instalație a fost pusă sub presiunea de 6 atmosfere. 
Instalația a cuprins vane, hidrant, apometre, 
branșament, robineți etc – ea fiind făcută pe etape și 
realizată sub presiune.

În ziua a treia a concursului a avut loc proba teoretică, 
unde concurenții au răspuns în 60 de minute la un set 
de 50 de întrebări tehnice și de legislație.

Echipa din România
Petrișor Bolocan  (inginer) -Apa Nova București

Corneliu George Gojorea – Apa Nova București

Dumitru Badea– Apa Nova București

Anghel Orășanu– Apa Nova București

și Levente Karpinski (traducător) de la Apaserv Satu 
Mare

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Oana MĂRGINEAN

Specialiștii în managementul pierderilor de apă, la Aquademica

Fundaţia Aquademica, în colaborare cu Compania 
Apă Canal 2000 Pitești și firma BIO TECH, au 

organizat, în perioada 9 11 iulie a.c., „ȘCOALA DE VARĂ” 
pentru specialiștii în localizarea

pierderilor de apă. Evenimentul, care a avut loc 
la Pitești, a fost unul 100% practic și șia propus să 
contribuie efectiv la reducerea pierderilor de apă ale 
companiei gazdă.

La școala de vară au participat zece echipe de 
specialiști din companiile de apă românești, din 
județele Timiș, Dolj, Prahova, Neamț, Maramureș, 
Buzău, Covasna, Dâmbovița, Cluj și Brașov.

Astfel, participanții, responsabili cu localizarea 
pierderilor de apă din rețelele de distribuție, operatori 
sau detectori, au avut ocazia să testeze, pe teren, o 
tehnologie deocamdată experimentală în România, 
bazată pe ajutorul sateliților.

LINK : https://utiliscorp.com/#technology

Alin Anchidin, specialist în detecții pierderi la Aquatim 
și actor cheie în organizarea evenimentului, vine cu 
detalii:

„Neam gândit la o provocare, anul acesta, pentru clubul 
nostru, al detectorilor. Așa că am testat, pe teren, în 
condiții de lucru reale, tehnologia scanării rețelei din 
satelit pentru prelocalizarea pierderilor de apă.

Cei de la firma BioTech, reprezentant UTILIS în 
România și deținătoare a acestei tehnologii inovative, 
neau pus la dispoziție rezultatele recente ale 
investigațiilor făcute de ei în zona orașului Pitești.”

Misiunea detectorilor a fost de a merge… pe urmele 
sateliților și de a îngusta zona „suspectă” de defect, 
pentru ca echipele de mentenanță să poată prelua mai 
departe partea de săpătură,

înlocuire și refacere, adică remedierea defectului.

„În urma scanării rețelei din Pitești, au fost identificate 
83 de zone cu posibile avarii, iar dintre acestea au 
fost selectate câte cinci zone pentru fiecare echipă 
participantă. Detectorii

au avut acces la aplicația UTILIS, pentru identificarea 
zonei de investigat și au fost liberi să folosească 
orice metode de lucru cunoscute pentru delimitarea 
pierderii de apă”,a explicat Alin Anchidin.

Echipa care a localizat prima avariile din rețea a fost 
cea din Buzău, întrun timp record de 20 de minute, 
detectorii fiind premiați de către firma BioTech.

Despre tehnologia utilizată, de depistare a pierderilor 
de apă din spațiu, sa vorbit în avanpremiera probei 

Școala de vară privind localizarea pierderilor de apă

http://detectiviiapeipierdute.ro
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practice. Compania BioTech a prezentat participanților 
rezultatele obținute , iar reprezentatul companiei 
de apă din Craiova, care a realizat scanarea rețelei, 
a împărtășit din experiența proprie. Specialiștii în 
detectarea pierderilor au fost de acord că metoda 
„sateliților”

nu rezolvă toate pierderile de pe teren, dar ajută 
oamenii de teren cu indicii despre zonele în care 
trebuie să caute defectele. Prezentările sunt 
disponibile la pagina de Facebook Detectivii Apei 
Pierdute.

Atitudinea face diferența….. și avem câștigătorii
Ca la orice competiție avem și un câștigător. 
Câștigătorii acestei ediții sunt colegii de la Piatra 
Neamț : Alexandru Postăvaru și Costel Spiru.

Fiecare echipă a primit 5 zone pentru a le verifica. În 
total echipele au indicat un numar de 23 de avarii. 
Echipa de la Piatra Neamț au semnalat mai multe 
avarii, având 4 avarii confirmate de echipa de la Pitești.

Chiar dacă ploaia a creat disconfort, a stricat 
echipamente si a pus la încercare ambiția fiecărei 
echipe atitudinea este cea care a făcut diferența.

În mod sigur ploaia a stricat multe strategii dar colegii 
și-au manifestat interesul de a ne întâlnii și la anul 
pentru un eveniment în care toată lumea să aibe de 
câștigat.

Felicitări câștigătorilor și mulțumim tuturor celor care 
s-au implicat.

https://www.linkedin.com/company/utilisltd/

„Școala de vară a fost un bun prilej de întâlnire 
între specialiștii de teren, unde, pe lângă testarea 
tehnologiilor noi, colegii prezenți au avut ocazia săși 
dezvolte aptitudini necesare la coordonarea unui 
proiect și a unei echipe”, a mai precizat Alin Anchidin.

Întâlnirile specialiștilor în detecții pierderi la 
Aquademica au loc în fiecare an, iar evenimentul din 
luna iulie este a patra întâlnire de acest fel. Urmează 
un workshop devenit tradiție la Facultatea UTCB la 
București la sfârșitul lunii octombrie 2018.

https://www.facebook.com/DetectiviiApeiPierdute/
https://www.linkedin.com/company/utilisltd/
http://detectiviiapeipierdute.ro
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Alin Anchidin

Ediția a XI‑a a Concursului de detecții pierderi de apă „Vasile Ciomoș”

DETECTORI CAMPIONI

Asociația Română a Apei (ARA) a 
organizat cea de-a XI-a ediție a 

Concursului de detecții pierderi apă „Vasile 
Ciomoș”. Devenit o tradiție și asteptat cu 
interes de către „detectivii apei pierdute”, 
editia din acest an a avut loc în perioada 5-7 
septembrie la Drobeta Turnu Severin. 

Încă de la prima ediție a fost stabilită 
o regulă nescrisă. Câștigătorul ultimei 
ediții devine organizatorul următorului 
concurs. Anul acesta au participat echipe 
de la Compania de Apă Oltenia, Apa 
Canal Sibiu SA, Apaserv SA Satu Mare, 
Apa Prod SA Deva, Ecoaqua Călărași, Apa 
Canal SA Galați, Compania de Apă Oradea, 
Apavital Iași, Compania de Apă Aries, 
Apa Nova București, Compania de Apă 
Somes, Compania Aquaserv SA Tg Mures, 
Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița 
SA, RAJA SA Constanța, Hidro Prahova, APA 
CTTA Alba, Apa Canal 2000 SA Pitești, Vital 
Maramureș, CUP Dunărea Brăila, Aquaerv 
SA Tulcea, Harviz SA, Aquatim SA și Apa 
Brașov.

Pentru oamenii de succes, cea mai mare 
competiție nu o reprezintă alți oameni, ci 
ei înșiși, deoarece au o dorință imensă de a 
deveni mai buni azi decât au fost ieri. 
John Maxwell

Mergând pe ideea citatului de mai sus, 
voi spune că fiecare concurent a făcut tot 
posibilul de a fi cea mai bună versiune a sa, 
aici nefiind vorba despre competiția față de 
ceilalți. Există orgolii și dorința de a câștiga 
– ceea ce este un lucru bun, dar scopul unor 
astfel de evenimente rămâne acela de a 
învăța ceva din acestă experiență.

Concursul a constat în patru probe în teren, 
în conditii reale. Fiecare echipă a avut 30 
de minute/probă pentru identificare și 
localizare exactă a defectelor. Organizatorii 
au fost foarte atenți la detaliile legate 
de probe: au marcat conductele și 
branșamentele pe teren, au pregătit hărți 
cu diametre și materiale, au făcut ca probele 
să se desfăsoare în bune condiții.

Norocul a surâs anul acesta echipei Ecoaqua 
Călărași, locul doi a fost ocupat de echipa 
de la Satu Mare, iar pe trei s-a clasat echipa 
de la Compania de apă Oltenia.

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Alin Anchidin

A treia ediție a workshopului pe tematica 
pierderilor de apă, organizat de UTCB, Fundația 

Aquademica și revista Detectivii Apei Pierdute, a avut 
loc în perioada 25-27 octombrie 2017, la București. 
Întâlnirea, găzduită de Facultatea de Hidrotehnică din 
cadrul Universității Tehnice de Construcții București, 
a reunit specialiști din domeniul managementului 
pierderilor de apă, de la companiile de apă din 
țară, reprezentanți ai firmelor de echipamente și ai 
mediului universitar.

Discuțiile, ca și în anii precedenți, au fost deshise, pe 
subiecte de interes pentru participanți, care au avut 
astfel ocazia de a-și împărtăși din reușite, provocări și 
soluții întâlnite în practica de zi cu zi.

Invitatul special al evenimentului a fost dl.David 
Pearson – expert internațional în managementul 
pierderilor de apă și membru al echipei de specialiști 
în pierderi de apă din cadrul Asociației Internaționale 
a Apei (IWAWater Loss Task Force). De la David 
Pearson, cei prezenți au avut o mulțime de lucruri 
interesante de aflat, iar schimbul de idei, întrebările 
și răspunsurile au curs… ca apa. David Pearson a 
povestit, printre altele, despre experiența sa de la 
începuturile carierei.

Botezul “focului” l-a primit în 1995-1996, când 
nord-vestul Angliei a fost lovit de cea mai grea secetă 
de până acum.

“Singura șansă de a asigura alimentarea cu apă 
pentru 7 milioane de consumatori era să reducem 
semnificativ pierderile din rețele. Ceea ce am reușit. 
A fost o perioadă grea, cu multă muncă de teren, în 
care am descoperit iazuri cu rațe și zone mlăștinoase, 
alimentate de exfiltrații și pierderile din rețelele 
noastre” și-a amintit Pearson. 

Industria apei s-a schimbat după acest moment, 
chestiunea redcerii pierderilor devenind o obligație 
legală, prin fixarea unor ținte concrete de atins. 
Expertul britanic le-a împărtășit participanților la 
workshop și din experiența sa actuală de lucru în 
comisii naționale și internaționale de management al 
pierderilor, prezentând câteva dintre bunele practici 
utilizate cu succes de companiile de apă.

Firmele de echipamente au prezentat solutii tehnice 
la problemele companiilor de apa : au fost prezentate 
camere pentru identificarea bransamentelor ilegale, 
echipamente pentru localizarea defectelor , pentru 
localizare trasee conducte, roboti, sisteme software si 
multe alte lucruri interesante.

Ca în fiecare an companiile de apă si-au prezentat 
ultimele „probleme și soluții”. Astfel am avut prilejul de 
a asculta câteva dezbateri interesante.

Workshop – Detectivii Apei Pierdute

Prezentarea „Consumuri misterioase” a domnului 
Mircea Sava de la RAJA Constanța a fost cea care 
a strâns cele mai multe voturi, fiind declarata 
câștigătoarea acestei ediții.

Ziua a treia a adus partea de discuții pe echipe în 
cadrul workshopului.

Au fost prezenți peste 60 de participanți care în mod 
sigur au avut prilejul de a găsi cel putin o idee pe care 
să o poată aplica și care să dea rezultate în găsirea 
soluțiilor potrivite.

http://detectiviiapeipierdute.ro
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DATA ANALYTICS pentru Companiile de Apa –  
Detectarea Pierderilor.

Adrian Grossu 

+40748206628 
 office@redbon.ro
KISTERS AG
Pascalstr. 8+10
52076 Aachen
Germany
Phone  +49 2408 9385 0
Fax  +49 2408 9385 555
info@kisters.eu 
www.kisters.eu/wate

În aceste vremuri de crestere a populatiei, variatii 
drastice ale climatului  ce afecteaza predictibilitatea 

resurselor de apa si cresterea tot mai mare a zonelor 
care se confrunta cu lipsa apei, companiile de utilitati 
de apa sunt sub presiune de a deveni cat mai eficiente. 
Operatiuni de o asemenea magnitudine trebuie sa se 
bazeze pe date de calitate - in timp real - pentru un 
proces decizional justificat: de la captarea apei brute 
la tratarea apei potabile, de la mentenanta retelei de 
distributie a apei la transportul si epurarea apelor uzate.   

KISTERS Water Analytics ofera o viziune continua, de 
360 grade, asupra proceselor apei, pentru a aborda 
in vederea solutionarii probleme precum, apa care 
nu aduce venit (NRW), eficienta energetica, calitatea 
apei, managementul inteligent al activelor si impactul 
hidrometeorologic. In consecinta, Companiile de 
Apa care exceleaza in managementul operational 
sunt perfect constiente de oportunitati si amenintari, 
imbunatatind astfel serviciile catre clienti si 
atingandu-si obiectivele de business.

Pierderile de apa sunt una dintre cele mai obisnuite 
provocari ale companilor de distribuire a apei. Cu cat 
scade timpul de identificare si remediere a scurgerilor 
cu atat scad si pierderile economice, dar si daunele 
generale ale retelei si impactul social.

Retelele de distribuire a apei sunt de obicei divizate in 
sectoare mai mici pentru a imbunatati managementul 
retelei hidraulice. Aceste sectoare sunt in mod 
ideal separate prin intermediul vanelor, permitand 
operatorului sa identifice eficient pierderile sau 
alte incidente in fiecare sector individual. Aceasta 

sectorizare permite un control mai bun al presiunii 
si in consecinta un management performant al 
resurselor din care este compusa reteaua hidraulica, 
esential pentru functionarea corespunzatoare a retelei 
in totalitatea ei.

In general, pierderile de apa sunt clasificate in trei mari 
categorii:

•  Pierderile raportate: vizibile, debit majore, de scurta 
durata.

•  Pierderi necomunicate: nevizibile, debit moderat 
pe o durata de timp ce depinde de metodele de 
detectare a scurgerilor.

•  Pierderi de fond: nevizibile, debit redus, 
complexitate mare de detectare.

Solutiile KISTERS sunt menite sa ofere o serie de 
tehnologii pentru a ajuta utilizatorul sa identifice 
posibile pierderi in sistemul de distribuire. Pachetul 
BelVis include o biblioteca vasta de metode de ultima 
generatie pentru modelare si prognoza, ce produc 
cele mai bune rezultate. Printre cele mai apreciate 
tehnologii din suita noastra sunt retelele artificial 
neuronale si adaptiv logice.

O pracatica obisnuita pentru a identifica pierderile 
intr-o retea sectorizata de distributie a apei este 
analizarea debitului minim in timpul noptii ( de obicei 
intre 02:00 si 05:00 AM). Se aduna date despre factorii 
influenti (tipul de zi, factori meteorologici, etc.) pentru 
a pregati un model de prognoza care produce o serie 
de timp aproximata ce se compara cu debitul masurat 
din timpul noptii. Daca debitul din timpul noptii 
depaseste aproximarea generata de model intr-un 
anumit prag sau grad de depasire, o anomalie poate fi 
identificata si o posibila pierdere se poate produce.

Urmatoarea imagine ilustreaza diferitele metode de 
prognoza precum si cel mai bun timp de performanta 
al acestora Figura 1: Metode de prognoza in componenta de analiza predictiva BelVis

Figura 2: Retea neurala artificiala configurata in BelVis
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 - Liniare.

 - Polinomice.

 - Exponentiale.

 - Sinus.

 - Cosinus.

 - Impuls.

 - Gaussian.

 - Binare.

 - Fermi.

Prin urmare, atunci cand se utilizeaza diferite tipuri de 
parametri pentru a influenta modelul, procedura de 
calibrare se realizeaza mai rapid si produce rezultate 
mai bune

Determinarea factorilor de influenta in modelul de 
output poate fi apoi determinata si analizata, aceasta 
ajuta prin informarea cu privire la ce tip de date sunt 
cele mai binevenite si luate in calcul de catre model.

Figura 6: Determinarea factorilor de influenta.

Atunci cand se aplica o metoda de prognoza, cum ar 
fi ANN sau ALN, valorile masurate in timp real pot fi 
comparate cu ceea ce prognozeaza modelul si pot fi 
determinate anomalii.

Acest lucru adauga valoare administratorilor retelei 
de apa care nu au decat datele istorice pentru a 
identifica scurgerile. De exemplu, un model incarcat 
cu datele privind temperatura, precipitatiile si tipul de 
zi ar produce un scenariu realist al consumului de apa 
pentru a fi comparat cu informatii masurate in timp 
real.

Detectarea si localizarea rapida a pierderilor de apa, 
precum si prioritizarea actiunilor, sunt critice pentru 
Companiile de Apa care isi doresc sa evite impactul 
direct asupra costurilor, eficientei si serviciilor de 
calitate. KISTER Water Analytics prezinta informatii 
esentiale bazate pe managementul centralizat al 
datelor (debite, contorizare, presiuni, acustica, etc.), 
indicatori cheie de performanta, precum si comparatii 
automate ale masuratorilor versus trenduri si diferite 
scenarii. Aceste analize sunt afisate ca si tablouri de 
bord cu interfata prietenoasa (user-friendly), ce permit 
operatorilor si factorilor de decizie sa creeze planuri 

Figura 3: Analiza calitativa, valori masurate (negru), prognozate (albastru) si erori (rosu).

Figure 3: Qualitative analysis, error distribution (right) correlation (left).

Figura 5: Normalizarea parametrilor de intrare

Aceste metode sunt insotite de analize automate ale 
rezultatelor prognozarii, care sunt declansate odata 
ce reteaua logica neurala sau adaptiva este calibrata 
cu scopul de a permite utilizatorului sa verifice si sa 
cuantifice calitatea previziunilor

Acest lucru este posibil prin analize cantitative si 
calitative.

Pentru a asigura un rezultat fiabil al modelului, datele 
de intrare trebuie sa fie validate si “curatate” inainte de 
a-l influenta, acest lucru fiind necesar pentru a evita 
introducerea unor evenimente de pierderi sau a unor 
date gresite in model. BelVis permite utilizatorului 
sa aplice anumite tehnici de validare a datelor si sa 
consolideze valorile in diferite perioade de agregare. 
Cu cat sunt mai bune datele de intrare, cu atat mai 
bune vor fi rezultatele!

Dupa ce parametrii de intrare sunt validati si 
preprocesati, este configurat nivel de input, 
software-ul permite normalizarea diferitilor factori de 
influenta utilizand o serie de functii diferite, dintre care 
unele sunt:

http://detectiviiapeipierdute.ro
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de actiune eficiente, si sa urmareasca rezultatele 
referitoare la economie de costuri si de energie, 
satisfactia deplina a clientilor si alte obiective specifice 
ale utilitatilor. 

Deciziile luate in baza analizei datelor cresc 
considerabil sansele de a realiza obiectivele de 
business si de a ramane competitivi. Softul KISTERS 
Water Analytics ofera o profunda intelegere 
descriptiva, predictiva si prescriptiva asupra proceselor 
specifice ale apei si managementului resurselor de 
apa. Concluzii puternice, derivate din datele generate 
de-a lungul lantului valoric (ex. cresterea monitorizarii 
prin implementarea  Internet of Things IOT), ajuta 
in gasirea raspunsurilor la importante probleme 
strategice si operationale precum si la abordarea 
provocarilor legate de conexiunea apa-energie. 

KISTERS dezvolta solutii profesionale de software 
pentru managementul sustenabil al resurselor cum ar 
fi apa, energia si aerul. KISTERS Water Analytics este 
o suita de software cu module compatibile, bazate 
pe tehnologie moderna, capabila sa genereze solutii 
specifice nevoilor clientilor. In demersul nostru ne 
sprijinim pe intelegerea in profunzime a ariilor de 
aplicabilitate si o buna cunoastere a verticalelor de 
piata astfel ca, datorita acestor calitati, solutiile noastre 
sunt implementate in sute de locatii ale clientilor 
nostri, la nivel mondial. 

Figura 7: Identificarea anomaliilor.

Figura 8. Model de tablou de bord 

Abstract (English): 

AML (All Material Locator)  is a highly sensitive instrument that utilizes advanced, ultra-high frequency radio waves to locate buried 
objects and pipes. It also locates nearly any subsurface material with an edge, including plastic, metal, wood, cable and concrete. It will 
function in clay, wet soils, snow or standing water without the need for a separate transmitter and receiver, wires, clips or clamps. It was 
designed specifically for use in the utility, water, oil, gas, construction and cable industries. AML Pro unit with advanced technology in the 
sensitivity settings has a digital display with bar graphs that match the red lights for added visual preferences. It also displays the angle of 
the unit for checking depth (triangulation method). GPS is included along with self calibration capabilities among other nice features. 

In contextul implementarii de proiecte noi de retele de apa si canal in cadrul comunitatilor, minimizarea interventiei asupra infrastructurii 
existente este strans legata de informatiile pe care le avem si instrumentele si echipamentele tehnice de detectie si localizare. 

Dezvoltat initial in cadrul unui proiect NASA, dispozitivul  AML Pro este un instrument stiintific de detectare a conductelor ingropate 
bazat pe unde radio de inalta (2.45 Ghz) care scaneaza schimbarile de densitate, datele obtinute sunt interpretate de un microprocesor 
oferind utilizatorului indicii privind obiectele scanate. AML Pro este un dispozitiv care poate detecta toate tipurile de conducte (PEHD, PVC, 
ceramica, azbociment, beton, metal) nefiind conditionat de materialul acestora sau suprafata scanata (zapada, asflat, beton, pamant umed).

Folosirea tehnologiei de modulare a undei radio prin 32 grade de senzitivitate permite reglarea dispozitivului AML Pro, functie de densitatea 
suprafetelor scanate si a adancimii obiectelor ingropate. Dispozitivul AML Pro este dotat cu sistem de inregistrare a coordonatelor GPS 
(maxim 300 de puncte) precum si cu posibilitatea de a exporta datele. Dezvoltarea unor versiuni noi de software sunt disponibile gratuit, 
fara costuri de service sau mentenanta.

Instruirea personalului care utilizeaza AML Pro este obligatorie, recomandandu-se folosirea zilnica de catre operatori. Programul de 
instructie cuprinde: training-ul initial, verificare la 2-3 luni si se finalizeaza cu un training final la 6 luni (certificare AML Pro). Acuratetea 
detectarii este direct proportionala cu experienta si capacitatea de a interpreta datele de catre operatori. 

Dispozitivul AML Pro isi dovedeste utilitatea atat pentru a minimiza interventia in cazul infiintarii de retele noi cat si pentru a evita 
distrugerea unor retele existente in cazul reabilitarilor sau interventiilor pentru reparatii.
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SubSurface Instruments Inc, 
Is a premier developer, manufacturer and distributor 
of magnetic locators and UHF/RF plastic detectors. 

In addition SSI features a vast line of 
leak detectors as well as pipe and cable locators.

Proudly made
in the USA

• 32 sensitivity levels
• Gps data acquisition
• Rechargeable lithium battery
• Noise isolating headphones
• Lightweight, durable construction
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Sistemul pe care îl supunem atenției este un produs 
ce oferă două facilități importante.

Prima este cea acustică, grație căreia puteți localiza 
și identifica defectele din conductele de apă, atât 
metalice, cât și nemetalice, aflate sub presiune.

Cea de a doua este cea de localizare a traseului 
conductei și respectiv a locului exact al defectului.

Acest sistem de localizare a pierderilor oferă 
posibilitatea de introducere direct în conducta aflată 
sub presiune, astfel având o precizie foarte ridicată 
atât pe partea de identificare defect, cât și pe partea 

de localizare trasee conducte de PE, prin conectarea 
unui generator de semnal la firul de inserție al sondei 
auditive, devenind astfel un instrument de neînlocuit 
pentru localizarea conductelor de plastic.

Echipamentul este folosit de peste patru ani de către 
companiile de apă și de către instalatori, ajungându-se 
în prezent la lansarea celei de-a doua versiuni a acestui 
produs cu un cap de inserție mult mai flexibil.

Iată câteva exemple practice:

O variantă este să introduci PipeMic pe la contorul 
de apă în conexiunea către consumatorul casnic. În 
acest scop, contorul de apă este îndepărtat. În cazul în 
care se dorește alimentarea cu apă pentru a investiga 
traseul conductei către partea de consumator se poate 

folosi un element Y. Elementul se va instala în locul 
contorului de apă, astfel putând introduce senzorul 
acustic al PipeMic pe instalația consumatorului.  

Dacă localizarea se dorește a se efectua către 
branșamentul principal, se poate monta un  cuplaj GK, 
care se poate înșuruba direct pe branșament, astfel 
putând introduce PipeMic direct în acesta. 

Dacă defecțiunea pe care dorim s-o localizăm se 
găsește pe o țeavă principală, PipeMic poate fi utilizat 
cu un dispozitiv special de inserție. Acesta este o 
bucată de țeavă PE ușor îndoită la partea inferioară, 
pentru a da senzorului direcția corectă de alunecare.

Sistem acustic pentru localizare pierderi de apă  
în conducte PE și metalice

Mihai Vlad
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În zilele noastre, datorită schimbărilor climatice 
elocvente, gospodărirea cu  rezervele de apă 

subterane si de suprafață devine  din ce în ce mai 
importantă. Când vorbim despre această problemă 
a gospodăririi cu resursele de apă disponibile, ne 
gândim, în primul rând, la următoarele aspecte :

•  protejarea resurselor de apă din pânza freatică 
împotriva infestării cu chimicale si alte substanțe 
poluante

•  utilizarea rațională a resurselor de apă, in primul 
rând prin stoparea pierderilor din rețele

•  colectarea și utilizarea apei meteorice, în special în 
mediul urban, la irigarea spațiilor verzi si la aplicații 
ca apă tehnologică

Apa din pânza freatică este poluată, de multe ori și 
din cauza exfiltrațiilor de ape uzate din unele rețele de 
canalizare concepute și realizate necorespunzător.

În mod normal, o rețea de canalizare trebuie 
predimensionată nu numai hidraulic, ci și din punct 
de vedere static. În urma acestei predimensionări se 
aleg materialele potrivite pentru pozarea  conductei, 
respectiv tipul conductei, în vederea respectării 
condiției de deformație a conductei și implicit a 
condiției de etanșeitate.

Rigiditatea sistemului, conductă ‑  
pat de pozare
Rigiditatea sistemului trebuie determinată pentru 
starea inițială a sistemului și pentru o stare ulterioară 
(se consideră de regulă o stare dupa 25 de ani)

-putem folosi formula lui Voellmy, pentru conducte cu 
perete compact:

n=2/3 x Ec/Et x (en/dn‑en) ³

unde:  Ec -este modulul de elasticitate a conductelor 
en -grosimea de perete a conductei 
dn -dimensiunea nominală medie a conductei  
Et -este modulul de compresie al solului

sau formula modificată pentru conducte cu perete 
structurat :

 n=2/3 x Ec/Et x (ek/di+2s1)³

unde: ek -este grosimea de perete de înlocuire, 
di -este diametrul interior al conductei cu perete 
structurat 
ec -este înălțimea totală a peretelui structurat 
s1 -este distanța măsurată din interiorul conductei, 
până la centrul de greutate al peretelui structurat  
Ec -este modulul de elasticitate al conductelor 
Et -este modulul de compresie a solului 

László Jancsó În tabelul de mai jos se prezintă valoarea lui E în 
funcție de gradul de compactare al solului pentru 
patru tipuri de soluri uzuale, caracteristice în regiunile 
țării noastre :

Dacă valorile determinate ale lui (n) pentru cele 
două stări sunt mai mici de 0,083, rezultă că această 
conductă se va comporta flexibil în pământ, pe toată 
durata de viață.

Determinarea solicitărilor
A.Sarcina geostatică a pământului: se ia în considerare, 
de regulă, numai sarcina geostatică a pământului, 
fiindcă până la o adâncime de pozare H≤2m, aceste 
sarcini sunt cele care predomină, iar la H>2m sarcina 
globală oricum este mai mică decât sarcina geostatică 
din cauza frecărilor ce intervin pe pereții gropii de 
pozare

Qsp= δ x H   (N/mmp)

unde: δ -este greutatea volumică a umpluturii (de 
regulă, 20 KN/mc) 
H-adâncimea de pozare

B. Sarcini dinamice (de trafic): se ia în calcul greutatea 
unei roți (100 KN) repartizată pe patul de pozare, după 
un unghi de 45°, și un factor dinamic între 1 < µ ≤1,4

Qsa=µ100/(0,2+2H)(0,8+2H), unde

Ing. Manager Calitate 
Pipelife Romania.

Gospodărirea responsabilă cu resursele de apă disponibile

Tipul Solului

MODUL DE 
COMPRESIE(Et)  

în (N/mmp) 
funcție de gradul  
de compactare(T)

nr. crt Denumire 85% 87% 90% 95%

1 Pietriș 2.5 3.5 6.0 16.0

2 Nisip 1.2 1.5 3.0 8.0

3 Coeziv, amestecat 0.8 1.0 2.0 5.0

4 Coeziv (mâl, argilă) 0.6 0.8 1.5 4.0
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H -adâncimea de pozare și µ- factorul dinamic 
C. Sarcini globale

Qmv= Qsp + Qsa

Sarcinile globale pentru categoriile de soluri uzuale 
pot fi vizualizate și în graficul de mai jos:

Se poate observa că solicitarea maximă apare 
întotdeauna în situația adâncimii de pozare minime, 
deci pentru aceste situații se recomandă efectuarea 
calculelor de verificare la deformare a conductelor.

Verificarea deformațiilor: se determină pentru starea 
inițială și pentru o stare ulterioară a sistemului (similar 
ca rigiditatea sistemului)

ζ =(0,125/n+0,06 x Qmv/Etc)100  (%)

unde : Etc -este modulul de compresie corectat al 
patului de pozare

Această corecție este necesară mai ales în cazul în care 
solul de bază este mai comprimabil decât patul de 
pozare și nu asigură sprijinirea suficientă a acestuia.

Etc= α x Et  ;unde α -coef de corecție,

Valorile lui α , Et și Etc pentru două tipuri de soluri 
uzuale și două variante de paturi de pozare, realizate 
din nisip sau pietriș, în tabel:

Deformațiile conductelor în cazul paturilor de pozare 
uzuale pot fi vizualizate și în graficul de mai jos. 
Deformarea calculată trebuie să fie sub 5%.

Verificarea rezistenței la turtire:

Qb=8 SN (np-1 ), care trebuie să fie > Qmv

unde : n -este numărul valurilor de turtire (la conducte 
de canalizare; n= 2 – 2,5)

Predimensionarea sistemului conducta-pat pozare se 
poate realiza rapid, utilizând softurile de calcul puse la 
dispozitie de unii producători. În acest sens vezi www.
pipelife.ro „Utilitare de calcul” 

Diagrama sarcinilor funcție de acoperire 

Diagrama sarcinilor parțiale și globale 

Modul 
com-
presie 
sol de 
bază

PAT POZARE PAT POZARE CORIGAT

grad 
comp. 

%

Modul 
compresie Modul compresie (Etc)

Nisp 
N/

mmp

Pietriș 
N/

mmp
α

Etc 
nisip

α

Etc 
pietriș

N/
mmp

N/
mmp

2 85 1.6 2.5 1.14 1.6 0.87 2.2
2 87 2.2 3.5 0.94 2.1 0.69 2.4
2 90 4.0 6.0 0.63 2.5 0.45 2.7

16 85 1.6 2.5 2.17 1.6 2.03 2.5
16 87 2.2 3.5 2.07 2.2 1.88 3.5
16 90 4.0 6.0 1.82 4.0 1.60 6.0
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Viorel Simionescu 

SebaKM

Hydrolux HL 7000

Încă din vremea romanilor, o dată cu apariția 
primelor instalații de alimentare cu apă, au apărut 

evident şi pierderile, iar o dată cu acestea, necesitatea 
găsirii lor în timp cat mai scurt. Deși primele instalații 
erau gravitaționale, construite cu o ingeniozitate pe 
care o invidiază şi inginerii de azi, oricât de bine ar 
fi fost executate acestea, apariția pierderilor a fost 
inerentă.

Pentru ca apa a fost, este şi va fi o necesitate vitală 
pentru umanitate, pierderea ei inutilă sau chiar 
generatoare de pagube a fost dintotdeauna un 
subiect major al celor care se ocupau cu furnizarea 
apei către aglomerările urbane sau rurale. De când 
există sisteme de alimentare cu apă, de la cele mai 
simple, la începuturi, până la cele complexe de care ne 
bucuram în zilele noastre, furnizorii de apă au căutat 
metode şi instrumente cu care să poată determina 
cât mai precis locul unde se află defecțiunile, mai ales 
când acestea sunt ascunse. Astfel, de-a lungul timpului 
au apărut şi s-au perfecționat instrumente de lucru 
începând cu banala tijă din lemn cu un vârf metalic 
la unul dintre capete şi terminând cu nenumăratele 
echipamente sofisticate de astăzi, unele dintre ele 
aduse la performanțe de neconceput cu câțiva ani în 
urmă. 

Avem o pierdere atunci când apa iese necontrolat 
printr-un orificiu, o fantă de dimensiuni mai mari sau 
mai mici, ori o neetanșeitate a îmbinărilor conductei. 
Atunci se produce în mod inevitabil şi un sunet 
(zgomot, cum se mai spune în mod uzual, dar şi 
zgomotele sunt tot sunete, doar ca mai puțin plăcute 
auzului uman, ele având de asemenea intensitate, 
amplitudine şi frecvență, ca oricare alt sunet), iar 
intensitatea şi frecvența sunetului respectiv sunt în 
strânsă legătură cu presiunea din conductă, cu natura 
materialului din care este alcătuită aceasta şi cu 
dimensiunile spărturii.

O pierdere este cu atât mai greu de descoperit cu 
cât cantitatea de apă pierdută este mai mică, când 
presiunea în conductă este foarte scăzută, când 
ruptura în conductă are dimensiuni mari, când în 
jurul pierderii se formează o cavernă, iar zgomotul 
de pierdere este estompat, aproape inexistent, când 
pierderea este foarte veche, când materialul conductei 
este moale precum polietilena, polipropilena, etc… 
etc.

Sunetul produs de pierdere se transmite atât de-a 
lungul conductei, în ambele direcții, prin pereții 
conductei, dar şi prin apa sub presiune, cât şi vertical, 
spre suprafața solului. Pentru această a doua direcție 
de propagare a sunetului de pierdere, de-a lungul 
timpului s-au perfecționat instrumente începând 

cu un fel de stetoscop foarte asemănător cu cel 
al doctorului şi terminând cu sofisticatele „urechi 
electronice” de astăzi, printre care se afla şi noul 
echipament Hidrolux HL7000, pe care vrem să vi-l 
prezentam aici. 

Rod al studiilor inginerești şi de software, al 
unei practici pasionate şi al unei îndelungate şi 
bogate experiențe cu care se mândresc specialiștii 
laboratoarelor firmei noastre din Germania, HL 7000 
este un produs de ultimă generație ce înglobează 
toate tehnologiile de vârf ale anului 2018. Sarcina 
de a crea un echipament nou performant, după ce 
predecesorul HL 5000 a fost unul cu rezultate foarte 
bune, nu a fost deloc ușoară, dar echipa de la Seba 
KMT a reușit, noul Hidrolux având caracteristici şi 
performanțe de excepție. 

Să începem cu începutul. Dacă vechiul HL 5000 avea 
o problemă cu... cablurile, atât cele între microfoane 
şi receptor, cât şi cel dintre receptor şi cască, noul 
HL7000 nu mai are niciun cablu, comunicarea între 
microfoane şi unitate, respectiv între unitate şi căști 
făcând-se fără fir, prin tehnologie Bluetooth. E un mare 
pas înainte. având în vedere că prezența cablurilor 
aducea atât problema continuității lor, cât mai ales pe 
aceea a zgomotelor suplimentare care se puteau auzi 
uneori induse de vânt.

Împerecherea celor trei elemente se face rapid şi 
precis, iar pe display-ul receptorului există indicatoare 
martor care ne informează permanent asupra stării 
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comunicării dintre componente.

Unitatea receptor este complet nouă, ca formă, 
aspect şi funcționalitate. În primul rând este foarte 
ușoară şi de dimensiuni mici în comparație cu vechile 
receptoare, având un ecran tactil rezonabil de mare 
pentru dimensiunile carcasei, dar şi pentru a putea 
vizualiza corect toate informațiile oferite operatorului. 
Frecvențele de lucru se pot alege în cunoștință de 
cauză după prima ascultare la locul presupusului 
defect, iar o dată alese filtrele veți fi surprinși de cât 
de bine este filtrat sunetul, aparatul lăsând să treacă 
aproape în exclusivitate frecvențele alese.

Tasta mută poate fi acționată atât de pe receptor, cât 
şi de pe baza microfonului. Pe ecranul tactil de 4,3” de 
înaltă rezoluție sunt prezentate toate elementele de 
meniu relevante, datele de măsură fiind foarte ușor 
de interpretat. Navigarea prin meniuri este ușoară, 
iar pictogramele, foarte intuitive. Având o greutate 
extrem de mică (numai 600 grame), dar fiind foarte 
robustă, unitatea de comandă poate fi utilizată în 
diverse moduri: purtată după gât, montată ferm pe tija 
senzorului sau pur și simplu atașată la pantalon sau la 
centură cu ajutorul unei cleme. Dispozitivul poate fi 
utilizat după dorință, sau în funcție de situație, lucrul 
cu noul Hydrolux nefiind deloc obositor.

HL 7000 beneficiază de un microfon de sol cu 
protecție la vânt, complet nou, reproiectat, care poate 
fi cufundat un timp scurt în apă, pentru a asculta în 
zone ușor inundate, fără ca apa să afecteze microfonul 
în interior. Şi acesta este un pas înainte, având în 
vedere că nu sunt puține defectele ascunse la care o 

parte din apă iese la suprafață, de cele mai multe ori în 
altă parte decât locul de defect. 

Există o bază comună la care se poate atașa cu 
ușurința oricare dintre microfoanele de sol, dar şi 
senzorul de gaz. Sunetele preluate de microfoanele 
specializate la nivelul solului şi de pe conductă vor 
putea fi filtrate, ascultate în căști şi reprezentate grafic 
pe displayul noului HL7000. Acest nou microfon piezo, 
compatibil Bluetooth®, cu preamplificare integrată, 
redă clar frecvențele joase ale pierderilor, chiar şi ale 
celor mici, pe  materiale moi, cum ar fi PVC sau PE, 
chiar şi la presiune scăzută, precum și frecvențele 
înalte specifice pierderilor pe țevi din oțel sau fontă.

Microfonul de tip baston, compatibil Bluetooth®, 
funcționează cu același preamplificator integrat ca și 
microfonul de sol. Astfel, sonda cu vârf este o bună 
alternativă pentru a detecta pierderile prin ascultarea 
zgomotelor direct pe armături, sau materialul 
conductei, ori prin introducerea vârfului în pământ 
acolo unde acest lucru este necesar şi posibil.

Cum în unele cazuri, metodele acustice pentru 
detectarea pierderilor punctuale nu sunt suficiente, 
HL 7000 oferă posibilitatea de a atașa un senzor 
de gaz trasor. Operațiune rapidă și ușoară, datorită 
instalării senzorului la 360°, a detectării automate 
a acestuia și de către unitatea de comandă şi a 
conexiunii Bluetooth®, pur și simplu montați senzorul 
de gaz trasor la bastonul senzor și apoi puteți localiza 
amestecul hidrogen-azot de la suprafața solului. 

Pentru situații speciale, exista posibilitatea utilizării 
microfonului universal de sol cu fir, PAM B2, care 
poate fi conectat direct la unitatea HL7000. În mod 
convenabil, cu acesta se pot face ascultări la suprafața 
solului sau direct pe conductă, pentru a putea stabili 
cu cât mai mare acuratețe punctul de pierdere.

Unitatea  receptor, microfonul şi căștile, deci toate 
componentele au acumulatori care se pot încărca 
direct în cutia de transport prin cablul de încărcare 
preinstalat, aceasta fiind robustă şi având locașuri 
special destinate fiecărei componente în parte, pentru 
a putea fi transportate în condiții de siguranță.

Important: Receptorul are încorporat şi un senzor 
GPS, pentru a putea memora coordonatele locului de 
defect, dar şi data şi ora determinării. cu posibilitatea 
de a descărca pe un computer extern coordonatele 
geografice ale defectului şi fragmente din sunetele 
înregistrate, pentru acest scop fiind disponibil 
programul pentru computer HydroluxView.

Acestea ar fi, pe scurt caracteristicile Hidrolux 
HL 7000 produs de Seba KMT. Utilizarea noului 
echipament va aduce cel puțin la fel de multe 
satisfacții precum vechiul HL 5000, ale cărui referințe 
sunt foarte, foarte bune. Vă mulțumim că ați ales 
şi că alegeți în continuare produsele Seba KMT în 
activitatea dumneavoastră şi vă reamintim că va stăm 
la dispoziție oricând, atât cu informații tehnice şi 
comerciale despre produsele noastre, cât şi cu sfaturi 
avizate despre utilizarea lor în teren.
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U.A.V. ‑ unmanned aerial vehicle

Alexandru Postăvaru

Lucrarea prezentă face o incursiune în descrierea, 
utilizarea și rezultatele obținute cu sistemul UAV din 

dotarea Companiei Județene APASERV S.A.

Aeronava fără pilot (în engleză, unmanned aerial 
vehicle - UAV), denumită și dronă, este un aparat de 
zbor căruia îi lipsește pilotul uman, fiind ghidat de 
un pilot automat digital aflat la bordul său sau prin 
telecomandă de la un centru de control de la sol sau 
care este situat în altă aeronavă, pilotată.

Pe piață există o gamă diversă de drone, de la cele 
nano tip jucărie până la cele militare și cele comerciale 
de tip semi-profesionale și profesionale.

Sistemul din dotarea companiei este un sistem 
achiziționat de la SenseFL, modelul Ebee RTK 

(real-time kinematic), folosit în principal pentru 
cartografiere geodezică.

Sistemul realizează o captură fotografică aerienă, 
pentru a produce orthomosaics (o singura poză 
construită din mai multe poze georeferențiate) și 
modele 3D cu o precizie absolută de până la 3 cm - 
fără control de la sol. 

Sistemul este furnizat cu două softuri, unul pentru 
preluare date cu drona cu funcții de realizare plan 
de zbor, urmărire date telemetrice și unul pentru 
prelucrarea datelor obținute și un soft care poate crea 
modelul 3D și orthomosaic. De asemenea, se pot face 
analize precum măsurarea distanțelor, luând secțiuni 
transversale și extragerea datelor de volum, folosind 
softuri cum ar fi Pix4Dmapper, Global Mapper, Agisoft, 
Quick Terrain, MicroStation, ccViewer. 

Exportul datelor se poate face și către softuri 
auxiliare, pentru a adauga date GIS sau a crea hărți 
personalizate, în programe precum ESRI, ArcGIS, QGIS, 
StereoCAD, AutoDESK, Maptek. 

Caracteristicile principale ale acestui tip de dronă 
sunt: greutate aproximativ 0,73 kg inclusiv camera, 
dimensiune 96 cm inclusiv aripile, sarcina maximă 120 
grame, propulsie motor electric de curent continuu 
fără perii 42.000 rpm la 160 watt, baterie 11,1 V / 2150 
mAh, sistem de fotografiere camera Sony 18,2 mpx 
cu OIS, sistem de localizare GNSS/RTK L1/L2, GPS & 
GLONASS, timp maxim de zbor în condiții optime de 
temperatură și vânt 40 minute, altitudinea maximă 
de zbor 4.500 m, viteza de croazieră nominală 40-90 
km/h. Suprafața maximă acoperită la un singur zbor, 
depinzând de condițiile de vreme, este de 8 km 
pătrați, rezistența la vânt maxim 45 km/h, prelevarea 
de poză la sol (rezoluția la sol, GSD) este de 3 cm/
px, eroarea la aterizare liniară maxim 5m, sistem de 
conexiune wi-fi până la 5 km distanță, sistem de 
localizare tip TRACKER.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez<0103>
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aeronav<0103>
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aeronav<0103>
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pilot_automat
http://detectiviiapeipierdute.ro
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De regulă, la majoritatea sistemelor UAV, asamblarea și 
punerea în funcțiune până la lansare este o operațiune 
ușoară și destul de rapidă.

Biroul NRW foloseste sistemul UAV pentru diferite 
lucrări și dă curs  solicitărilor venite din exteriorul 
companiei, cum ar fi identificare de consumatori 
frauduloși, preidentificarea avariilor sau monitorizare. 

Un caz special a fost verificarea a doi consumatori 
presupus frauduloși, unul în localitatea Boțești și unul 
în orașul Roman. În imagine se observă ortofotoplan-
ul făcut în Boțești la respectivul consumator. Încercuit 
cu galben se observă căminul vechi de apometru, cu 
alb căminul nou de apometru, iar cu roșu se poate 
observa săpătura realizată în curte.

Consumatorul din orașul Roman a fost verificat tot ca 
urmare a reclamațiilor venite de la vecinii din zonă și, 
pe lângă folosirea aparaturii convenționale, aparatul 
de traseu VlockPro și georadar, s-a utilizat și drona, 
pentru a avea o imagine de asamblu mai bună.

În imaginea prelucrată se observă încercuit cu albastru 
deschis căminul de apometru existent, cu alb rețeaua 
de apă existentă, iar încercuit cu alb este căminul din 
spatele curții, „omis” de proprietar. Aceste verificări 
cu drona sunt făcute doar în situația în care sunt 

suspiciuni despre locația care trebuie verificată sau 
când nu este permis accesul pentru alte verificări pe 
proprietate împreună cu utilizatorul.

Ca urmare a verificărilor în teren s-au putut observa, 
în anumite situații, și prezența unor anomalii care în 
teren s-au confirmat a fi avarii la rețeaua de apă.

O astfel de situație a fost la Târgu Neamț, unde în teren 
s-a procedat la realizarea ortofotoplanului traseului de 
conductă principală, iar la o analiză în detaliu s-a putut 
observa o anomalie ca fiind vegetație bogată crescută 
într-un singur loc, deși a fost o perioada de secetă.

La verificare s-a identificat ca fiind avarie lângă căminul 
principal de vane existent.
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Imaginile din teren cu locația identificată.

Pe parte de monitorizare, Biroul NRW și Biroul GIS 
realizează ortofotoplanuri la stațiile de captare din tot 
arealul deservit de Companie, dar și monitorizări ale 
construcțiilor.

Captare Bâtca 

Captare Preutești 

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Biroul NRW realizează și monitorizări la stațiile de 
epurare principale ale companiei, respectiv Piatra 
Neamț, Podoleni, Roman, Târgu Neamț și Bicaz.

Voi menționa și câteva solicitari venite din exterior, 
una dintre ele fiind de la Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență, la care Biroul NRW a procedat la 
diferite lucrări de verificare în zona Roman. Au fost 
efectuate lucrări de scanare cu sistemele GPR STREAM 
EM, TR80 video inspecție,  dar și realizare ortofotoplan 
pe arealul respectiv.

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Aerofotografierea cu sistemul UAV a avut ca scop 
realizarea ortomosaicul din zona respectiva și 
observarea de la altitudine ridicată a altor eventuale 
anomalii.

Ca urmare a aerocartării, softul a marcat mai multe 
zone cu diferențe de nivel, iar din toate anomaliile au 
rămas doar câteva care ar trebui verificate de angajații 
din zonă, pentru a putea fi eliminate sau cercetate mai 
departe.

Ca urmare a solicitării Complexului Muzeal Județean 
Neamț s-a procedat la acțiuni menite de a investiga, 
cu ajutorul sistemului GPR, vestigiile unei construcții 
medievale în comuna Grumăzești, județul Neamț. 

Aceste investigații au fost suprapuse apoi peste 
aerofotografierea realizată cu sistemul UAV din zona 
respectivă și ridicarea în 3D a zonei respective pentru 
a observa diferențele de altitudini. Zona acoperită a 
fost de aproximativ 0,075 Km2.

În afară de orthomosaic s-a obținut și DSM-ul (Digital 
Surface Model), adică modelarea digitală a suprafeței 
înainte de comprimarea norului de puncte preluate.

Astfel, ca urmare a scanărilor din zonă și a pozelor 
făcute cu  sistemul UAV a rezultat imaginea de 
ansamblu de mai jos, în care am evidențiat zonele 
depistate cu anomalii.

La fel, avem imaginea de ansamblu asupra scanărilor 
efectuate.

Ca urmare a desfășurării exercițiului cu tema 
„Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
«Petrodava» al județului Neamț, în cooperare cu 
alte componente ale sistemului de management al 
situațiilor de urgență s-a simulat producerea unui 
incendiu la Mănăstirea Văratec, cu extindere la fondul 
forestier și aplicarea Planului Roșu de Intervenție”, am 
monitorizat zona cu sistemul UAV din dotarea Biroului 
NRW.

http://detectiviiapeipierdute.ro
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Au fost preluate 149 de fotografii cu drona și au fost 
prelucrate, timpul de lucru efectiv fiind de 10 ore.

În prima fază, softul a realizat alinierea pozelor 
conform planului de zbor stabilit în prealabil și 
aranjarea lor conform altitudinii din zona respectivă.

În etapa următoare a urmat procesarea pozelor și a 
norului de puncte GPS recepționat de sistemul UAV și 
s-a obținut imaginea următoare.

Pasul următor a fost alipirea texturilor conform 
structurii 3D. Astfel, pe baza măsurătorilor făcute de 
dronă s-a obținut imaginea de ansamblu cu structura 
3D cu relevații pe liniile de contur de nivel.

Ca urmare a acestor prelucrări cu ajutorul softului 
se pot obține diverse rezultate și valori. Un exemplu 
ar fi imaginea de ansamblu a zonei fotografiate 
(orthophotomap) ca în imaginea de mai jos.
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diferențele de altitudine…. 

cât și posibilitatea expunerii termice pentru a releva 
mai bine zonele cu probleme.

Toate aceste date pot fi exportate și în alte sisteme de 
cartare, cum ar fi GIS, AutoCAD, dar și în Google Earth, 
pentru o mai bună localizare și vizualizare.

Întrebări și răspunsuri 
Pot crea orthomosaic‑uri din imagini multiple? Cât 
minim? Cât maxim? 
Acesta este și scopul dronei. Minimul în softul de 
prelucrare este de 3 poze, iar maximul tine doar de 
performanțele calculatorului.

Pot prelua poze suplimentare traseului de zbor și in 
timpul proiectului? 
Da, se pot prelua poze suplimentar la modelul de UAV 
care îl avem. Trebuie păstrată aceeași altitudine de 
zbor și trebuie mare atenție la nivelul de încărcare a 
bateriei, existând riscul ca aceasta să consume energie 
pentru a realiza suplimentar câteva poze, arealul fiind 
calculat la bateria existentă pe dronă.

Ce suprafață de lansare și aterizare este necesară în 
mediu aglomerat? 
Pentru ca drona să poate atinge înălțimea de zbor 
setată are nevoie de un culoar de zbor de aproximativ 
70 m fără nici un fel de obstacol. La fel, la aterizare.

Poate fi telecomandată drona în timpul desfășurării 
proiectului? 
Da, poate fi ghidată doar din calculator. Drona are si 
controler separat, dar telecomanda și controlerul nu 
pot funcționa simultan.

Poate fi folosită și în mediu aglomerat (oraș)? 
Da, se poate folosi și în  mediu aglomerat, dar trebuie 
acordată atenție mare la eventualele obstacole pe care 
le-ar putea întâlni pe traseul de zbor. De asemnea, 
trebuie alese cu grijă zonele de lansare și aterizare.

Care ar fi avantajele și dezavantajele folosirii acestui 
tip de dronă?
Fiind de tip avion, acoperă o suprafață mai mare decat 
un quadcopter (cel putin 8 km2), camera fotografică de 
18,2 mpx cu OIS, posibilitate a schimba cu alta de 20 
mpx sau cu una termografică, pachet complet Ready 
To Go (2 baterii, soluție lipit, încărcătoare, rezervă elici 
și garnituri), dublă localizare în caz de accident, pilot 
automat on board cu posibilitate de update constant.

Ca dezavantaje aș mentiona necesitatea unui 
computer puternic (stație grafică) pentru prelucrare, 
nu transmite imagini live și nu filmează, sunt necesare 
cunoștinte minime din domeniul aeronautic - părți 
componente, plan de zbor, iar portabilitatea dronei e 
dificilă în comparație cu unele modele tip quadcopter.
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Ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în timpul 
zborului și dacă este absolut necasar ca drona să fie 
înmatriculată?
În primul rând, drona achiziționată de orice 
firmă, indiferent de profilul de activitate, trebuie 
înmatriculată la Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română. Înmatricularea este simplă, se urmează câțiva 
pași clari, de la livrarea actelor necesare înmatriculării 
(factură, cerere de înmatriculare tip, plată și dovada 
plății taxei de înmatriculare, poze cu drona), până la 
deplasarea la sediul instituției, unde se vor înmâna 
certificatul și numărul unic de înregistrare și montarea 
cipului de identificare a dronei. Pentru a efectua un 
zbor este necesar, în funcție de zonă, să se ceară 
permisiunea de la AACR. Nu recomand consumul de 
băuturi alcoolice. Ultimul sfat este să menții tot timpul 
zborului LOS cu drona (line of sight), să fii permanent 
cu ochii pe ea.

Ce sistem se recomandă? 
Depinde la ce va fi folosit un astfel de sistem UAV de 
firma care îl achiziționează. 

Dacă drona este achiziționată doar pentru 
cartografiere, iar zonele ce trebuiesc a fi cartografiate 
sunt foarte întinse, se recomandă un sistem tip avion 
cu RTK. Dacă, pe lângă cartografiere, sistemul va 
servi și la inspecție video aeriană, este necesar unul 
tip quadcopter. De regulă, eu recomand un sistem 
quadcopter cu modul RTK dotat și cu o cameră 
termografică (Flir) și una RGB cu zoom optic (cel putin 
10x).

 Camera termografică montată pe o astfel de 
dronă poate ajuta echipa respectivă în inspecție, 
în tot ce constă utilizarea pentru diferențe termice, 
pentru echipa ce investigează răspândirea focului, 
pentru echipa ce face monitorizare poduri și 
traversări suspendate de orice fel, pentru echipa 
care monitorizează un parc solar, pentru echipa ce 
monitorizează clădirile și acoperișurile acestora, 
pentru echipa ce face verificări la consumatori, 
indiferent de natura utilităților, pentru echipa ce 
monitorizează rezervoarele și de regulă la mentenanță 
generală. Ca orice echipament, acest sistem este unul 
complementar echipamentelor care sunt în dotarea 
unui birou detecție pierderi și depinde foarte mult de 
profilul de activitate al acelui birou. 

De regulă se recomandă achiziția de echipamente ce 
vor fi folosite zilnic în teren. Investiția este viabilă cu 
cât ai mai multe echipamente care te pot ajuta să-ți 
faci o imagine de ansamblu clară și concisă. Totul 
depinde, însă, de persoana care face analiza datelor și 
prelucrarea lor. Pentru cartografiere, recomand ca, la 
începutul achiziției, pe lângă softul de preluare date, 
să fie cumpărat cu licență nelimitată și softul pentru 
prelucrarea datelor și ridicarea în 3D. Trebuie luată 
serios în calcul și prezența în companie a unei stații 
grafice performante. 
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