Noi suntem

EcoAqua Călărași

și dorim să vă prezentăm ...

Activitatea de detecție și de
reducere a pierderilor de apă
în cadrul S.C. EcoAqua S.A.
CĂLĂRAȘI

ECOAQUA S.A CĂLĂRAȘI a fost
creată în anul 2004 ca Operator
Regional de apa și canalizare în
județul Călărași.
Compania a fost creată ca societate
pe acțiuni, având nr. de înregistrare
J51/393/2004 (cod unic:RO 16730672) și
este deținută de autoritățile locale.
Sediul companiei este în
municipiul Călărași, str Progresul,
bloc BBB etaj 3.

• Activitatea de detectare și de reducere
a pierderilor în cadrul EcoAqua SA este
o inițiativă demarată relativ recent, dar
care deja începe să dea primele roade!
• Cu mai puțin de un an în urmă s-a decis
înființatea unei echipe de detecție
și reducere a pierderilor, distinctă de
formația Rețele exterioare, cea care
fusese responsabilă în cadrul
operatorului cu activitatea de detecție.
• Comcomitent s-a început și procesul de
retehnologizare și upgradare a
echipamentului de detecție deja existent.

Stabilirea unui număr de hidranți din aria rețelei de distribuție, pe car
e să-I utilizam eficient și cu număr redus de spălări necesare
menținerii calității apei în rețea.
Monitorizarea calității apei ( în special turbiditatea ) mai eficientă în
zonele cunoscute de circulație a apei cu viteze reduse sau capete de
rețea, în scopul reducerii numărului de spălări a rețelei prin hidranți.

Realizarea inspecției preventive a rețelelor de canalizare, în scopul p
reîntâmpinării blocajelor, pentru reducerea numărului de încărcări cu
apă din rețea a autospecialelor de desfundat și spălat
canalizarea.
Izolarea cât mai restrictivă (redusă) a zonei de oprire a apei și
golire în vederea remedierii avariei. Crearea unei liste de manevre a
vanelor pentru oprirea furnizării apei pe cartiere sau zone cât
mai reduse și folosirea de regulă a acelorași persoane pentru
manevrele de închidere și deschidere a vanelor.

Prevederea în cadrul lucrărilor viitoare de noi cămine de vane care să
ducă la creșterea posibilității de izolare a zonelor cu avarii și reducerea
astfel a cantităților de apă ce sunt deversate cu ocazia remedierii
avariilor.
Reducerea timpilor de intervenție necesari remedierii avariei și asigura
rea unei calități deosebite a tehnologiei de remediere care să nu mai
necesite ulterior o altă intervenție. Se va monitoriza și raporta timpul
realizat dintre identificarea unei avarii și finalizarea remedierii, cu o
analiză obiectivă a îmbunătățirii periodice.

Contorizarea integrală a utilizatorilor și înlocuirea progresivă a contor
ilor de clasă inferioară, cu contori de clasă superioară ( clasa C ), în c
eea ce privește precizia de măsurare.
Având în vedere vechimea parcului de contori, cu depășiri ale perioad
ei de verificare metrologică se va acționa cu prioritate la înlocuirea
contorilor cu perioada de verificare metrologică expirată.

Evidențierea strictă lunară a consumurilor de apă contorizate și nefacturate,
ca urmare a sesizărilor și reclamațiilor întemeiate, sau prevederilor
procedurilor și care au necesitat ștornarea cantităților deja facturate.

Identificarea consumurilor clandestine prin branșamente ilegale, by passuri
sau alte metode de influențare a indicațiilor contorului, ca acțiune permane
ntă a tuturor salariaților. Se va găsi o metodă de motivare a salariaților care
identifică consumatorii clandestini.

Intensificarea și extinderea acțiunii GIS în toată zona de operare, accent pe
identificarea poziției branșamentului și beneficiarului acestuia, corelat cu
evidența noastră din cadrul Compartimentului Contractare.

Calibrarea contorilor ultrasonici, electromagnetici în întreg sistemul și la
toate UAT - urile

Crearea unor formații în fiecare sucursală de 2-3 persoane, dedicate numai
activității de depistare a pierderilor fizice de apă și a branșamentelor
clandestine. Aceste formații vor fi direct subordonate inginerului șef, cu care
va avea zilnic întâlniri cu ceea ce s-a realizat sau monitorizat în ziua
precedentă.
Monitorizarea presiunii în rețeaua de distribuție și stabilirea furnizării apei
cu presiune redusă în intervalul orar de noapte 00.00 – 05.00, față de
presiunea de furnizare in timpul zilei din fiecare localitate, cu
responsabilitatea zilnică de raportare a dispecerilor.
Menținerea unei presiuni constante în rețele, indiferent de consum, prin
sistemul SCADA ziua dar și noaptea, respectiv reducerea controlată a
șocurilor în sistem, generate de pornirea/oprirea repetată.
Monitorizarea cantității apei furnizate pe timp de noapte în intervalul 0
0.00 – 05.00, ca baza de plecare a nivelului pierderilor fizice și corelarea
acestor cantități cu zilele în care au apărut avarii mai mari în rețeaua de
distribuție.

Stabilirea traseelor și monitorizarea acestora, pentru rețelele de distribuți
e care sunt montate pe canivouri și/sau prin subsoluri (dintr-o scară în alt
a), locații în care dacă sunt pierderi acestea nu vor fi niciodată vizibile.

Identificarea și închiderea unor sectoare delimitate din rețeaua de distribuți
e, pe timpul nopții, măsurarea debitelor furnizate la plecarea din stație și
compararea lor cu debitele înregistrate fără închiderea sectoarelor. Prin aceas
ta se poate realiza o prioritizare a acțiunilor pe zonele unde închiderea lor a
determinat scăderea debitului cu cel mai mare procent, a apei furnizate din
stația de pompare.
Crearea sau identificarea unor DMA (District Metering Area) și
contorizarea astfel a intrărilor și ieșirilor fluxului de apă din interiorul
acestor zone.
Întrucât volumul de apă pierdut este cel relevant și nu procentul, se va
face o prioritizare a zonelor de intervenție în funcție de acesta și nu de pr
ocentul de pierdere.
Monitorizarea punctelor din rețeaua de distribuție, în care sunt montați s
enzori de presiune, dar și a căminelor de canalizare, în special pe timp de
noapte (privind debite curente de apă vehiculate prin acestea) și
raportarea oricăror modificări către echipa specializată în pierderi apă.

Balanța pierderilor fizice din rețea pe primele 9 luni ale lui 2018
ECOAQUA SA SUCURSALA CALARASI BALANTA APEI 9 LUNI - 2018
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