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SOLUŢII DETECŢIE PIERDERI APĂ
“Pe întreg globul resursele de apă continuă să fie risipite, pierdute şi distruse. 

Consecinţele pentru umanitate sunt grave”
Ban Ki Moon Secretar General al ONU, Decembrie 2007 

Începând cu anul 2018, SC ENVIROTRONIC SRL vă oferă: HWM UK - Halma Water Management, producător
recunoscut mondial de echipamente pentru detecţie pierderi apă şi telemetrie.

REŢEA INOVATIVĂ FIXĂ DE LOGGERI ACUSTICI

PermaNET+  este un sistem fix de detecţie şi monitorizare 
pierderi apă în reţelele de alimentare cu apă şi este caracterizat 
prin monitorizare continuă a reţelei şi transmiterea stării reţelei în 
timp real împreună cu fişierele de sunet captate în caz de pierdere, 
prin internet către Platforma DataGate sau către un server propriu. 
PermaNET+ funcţionează împreună cu Google Maps pentru 
a permite verificarea în timp real pe ecran astfel încât echipele 
de remediere să poată interveni rapid în zonele identificate cu 
probleme. Un algoritm elaborat de HWM interpretează sunetul 
înregistrat de microfon pe baza nivelului, a frecvenţelor şi a 
distribuţiei acestora şi va da indicaţii foarte precise referitoare la 
identificarea pierderilor, SIM de date Roaming, acces la DataGate 
şi baterii cu durata de viaţă de 5 ani, incluse.

LOCALIZAREA PIERDERILOR 
Corelare pe teren
PCorr+, Touch Pro, SoundSens i

Corelatoarele PCorr+ permit operatorilor de reţele de apă să 
localizeze rapid şi eficient pierderile. Acestea pot fi instalate 
permanent, semipermanent sau “lift and shift” şi permit corelarea 
sunetului fără a fi necesare recuperarea lor şi descărcarea datelor 
în birou, funcţionând “drive-by”. Loggerii pot memora datele 
până la o lună. 

Corelatorul portabil TouchPro se caracterizează prin măsurători 
rapide şi precise în cele mai dificile situaţii – conducte de plastic 
sau de diametre mari, locaţii greu accesibile, etc.

CONFIRMAREA LOCAŢIILOR
Microfoane de sol 

DXmic, DXmic Pro, Xmic

Microfoanele de sol DXMic şi DXMic PRO se caracterizează prin 
calitate ridicată a sunetului, a înregistrării audio, accesibilitate 
uşoară a datelor, grafică multifuncţională şi uşurinţă în utilizare. 
Pot fi utilizate atât cu sonde tip tija cât şi cu sonde tip “elefant”. 
Dispun de moduri de filtrare automată sau manuală a distribuţiei 
acestora şi va da indicaţii foarte precise referitoare la identificarea 
pierderilor, SIM de date Roaming, acces la DataGate şi baterii cu 
durata de viaţă de 5 ani, incluse.

Ansamblul “BELVEDERE”, Strada Baba Novac nr. 19A, Sc. 1, Et. 4, Sector 3, Bucureşti 031625  
Tel: + 4 021 340 40 14, Fax: + 4 021 340 03 36, E-mail:office@envirotronic.ro
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Ce presupune Transformarea Digitală

Se spune că progresul tehnologic din IT va 
determina cea de a 4‑a revoluție industrială, va 

marca începutul unei ere digitale ce va schimba 
profund modul de a face lucrurile. Ce înseamnă 
acest lucru pentru noi ca oameni, cum vom putea 
să ne adaptăm și să rămânem competitivi, cum se 
vor transforma activitățile pe care noi le prestăm 
și ce riscuri presupune această transformare, sunt 
întrebări la care nu avem un răspuns clar în totalitate. 
Fie vizibil, sau mai puțin vizibil pentru noi, tehnologia 
își face loc în viața și activitatea noastră producând 
o transformare care vine împreună cu o mulțime 
de noțiuni și concepte noi cum ar fi Cloud, Internet 
of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial 
Intelligence, Augmented Reality, Virtualization, Social 
Network, Digital Persona, Blockchain, Smart City, 
Industry 4.0 etc. (sunt atât de multe încât nu pot fi 
explicate intr‑un articol).

Principalul motiv al acestei transformări sunt 
beneficiile pe care digitalizarea le aduce unei afaceri 
sau activități. 

Institutul gartner definește business‑ul digital ca 
fiind: „Crearea de noi fluxuri și procese de afaceri prin 
combinarea lumii reale cu cea digitala”. 

Poate sună ambiguu, dar sa ne gândim la exemplul 
lui Uber. Înainte, pentru a lua un taxi puteam: opri 
unul liber pe stradă, merge într‑o stație de taxi să 
găsim unul liber sau comandam telefonic o mașină 
la adresa noastră. Tariful nu era pe cursă, era pe km 

Stelian Câmpianu

parcurs și pe minutul de staționare. Plata doar cash. 
Iar daca șoferul cerea unui client un tarif anticipat pe 
o anumită cursă, clientul se supăra cerându‑i șoferului 
să pună ceasul de taxare. Înainte nu știam cine vine, ce 
stil de a conduce mașina are, nici tipul/marca mașinii 
care va veni după noi și nici părerea clienților anteriori 
cu privire la serviciile oferite. Toate aceste lucruri sunt 
posibile însă acum cu Uber, iar clienții acceptă că 
au un tarif prestabilit pentru o cursă și că acest tarif 
poate varia pentru aceiași cursă în zile diferite (sau 
la momente diferite din zi) 30 lei într‑o zi obișnuită, 
50‑60 lei dacă plouă sau când oraș este un eveniment 
important. De ce nu au făcut companiile de taximetrie 
același lucru ca și Uber, înaintea lui Uber? Aveau un 
model de business viabil și verificat în timp, pe care 
nu au considerat necesar să‑l schimbe. În centrul 
procesului lor era parcul de mașini cu care ei puteau 
deservi călătorii, care se descurcau în a găsi taxiuri cu 
infrastructura pusă la dispoziția lor (părea că nimic 
nu lipsește). Uber a pus problema altfel: a creat o 
aplicație/platforma cu care să ajungă facil la călători, 
cărora le‑a oferit o experiența diferită de cea existentă 
și a pus accent pe deservirea lor mai bună, dându‑le 
posibilitatea să‑și exprime gradul de satisfacție cu 
privire la serviciul de transport. În același timp și prin 
intermediul aceleiași platforme a ajuns să gestioneze 
un parc mare de șoferi cu mașini, fără a avea costurile 
cu aceștia dacă nu se realizau curse. Uber nu s‑a dus la 
companiile de taxi pentru a le propune o schimbare de 
concept de business, pentru că ar fi preluat odată cu 
aceasta și viziunea și problemele sectorului respectiv. 
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Uber a apelat la cei care au dorit sa fie întreprinzători 
particulari, dornici să‑și utilizeze autovehiculul și să 
lucreze part‑time sau full‑time, rezolvând pentru ei 
găsirea clienților precum și încasarea legală și facilă a 
banilor de la client. 

Exemplul Uber ne arată că odată cu transformarea 
digitala apare o perturbare a modului de business 
tradițional. Privit ca un moft la început, Uber a creat 
probleme serioase, luându‑le un segment important 
de clienți companiilor de taxi care nu au înțeles că 
trebuie să‑și modifice modul de lucru în ceea ce 
privește preluarea/gestionarea comenzilor și a relației 
cu clientul. Intr‑un târziu companiile de taxi și‑au 
modernizat/transformat procesele, copiind modelul 
Uber în încercarea de a recâștiga o parte din fosta 
clientelă. Bineînțeles că lucrurile nu se vor opri aici și 
poate că mâine, odată cu apariția mașinilor inteligente 
care se conduc singure, Uber va avea probleme dacă 
nu‑și va adapta modul de operare la noua realitate.

Transformarea Digitală va deveni o necesitate 
operațională pentru toate companiile, datorită nevoii 
de eficientizare și asigurare a excelenței operaționale, 
îmbunătățirii controlului și predictibilității, întru‑n 
mediu economic ce devine din ce în ce mai competitiv 
și complex. (automatizarea proceselor, eliminarea 
cât mai mult a pierderilor, flexibilizarea structurii 
de cost, reducerea timpilor de execuție, rezolvarea 
problemelor legate de lipsa de personal, etc.)

Motorul transformării digitale va fi dat de crearea de 
noi fluxuri de valoare, centrate pe client, pentru care 
clientul va fi dispus să plătească. Provocarea constă 
în realizarea unei soluții „personalizate” pentru clienți, 
pe care aceștia să o perceapă ca fiind o experiență de 
calitate, adaptată la nevoile lor.

În economiile în care transformarea digitală și‑a 
manifestat efectele, companiile au înțeles că această 
transformare nu va veni „de la sine”, din interior, 
și tot odată au realizat că un răspuns reactiv la un 
competitor nu este destul de bun. De aceea au apărut 
noi funcții în organigramă precum cea de Digital 
Transformation Officer, o persoană a cărei misiune 
este descopere acele moduri în care compania se 
poate transforma digital.  Transformarea Digitală 
este un proces inovator, pluridisciplinar, care implică 
mai multe departamente și procese de business din 
companie, iar pentru realizarea ei cu succes este 
recomandat ca

Transformarea digitală nu poate fi sarcina 
exclusivă a departamentului IT. În primul rând este 
vorba despre transformarea proceselor de business 
din companie. Cultura și structurile/procesele actuale 
ale companiei (obișnuința de a face lucrurile într‑un 
anumit fel) vor fi cele mai mari obstacole în calea 
transformării digitale, obstacole ce vor fi cu atât mai 
greu de depășit cu cât lucrurile merg bine în prezent. 
De aceea transformarea digitală presupune inovare 
și crearea unei viziuni, susținute la toate nivelurile 
companiei, care să producă schimbarea dorită. 

Departamentul  IT al companiei trebuie cooptat și 
angajat în acest proces de transformare.  

Ei sunt cei care înțeleg cât de pregătită este 
infrastructura IT existentă pentru a deservi obiectivele 
propuse. Tot odată ei sunt cei care vor putea stabili 
strategia,  direcțiile de investiție, tehnologiile și 
prioritățile viitoare pentru a face posibilă această 
transformare.

Apelați la consultantă externă lucrând cu 
integratori de soluții IT care au experiență în 
domeniu. Un integrator IT cu experiență va avea 
mult mai multe cunoștințe cu privire la posibilitățile 
tehnologice oferite de diverși producători, va înțelege 
mult mai bine punctele tari și slabe ale acelor 
tehnologii, va putea recomanda soluția potrivită 
nu numai din punct de vedere tehnologic dar și al 
experienței din proiectele anterioare.

Fiți stăruitori și răbdători. Înțelegeți că acest proces 
va fi unul care presupune inovație iar această inovație 
nu se va produce peste noapte. Vor fi necesare mai 
multe iterații, procesul de transformare va fi unul bazat 
pe încercări și poate avea și eșecuri. (primele 3 puncte 
sunt menite să minimizeze riscul de eșec și pierdere 
de bani) 

Lucrați și co‑creați cu clienții. Încercați să aflați de la 
aceștia ce consideră ei a fi util și ce anume consideră ei 
că le‑ar crea o experiență mai bună.  

Ca să nu rămânem doar în zona teoretică, vă propun 
un mic exercițiu de imaginație: 

Context: Toată lumea își dorește rezolvarea 
problemelor mai rapid. Desigur că un specialist rezolvă 
lucrurile mult mai repede și bine decât un începător 
sau o persoana cu calificare medie, dar specialistul 
costă mai mult și nu poate fi în mai multe locuri 
deodată. 

Tehnologie: Există deja ochelari pentru realitate 
augmentată (suprapunerea de imagini virtuale peste 
câmpul vizual real al purtătorului). Ochelarii au camera 
video, microfon și căști audio putând comunica 
prin intermediul  telefonului mobil cu cineva aflat la 
distantă. Acești ochelari pot primi din cealaltă parte 
informații interactive pe care să le afișeze. De exemplu 
se poate proiecta o schiță pe care purtătorul lor să o 
vadă, se poate indica cu un marker vizual un obiect 
real din câmpul vizual al acestuia, etc. 

Proces: Provocarea pentru dumneavoastră constă în 
a defini un serviciu pe care să‑l propuneți clientului 
(care ar fi propunerea de valoare pentru acesta) și 
de asemenea ce schimbări/organizări ar fi necesare 
în cadrul companiei dumneavoastră pentru a lucra 
în acest mod, care ar fi beneficiile pe care o astfel de 
tehnologie le‑ar aduce operațiunilor curente (costuri, 
angajare/calificare personal, asigurarea calității etc.). 
Cum ați face bani mai mulți de pe urma implementării 
acestei tehnologii (din vânzări, din eficientizare 
interna, etc.)

Transformarea Digitala va începe întotdeauna cu un 
exercițiu de imaginație. Daca citind rândurile de mai 
sus l‑ați făcut, nu vă opriți! Cei care vor reuși să‑l facă 
azi, vor fi câștigătorii de mâine.
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 Marea conductă de aducţiune „Regele Carol I”

„Apa este limpede, bună și rece, comparabilă cu aceea 
a  diferitelor alimentări a căror izvoare sunt renumite 
pentru puritatea lor – Viena, Frankfurt, Munich”

Un primar energic şi un tehnician valoros 
La 3 mai 1897, primarul N. Gane încheia o convenţie 
cu un specialist englez, William Heerlein Lindley, 
pentru întocmirea unui studiu asupra posibilităţilor de 
alimentare cu apă a oraşului. A fost practic începutul 
alimentării cu apă potabilă a Iaşului. Cercetările au 
demarat imediat după încheierea convenţiei, care 
prevedea alimentarea urbei cu apă de izvor sau din 
subsol în cantitate de 10.000 mc/zi. W.H. Lindley a 
făcut studii serioase; arealul investigaţiilor s‑a întins 
„pe linia Iaşi – Paşcani – Neamţ – Pipirig – Larga – Borca 
– Broşteni ‑ Şaru Dornei, în văile Prutului până la Bolda, 
în ale Bahluiului şi Jijiei până la Epureni sau Başeu, 
Bârlad ‑ Siret, Nemţişoara (Neamţ), Bistritz, Neagra, 
Negrişoara şi a afluienţilor lor”. S‑au efectuat numeroase 
sondaje (22 în Valea Prutului, 4 în Valea Bahluiului, 10 
în valea Moldovei), unele „duse până la argila albastră 
impermeabilă (...) pe o lungime totală a traseului de 
52 km”. S‑au studiat cantităţile zilnice de precipitaţii 
din zona Iaşi şi Boldeşti; s‑au făcut analize chimice 
ale apelor jijia şi Prut. Toate acestea demonstrează 
seriozitatea şi probitatea de care a dat dovadă William 
Heerlein Lindley în problema alimentării Iaşilor cu apă, 
în vederea adoptării celei mai bune soluţii. 

William Heerlein Lindley (1853‑1917) 
Născut la 30 ianuarie 1853 în Hamburg, William 
Heerlein Lindley a urmat Universitatea din Londra 
începând cu 1869.  În perioada 1870‑1873 a fost 
inginer asistent al tatălui său la lucrărilede alimentare 
cu apă ale Budapestei. Între 1873‑1895 a deţinut 
funcţia de inginer şef al oraşului Frankfurt pe Main, 
realizând lucrări de alimentare cu apă, drenaje,  lucrări 
portuare, regularizarea râului Main etc. După ce a 
finalizat alimentarea cu apă a Varşoviei, începută  
de tatăl său, a pornit pe un drum independent. În 
România, Lindley a realizat lucrările de alimentare 
cu apă ale oraşelor Bucureşti, Craiova, Ploieşti, 
Piteşti.. Între oraşele care au beneficiat de lucrările 
de canalizare pe care le‑a proiectat pot fi enumerate 
Elberfeld, Varşovia, Hamburg, Manheim, Hanau, 
Würzburg, Craiova şi Samara. A deţinut funcţia de 
membru al mai multor comisii din germania şi restul 
Europei, între care şi Comisia de Regularizare a 
Dunării. Pentru realizările sale remarcabile, a primit 
titlul de „doctor inginer honoris causa”. A murit la 30 
decembrie 1917, la Londra. 

Apa limpede din munţi 
În urma studiilor, Lindley a tras concluzia că „văile şi 
colinele în împrejurimile cele mai apropiate de Iaşi nu 

prezintă defel condiţii pentru o aducţiune de apă de izvor 
în cantitate suficientă pentru alimentarea oraşului”. 
Prin urmare, a propus orientarea pe viitor a studiilor 
asupra apei de suprafaţă din Prut, apei din subsol 
din valea Prutului, apei subterane captată în valea 
Moldovei, între gherăieşti şi Cristeşti şi apei subterane 
din valea Siretului. Cum studiile realizat ulterior au 
dat rezultate negative, Lindley s‑a apropiat, în cele 
din urmă, de Valea Moldovei. Zona avută în vedere se 
afla „la confluenţa văiei Nemţişoara cu valea Moldovei” 
(în realitate este vorba de zona de debuşare a râului 
Neamţ – Ozana – în râul Moldova, Nemţişorul fiind un 
afluent al Neamţului.  

Pătura de prundiş din această zonă formează „un 
filtru, un rezervoriu vast subteran şi în acelaşi timp o 
conductă naturală pentru apa limpede din munţi până 
la Moldova”. În privinţa calităţii apei se arăta: „Apa este 
limpede, bună şi rece”, fiind comparabilă cu „aceea a 
diferitelor alimentări a căror izvoare sunt renumite 
pentru puritatea lor” (Viena, Frankfurt pe Main, 
Munich). 

Studiile topometrice au arătat că nivelul acestei pânze 
de apă se află cu „100 metri mai sus de Copou”. În aceste 
condiţii, „aducţiunea în pantă naturală şi fără acţiunea 
maşinilor elevatorii (...) este asigurată”. Referitor la debit, 
Lindley arăta că „poate desigur să fie evaluat la mai 
multe zeci de mii de metri cubi pe 24 de ore”. Deci „15.000 
mc imediat şi 30.000 mc pe viitor este desigur disponibil 
în straturile subterane a Moldovei şi Nemţişoarei la 
Timişeşti”, este concluzia finală asupra debitului. Deşi 
distanţa conductei de la Timişeşti la Iaşi era evaluată 
la 90‑98 km, Lindley pleda pentru adoptarea soluţiei 
Timişeşti, ţinând seama de „calitatea superioară a 
apei de izvor, simplicitatea şi siguranţa aducţiunii în 
pantă naturală şi toate avantajele întrunite în proectul 
Moldovei, posibilitatea de a alimenta oraşele care se 
găsesc în apropierea conductei etc.”. 

Nicolae Gane (1838‑1916)
Născut la 1 februarie 1838 la Fălticeni, descendent 
al unei vechi familii boiereşti, fiind fiul postelnicului 
Matei gane şi al Ruxandrei Văsescu. A studiat ştiinţele 
juridice la Paris. Este ales de cinci ori primar al orașului 
Iași, remarcându‑se prin mai multe realizări. Cel mai 
important proiect al său l‑a reprezentat aducțiunea 
apei potabile la Iași din sursa Timișești, proiect pentru 
care a fost atacat în presa vremii. În anii 1872‑1873 
a încheiat un contract de asfaltare și întreținere a 
străzilor și trotuarelor cu un englez pe nume W.O. 
Callender, aprobat de regele Carol I, care prevedea 
că 25% din lucrare să fie plătită în numerar, iar restul 
în obligațiuni comunale, amortizabile în 15 ani, cu 
dobândă de 6% pe an. În perioada administrației sale, 

William Heerlein Lindley

www.detectiviiapeipierdute.ro
www.detectiviiapeipierdute.ro
www.detectiviiapeipierdute.ro
http://detectiviiapeipierdute.ro


6

UN STROP DE ISTORIE Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

a fost întocmit un studiu asupra diverselor sisteme 
de tracțiune pentru realizarea transportului public 
urban. La data de 6 mai 1899, gane a inaugurat Uzina 
Electrică Comunală, iar un an mai târziu începea 
exploatarea tramvaielor electrice. La 1 decembrie 
1896 a inaugurat clădirea Teatrului Național. A fost 
ales de mai multe ori deputat și senator din partea 
PNL iar pentru o scurtă perioadă a îndeplinit funcția 
de ministru al Agriculturii, Industriei, Comerțului și 
Domeniilor în guvernul Ion C. Brătianu. În 1908 a fost 
ales ca membru titular al Academiei Române. A trecut 
în neființă la data de 16 aprilie 1916  în orașul Iași.

Un proiect „fantastic” şi „utopic”
Proiectul final întocmit de Lindley, care cuprindea 
soluţii pentru captare, traseul conductei şi propuneri 
de distribuţie a apei în trei zone de presiune a avut 
un rol hotărâtor. Deşi acest „anteproiect” a suferit 
modificări în momentul punerii în practică, în special 
în ceea ce priveşte schimbarea traseului conductei 
de aducţiune, peste ani, la extinderea alimentării 
cu apă din „izvoarele Timişeştilor” proiectanţii au 
ţinut cont de greşelile trecutului şi au prevăzut 
pentru noua conductă de aducţiune traseul stabilit 
de inginerul englez. Resursele financiare limitate, 
vastitatea  şi grandoarea lucrării preconizate au 
determinat autorităţile vremii să considere proiectul 
„fantastic sau utopic”, atenţia îndreptându‑se către 
alte variante, cum ar fi Prutul. În 1904, noul primar C.B. 
Pennescu intră în legătură cu Lindley şi îl însărcinează 
să reanalizeze proiectele sale precedente pentru 
alimentarea cu apă a Iaşului, în vederea obţinerii unor 
economii. La începutul anului 1905 administraţia 
comunală este din nou schimbată, iar noul Consiliu 
Comunal, sub primariatul lui gh. Lascăr, a hotărât 
executarea proiectului Lindley pentru alimentarea cu 
apă de la Timişeşti. 

Modificarea traseului
Chiar şi în condiţiile în care guvernul oferea o 
subvenţie consistentă, preţul preconizat al lucrărilor 
era considerat prea mare pentru resursele financiare 
ale Comunei. În aceste condiţii, gh Lascăr l‑a însărcinat 
pe inginerul Anton Savul, din cadrul serviciului tehnic 

al primăriei, să conceapă un nou proiect pe baza 
anteproiectului lui Lindley. Savul nu s‑a limitat numai 
la detalierea devizelor pentru lucrările preconizate de 
inginerul englez, ci a făcut şi o serie de modificări în 
vederea obţinerii unor economii. Traseul stabilit de 
inginerul comunal este identic cu traseul lui Lindley 
până la Hanul Ancuţei. În continuare se desparte de 
traseul imaginat de inginerul englez şi urmăreşte 
„şoseaua naţională Săbăoani – Fălticeni”, până la 
Săbăoani. De aici coboară pe valea Siretului, pe care 
o traversează în amonte de Adjudeni şi Rotunda, urcă 
malul stâng la Doljeşti, urmează valea Oţelenilor până 
la Fântâna Măriucăi, la piciorul Dealului Trei parale, 
unde trece cumpăna apelor dintre Siret şi Bahlui şi 
intră în pădurea Brăeştilor, coteşte apoi spre est şi 
trece prin apropierea de satele Sineşti, Hărpăşeşti, 
Păuşeşti, Cucuteni, coborând dealul la găureni, 
traversează Valea Bahluiului şi calea ferată, ieşind 
pe şoseaua naţională Iaşi – Tg. Frumos, aproape de 
marginea oraşului Iaşi. Conducta de aducţiune ar avea 
după acest traseu o lungime de 93 km. Rezervoarele 
de distribuţie în oraş au fost preconizate în număr de 
două, cu o capacitate totală de 15.000 mc. Conductele 
de distribuţie în oraş atingeau lungimea de 70 km. 

Gheorghe Lascăr (1857 ‑ 1929), medic și om politic 
român, a îndeplinit funcția de primar al municipiului 
Iași în perioada 24 decembrie 1904 ‑ 9 aprilie 1907. 
A fost director‑adjunct al Colegiului Național din Iași 
(1893‑1895), director al Colegiului Costache Negruzzi” 
din Iași (15 februarie 1900 ‑ 10 ianuarie 1905) și fruntaș 
al Partidului Conservator.

Licitaţia 
Pe baza proiectului Savul s‑a încercat, într‑o licitaţie 
ţinută la 11 septembrie 1906, darea în antrepriză 
a lucrărilor. Au luat parte câteva firme străine, însă 
rezultatul acestei prime licitaţii nu a fost aprobat, 
avându‑se în vedere modificarea proiectului. Pe baza 
proiectului Savul, inginerii I.B Cantacuzino şi Y.N. 
Papadopol au realizat un nou proiect. Captarea a fost 
concepută conform prevederilor inginerului Elie Radu. 
S‑a ţinut o nouă licitaţie, contestată şi anulată. Ulterior, 
inginerul Tancred Constantinescu, împreună cu I.B. 
Cantacuzino au întocmit un nou proiect pe baza celor 
precedente. Din păcate, în toate proiectele executate 
după Lindley, modificarea traseului aducţiunii s‑a făcut 
în aceeaşi manieră, pe hartă, fără verificare detaliată 
pe teren. 

Cea de‑a treia şi ultimă licitaţie pe baza acestui proiect 
s‑a ţinut la 27 ianuarie/9 februarie 1907, iar lucrările de 
alimentare cu apă a Iaşilor au fost adjudecate societăţii 
austriece Union Baugesellschaft (UBg), care a oferit 
1% sub deviz pentru execuţia alimentării cu apă şi 
2,5% sub deviz pentru lucrările de canalizare. Pentru 
plata totală a lucrărilor aducerii apei şi canalizării se 
contractează un împrumut de 13,5 milioane lei de la 
un consorţiu de bancheri din Bucureşti, cu un procent 
de 4,1/2 la sută pe an. Contractul între Primărie şi firma 
contractoare a fost încheiat la 9 februarie 1907. 

„Preţul fontei a crescut pe piaţa mondială, ca rezultat 
al consumului uriaş necesitat de construcţia conductei 
lungi de peste 100 km (peste trei mii de vagoane). 

Nicolae Gane
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Începerea lucrărilor 
Lucrările au început 
efectiv la 6 aprilie 1907, 
evenimentul fiind marcat 
printr‑o festivitate 
organizată chiar la 
locul viitoarei captări. 
În dimineaţa acelei zile, 
un tren special aducea 
la Paşcani delegaţia 
municipiului Iaşi, din 
care făceau parte, printre 
alţii, primarul gh. Lascăr, 
inginerul şef al comunei 
A. Savul, profesorul gh. 
ghibănescu şi scriitorul 
Calistrat Hogaş. În acelaşi 
timp, de la Bucureşti sosea 
un alt tren, care îi aducea 
pe A. Bădărău, ministrul 
de justiţie şi fost primar 
al Iaşilor, pe mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei, alte 
oficialităţi, printre care 
primarii Constanţei şi 
Neamţului, reprezentanţii 
firmei concesionare, alte 
personalităţi ale vieţii 

sociale şi politice. După o călătorie de cinci ore cu 
trăsurile, nu lipsită de peripeţii datorită revărsării 
apelor Ozanei şi lipsei unui pod, delegaţii au ajuns la 
locul unde urma să se desfăşoare festivitatea, unde îi 
aştepta un chioşc frumos ornat cu ramuri de brad şi 
steaguri tricolor. După sfinţirea apei şi citirea actului 
comemorativ, reprezentantul firmei constructoare 
a rostit o cuvântare în franţuzeşte şi l‑a rugat pe 
primarul gh. Lascăr să dea semnalul de inaugurare a 
lucrărilor. Lascăr a luat hârleţul şi a făcut trei săpături 
în pământ. 

„Aducerea apei la Iaşi este cel mai mare eveniment din 
viaţa oraşului nostru... după Unirea din 24 ianuarie 1859”, 
consemna ziarul Evenimentul la 14 februarie 1911.

Lucrările efective au început imediat, dar au 
întâmpinat greutăţi datorită, în parte, şi evenimentelor 
tragice ale acelui memorabil an 1907. Administraţia 

conservatoare n‑a avut şansa de a rămâne la putere 
pentru a vedea apa adusă la Iaşi.  Din cauza răscoalelor 
ţărăneşti, a fost chemat la cârmă Partidul Naţional 
Liberal. Ca prefect a fost numit scriitorul Constantin 
Stere. Comisia interimară, până la alegerea primarului 
Nicolae gane, a fost condusă de profesorul Petru Poni. 

Mântuitoarea apă a Timişeştilor
La execuţia lucrărilor au fost utilizaţi circa 3000 de 
muncitori, în cea mai mare parte localnici, dar şi 
italieni şi bulgari. La executarea săpăturilor, în special 
în perioadele de îngheţ, s‑au utilizat explozibili. 
Pentru epuismente (drenaje) au fost utilizate pompe 
acţionate cu locomobile. Pentru protecţia sanitară a 
captării, a fost mutată herghelia de cai din localitatea 
graşi (azi Dumbrava). În 4 noiembrie 1909, ziarul 
„Mişcarea” anunţa că „lucrările de captare sunt complet 
terminate, ca şi linia de aducţiune pe 103 km. Mai sunt 
de aşezat numai 60 de tuburi pe o distanţă de 200 m 
iar în oraş pe str. Ştefan cel Mare”. O lună mai târziu, 
acelaşi ziar anunţa că în iulie 1910, cel mai târziu, Iaşul 
va avea „mântuitoarea apă a Timişeştilor”. UBg nu a 
putut însă termina lucrările prevăzute în contract. 
Unele neînţelegeri financiare survenite între Primăria 
Iaşi şi UBg au fost soluţionate pe baza unui „act 
compromis”. Societatea austriacă nu poate termina 
lucrările la termenul prevăzut din contract (9 februarie 
1910). Darea în funcţiune a fost amânată pentru 9 
iulie, apoi pentru 10 august 1910. Nici aceste termene 
nu au fost respectate şi abia pe 6 ianuarie 1911 apa 
adusă de la Timişeşti a ajuns în rezervorul inferior. În 
aceeaşi zi, în cadrul unei festivităţi, s‑a făcut „sfinţirea 
apelor”, societatea UBg organizând „jocuri de ape” în 
piaţa Unirii. 

5 aprilie 1911
Distribuţia apei în oraş a început la 5 aprilie 1911. 
Printr‑o decizie, Consiliul Comunal hotăra că 
„inaugurarea apei de la Timişeşti va avea loc în 
acelaşi timp în care vor avea loc Serbările jubiliare ale 
Universităţii din Iaşi, adică în 26‑29 septembrie a.c. 
Din diverse motive această solemnitate nu a mai avut 
loc. La 5 august 1911 o comisie de recepţie a început 
„examinarea lucrărilor contractuale şi suplimentare 
pentru distribuţiunea apei şi canalizarea oraşului”. 
Procesul verbal încheiat la data de 30 august 1911 
menţiona: „Considerând că de la 5 aprilie acel an (1911 
n.n) s‑a început distribuţiunea apei în oraş şi s‑au pus 
în funcţiune şi canalele, că de la 1 mai s‑a început 
exploatarea regulată a alimentării şi canalizării (...) s‑a 
convenit ca data recepţiunii provizorie să fie socotită 
de la 1 mai a.c.”. La data de 25 mai 1914, conducta de 
aducţiune Timişeşti – Iaşi, reţeaua de distribuţie şi 
de canalizare au fost preluate de către Primăria Iaşi, 
realizându‑se o veche doleanţă a cetăţenilor Iaşului. 
Bătălia pentru apa Iaşilor s‑a încheiat. 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Iaşi 
din surse Timişeşti constituie prima alimentare având 
caracter regional din ţara noastră.

(Texte preluate din volumul „LUNGUL DRUM AL APEI 
PENTRU IAŞI”, autori Nicolae Peiu şi Dionisie Simionescu, 
apărut la Editura GAMA din Iaşi)
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Sorin A. Murariu

Identificarea zonelor cu pierderi de apă  
utilizând debitmetria

Etapa 1‑ Alegerea microsectorului
DMA‑ul selectat pentru exemplificare este Platoul 
Aviației și face parte din zona metropolitană a 
municipiului Iași. A fost realizat în anul 2007 cînd s‑au 
încheiat lucrările de reabilitare a rețelelor de distribuție 
a apei. Inițial s‑a montat un apometru mecanic cu 
ajutorul căruia periodic se făceau prin montarea de 
2 sau 3 ori pe an a unui logger de debite dedicat,  
rapoarte cu durata de o săptămînă a debitelor și 
volumelor de apă consumate. Începând cu anul 2018 
s‑a găsit o soluție tehnică care permite transmiterea 
datelor de la un apometru mecanic preechipat cu 
emițător de impulsuri către SCADA în timp real, 
lucru ce a permis monitorizarea consumurilor de apă 
nocturne și identificarea momentului apariției unor 
avarii într‑un timp scurt.

Date tehnice referitoare la DMA Platoul Aviației:

Suprafață = aproximativ 526.000 mp

Lungime totală conducte = 9,465 km din care: 
FP DN80 ‑‑‑ DN100 = 1,268 km 
OL DN100 ‑‑‑ DN200 = 0,784 km 
PEHD DN32 ‑‑‑ DN160 = 7,413 km

Număr branșamente = 560

Abstract: Identificarea rapidă și exactă a tronsoanelor de conductă cu defecte din interiorul rețelei de distribuție 
a apei a unui DMA cu ajutorul unui debitmetru portabil montat în punctul de alimentare a acestuia. Prin această 
metodă se realizează o subsectorizare a unui DMA existent cu ajutorul căreia intenționăm să aflăm distribuția 
debitului înregistrat în cursul nopții în intervalul orar 01‑04 a.m. în interiorul acestui DMA, după care în funcție 
de rezultatele obținute se aplică strategia cea mai bună de reducere a pierderilor identificate. Principalele 
avantaje ale acestei metodei sunt că pierderile sunt prelocalizate precis și avem o informație cantitavă a acestora, 
informație care este importantă în luarea unor decizii corecte și eficiente de eliminarea a lor.

Keywords: Analiza DMA; evaluarea pierderilor de apă; debitmetrie portabilă;

DMA Platoul Aviației

Verificarea întregii rețele de distribuție din acest 
DMA tronson cu tronson prin metode convenționale 
(corelator acustic, ascultare la sol, logeri de zgomot) ar 
dura luni de zile și rezultatele obținute pot fi relevante 
sau nu, iar la final depind de mulți factori externi care 
pot influența negativ corectitudinea acestora. Metoda 
propusă în acest articol  reduce semnificativ timpul de 
identificarea a defectelor, la final obținându‑se o hartă 
cu distribuția pe subsectoare a consumului de noapte, 
înregistrat cu un echipament de măsură electronic 
montat în căminul cu apometrul general al DMA‑ului. 
Odată ce avem aceste informații putem realiza o 
evaluare reală a defectelor prelocalizate astfel și se pot 
găsi cele mai bune soluții de remediere a lor.

Etapa 2‑ Actualizarea schemei rețelei de 
distribuție a microsectorului 
Din gIS se vor prelua datele referitoare la planul rețelei 
de distribuție pe care se va lucra, pentru actualizarea 
delimitării microsectorului propus pentru analiză dacă 
este cazul, respectiv se vor verifica în teren starea 
vanelor de delimitare dacă sunt închise corespunzător. 
Apoi în interiorul microsectorului se vor identifica pe 
baza planului și a discuțiilor purtate cu instalatorii 
din zonă toate vanele de linie cu ajutorul cărora se 
pot realiza subsectoare în interiorul DMA‑ului (cu cât 
sunt mai multe vane, cu atât va fi mai bine pentru 
acuaratețea rezultatului final), după care se va verifica 
în teren existența și starea lor de funcționare prin 
manevre de închidere‑deschidere. Este posibil ca 
accesul către unele vane prin cutii de prize stradale 
sau capace de cămine să fie blocat  în urma unor 
lucrări edilitare, caz în care trebuie localizate și 
descoperite pentru a putea fi manevrate. În situația 
noastră au fost identificate un număr de 37 vane de 
linie, dintre care:

 ‑ 1 vană de delimitare microsector, montată în cămin, 
funcțională și închisă
 ‑ 6 vane montate în cămine
 ‑ 30 vane acționate cu tijă protejate de cutii prize 

stradale, din care 11 au necesitat diverse operațiuni: 
localizare, săpătură, ridicare la cotă, montare de tije 
noi, reparații. 
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Pentru a ușura activitatea de subsectorizare s‑a realizat 
un plan schematic a rețelei de distribuție pe străzi cu 
poziția vanelor pe acestea, apoi s‑au numerotat toate 
vanele de linie și căminele, lucru necesar într‑o etapă 
viitoare.

Etapa 3 ‑ Echipamentul de măsură a 
debitului
Se va utiliza un echipament electronic specializat 
pentru debitmetrie care să aibă o precizie de măsură 
cât mai bună și care să permită memorarea valorilor 
de debit/timp într‑o memorie internă, de unde să 

poată fi descărcate pe un calculator. În cazul de față 
am folosit un debitmetru cu ultrasunete portabil 
Flexim F‑601, un aparat care a dat rezultate foarte 
bune în condiții de testare în laboratorul metrologic 
al SC Apavital SA Iasi, însă condițiile de montaj din 
teren vor influența mereu rezultatul măsurătorilor, de 
aceea este foarte important și alegerea unui loc de 
măsură corespunzător. Pentru microsectorul analizat 
în prezentul material locul de măsură ales ca urmare 
a posibilităților existente în teren a fost doar unul 
posibil, respectiv în caminul apometrului general, în 
amonte de acesta.

Odată stabilit locul de măsură se trece la montarea 
debitmetrului portabil cu utrasunete, urmând ca 
după o perioadă de minim 24 de ore de funcționare 
să se efectueze o comparație între datele transmise în 
SCADA de la apometrul general (permanent) și cele 
memorate de debitmetru portabil. Rezultele obținute 
în cazul meu sunt similare, deci influențele negative 
datorate locului de măsură sunt minime și putem avea 
încredere în datele obținute.

Informațiile obținute în această etapă vor fi utilizate 
ca și referință față de care o să ne raportăm la sfârșitul 
activității de prelocalizare și remediere a defectelor din 
rețeaua de distribuție, atunci când o să le comparăm 
cu noile valori.

Etapa 4 – Pregătirea terenului pentru lucrul 
pe timpul nopții
În această etapă se stabilesc ultimele detalii care să 
asigure cursivitatea și succesul acțiunii: 

se stabilește componența echipei de lucru

se anunță în mass‑media data, intervalul orar și străzile 
afectate de închiderea apei

se întocmește planul cu ordinea de închidere a vanelor

se verifică setările debitmetrului portabil, respectiv 
sincronizarea ceasului intern cu al operatorului de pe 
teren (foarte importantă pentru corelarea exactă a 
momentului când se închide o vană și efectul produs 
de această închidere în variația debitului înregistrat de 
debitmetru), se verifică capacitatea memoriei interne 
să fie suficientă pentru stocarea datelor curente, 
starea acumulatorului extern al debitmetrului (dacă 
debitmetrul a funcționat continuu mai multe zile), se 
setează un interval de memorare a datelor convenabil, 
nu prea mic să nu umple rapid memoria cu date, dar 
nici prea mare să nu se piardă variațiile de debit, în 
cazul meu am setat înregistrarea datelor la 3 secunde, 
considerând suficiente un număr de 20 valori pe 
minut memorate.

în ziua de dinaintea nopții în care va trece la lucru, se 
mai verifică încă odată accesul la toate vanele de linie, 
iar unde e cazul se iau măsurile necesare: se montează 
popice de semnalizare pentru a nu se parca deasupra 
lor, se golesc căminele de apa de ploaie, etc

Un alt lucru important de stabilit este intervalul orar 
când să se efectueze manevrele pentru  închiderea 
succesivă a vanelor de linie. Uzual se consideră 
că intervalul orar nocturn în care sunt evidențiate 

www.detectiviiapeipierdute.ro
www.detectiviiapeipierdute.ro
www.detectiviiapeipierdute.ro
http://detectiviiapeipierdute.ro


11

STUDII ȘI CERCETĂRIDetectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

doar pierderile de apă este între 02‑04 a.m. Pentru 
microsectorul Platoul Aviației am analizat datele 
înregistrate în SCADA în ultima săptămînă înainte 
de data aleasă pentru lucrul pe timpul nopții și am 
observant că palierul cel mai mic și constant prezent în 
curba de consum apare între orele 01:30‑04:00.

Odată ce am stabilit intervalul orar și numărul de 
manevre de închidere, respectiv 20, am calculat că 
pentru încadrarea încadrarea în intervalul orar propus 
timpul între 2 manevre successive nu trebuie să 
depășească 10 minute. 

Planul de lucru presupune un întocmirea unui tabel 
în care sunt precizate ordinea în care se vor efectua 
manevrele de închidere a vanelor de linie, cu indicarea 
vanei sau vanelor pe baza numerotării efectuate 
în Etapa 2, ora exactă cînd s‑a efectuat manevra și 
menționarea zonelor ce rămân fără apă cât mai precis.

Ordinea închiderii vanelor de linie este dictată de 
următoarea logică: se începe din cel mai îndepărtat 
punct al rețelei de distribuție față de apometrul 
general și se închid succesiv până ajungem la ultima 
vană de linie aflată în apropierea acestuia.

Etapa 5 – Lucrul în teren și corelarea datelor
Acesta este partea cea mai frumoasă a acestei metode, 
când după mai multe săptămâni de pregătiri ești gata 
să culegi roadele muncii depuse de întreaga echipă. 

În data de 24.05.2019 s‑a lucrat în intervalul orar 
01:15‑04:00 în microsectorul Platoul Aviației, echipa de 
lucru fiind compusă din 2 oameni, subsemnatul și cu 
un instalator, iar rezultate obținute sunt prezentate în 
continuare sub formă grafică și tabelară.

Etapa 6 – Analiza datelor și măsurile luate
După ce s‑a realizat corelarea informațiilor referitoare 
la efectul produs de fiecare manevră în variația 
debitului nocturn și s‑a efectuat analiza acestora, s‑au 
tras următoarele concluzii:

1. Manevrele 1‑18 – a fost închisă aproximativ 85% din 
totalul rețelei de distribuție, rezultatul fiind o scădere 
de cca 4mc/h, posibil pierderi interioare la clienți sau 
consumuri.

2. Manevra 19 – închiderea tronsonului de conductă 
OL125 + FP50 de pe strada Aeroportului a indicat o 
pierdere de apă de 6mc/h, afirm cu siguranță că e 
vorba de o avarie datorită scăderii bruște a debitului 
instantaneu.

3. Manevra 20 – după închiderea vanei 1a din str. 
Holboca intersecție cu str. Aeroport, a rămas în 
presiune tronsonul de conductă de OL200 de la 
căminul de apometru general și vana 1a, rezultatul 
indicând de o asemeni o pierdere de apă, de 14mc/h.

În continuare s‑a trecut la identificarea efectivă a 
locului defectului sau defectelor identificate pe cele 2 
tronsoane de conductă și desigur că s‑a început cu cea 
mai importantă, de pe strada Holboca. Luni, 27 mai 
s‑au efectuat corelări cu echipamentele specializate 
și s‑a  prelocalizat locul cu ajutorul corelatorului 
acustic, iar prin ascultare la sol cu urechea electronică 
s‑a marcat exact poziția avariei, după care s‑a trecut 
efectiv la săpat și reparat defectul.

Ordinea manevrelor executate pe vanele de linie în noaptea de 23 spre 24.mai.2019 în DMA‑Platoul Aviaţiei

Nr. 
crt. Ora Vanele 

închise Străzile afectate de manevra de închidere

01:15 22 Localitatea Valea Lungă

01:25 32 Conducta Fp50 spre Ferma de vaci DANCU

01:35 33 str. Aterisaj

01:45 25 + 27 
+ 34 str. Aviației (parțial între Aterisaj și Aurel Vlaicu)

01:55 30 str. Lt. Negel

02:05 29 str. Lt. Popovici (parțial) +str. Avionului + str. 7 Oameni

02:12 11 str. Lt. Popovici + str. Aviației (complet amândouă)

02:20 14 str. Cpt. Protopopescu (parțial)

02:25 16 + 21 Pentru întreruperea inelului pe str. Marginei și str. 
Obreja

02:30 19 str. Vulturilor (parțial) + str. Mistrețului

02:38 17 str. Nisipari

02:48 8 str. Marginei (parțial până la vana 21)

02:57 7 str. Ceahlău

03:05 5 str. Cpt. Protopopescu (complet)

03:14 4 + 6 str. Vulturilor + str. Porumbului + str. Lt. Av. Caranda

03:22 3 str. Obreja + str. Marginei (complet)

03:30 2 str. Zborului

03:40 10 PEHD75 parțial distribuție str. Holboca

03:45 1b str. Aeroportului

03:55 1a str. Holboca (fără porțiunea dintre Aurel Vlaicu 
Aeroportului) + str. Moților
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Odată remediată avaria din str. Holboca nr.1, s‑a 
remontat debitmetrul portabil în căminul apometrului 
general și s‑a închis pe timpul zilei pentru un timp 
scurt vana 1a, rezultatul obținut indicând faptul că 
pierderea identificată și remediată a fost singura pe 
acest tronson.

De asemeni datele 
înregistrate în SCADA 
de la apometrul 
general înregistrate 
înainte și după 
remedierea avariei 
indică scăderea 
consumului de noapte 
de la 23mc/h la 9mc/h!

Așa cum precizam 
la începutul acestui 
material, unul dintre 
avantajele acestei 
metode este acela că se poate aprecia cantitativ 
valoarea unei pierderi de apă, iar în situația când sunt 
mai multe avarii putem folosi acest criteriu pentru 
a le prioritiza la reparație sau de a lua o decizie mai 
radicală, cum ar fi de înlocuire completă, anulare etc. 
În cazul de față dacă facem un calcul scurt rezultă 
că am economisit într‑o lună: 14mc x 24ore x 30 zile 
=10.080mc!

Un alt aspect negativ cauzat de această avarie pentru 
clienții din microsectorul Platoul Aviației au fost 
fluctuațiile de presiune resimțite la orele de vârf. Am 
putut constata acest lucru cu ajutorul unui datalogger 
pentru presiuni Sebalog D3 montat la un client ca 
urmare a unei reclamații primită de la acesta tocmai 
pentru această situație neplăcută. Datalogerul a fost 
montat joi pe 23 mai și a fost demontat pe 30 mai 
după remedierea avariei, adresa locului de consum 
fiind pe str. Lt. Caranda nr.9. graficul înregistrat este 
destul de sugestiv, sub 2 aspecte:

înainte de remediere fluctuațiile de presiune erau 
semnificative, se vede din „grosimea” graficului, iar 
după remediere aceste fluctuații aproape au dispărut!

înainte de reparație valoare minimă a presiunii 
ajungea și până la 1.2 bari, dar după reparație nu a 
mai scăzut sub 1,75 bari. Se poate observa pe grafic și 
creșterea presiunii maxime cu cca 0.2 bari.

Și toate aceste efecte negative s‑au datorat unei 
găuri de cca 2cm într‑o conductă de Ol200, alimentare 
gravitațională și presiune în zona defectului de 4,5 bari!

Concluzii
Pentru identificarea acestei pierderi de apă au fost 
necesare 2 săptămâni de muncă și jumătate, timp 
în care s‑a actualizat schema de distribuție a rețelei 
de apă, s‑au adăugat clienții noi, au fost descoperite, 
reparate și manevrate majoritatea vanelor de linie, 
s‑au efectuat corelări și ascultări la sol pe un singur 
tronson de conductă și cel mai important s‑a efectuat 
un singur sondaj în carosabil. Pe de altă parte, prin 
această metodă de identificare a pierderilor de apă se 
poate afirma cu siguranță că am economisit 10.080 
mc/lună și s‑a îmbunătățit simțitor presiunea din rețea 
la nivelul clienților. Întrucât până la finalizarea acestui 
material nu s‑au putut lua măsuri și pentru cea de a 
doua pierdere, aceasta va fi identificată și remediată în 
cel mai scurt timp.
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Conștientizarea politică și socială a rolului apei  
în cadrul schimbărilor climatice

Pregătirea pentru realitățile privind schimbările 
climatice, ce au impact asupra resurselor de 

apă ale planetei, este o provocare definitorie a 
secolului 21, care necesită strategii de adaptare la 
nivel local, regional, național și global. Autoritățile 
locale cu atribuții de gestiune a apei se află în prima 
linie a provocărilor aduse de schimbările climatice, 
asumându‑și un rol important în diminuarea 
impactului negativ asupra populației. În acest context, 
instrumentele oferite de tehnologia informației, cum 
ar fi platformele comunitare pentru gestiunea apei, 
pot contribui la eforturile comunităților locale de a 
face față provocărilor din ce în ce mai mari legate de 
asigurarea accesului la apă.

În vederea abordării acestor provocări, proiectul 
POWER 2020 „Politică socială de conștientizare privind 
provocarea apa de mediu“– finanțat de  Uniunea 
Europeană, oferă o  platformă digitală  comunitară de 
apă , care promovează comportamentul responsabil 
prin creșterea gradului de conștientizare colectivă 
asupra problemelor  privind apa. În prezent, platforma 
POWER este implementată și testată în patru 
orașe‑pilot care se confruntă cu diferite provocări 
legate de apă:

•  Leicester din Marea Britanie (risc mare de inundații), 

•  Milton keynes, de asemena din Marea Britanie 
(creșterea consumului de apă), 

•  Sabadell din Spania (asigurarea calității apei),

•  Ierusalim din Israel (lipsa cronică a apei).

Prin interacțiunile între diferitele părți implicate, 
platforma POWER asigură că:

Municipalitățile locale (reprezentanți, experți, 
factorii de decizie) dispun de un instrument de 
partajare a informațiilor și cunoștințelor, deschiderea 
unui dialog și promovarea comportamentului 
responsabil în rândul cetățenilor cu privire la 
problemele locale de apă și sustenabilitate. De 
exemplu,

Cetățenii (membri ai comunității locale, activiști, 
voluntari) se pot informa, pot afla cunoștințe, pot 
propunw soluții autorităților locale și pot acționa 
pentru a face față provocărilor locale privind apa și 
sustenabilitatea.

Pentru a ilustra acest proces bidirecțional, am 
putea lua exemplul platformei comunitare de apă 
POWER din orașul Ierusalim. Acolo, cetățenii se pot 
auto‑informa despre ceea ce se face în oraș pentru a 
preveni scurgerile de apă și, în plus, sunt în măsură 
să raporteze autorităților pierderile de apă pe care le 
observă prin intermediul platformei.

Pagina principală a platformei POWER dedicată comunității de utilizatori din Leicester 

Imagine din atelierul de mobilizare a ideilor POWER desfășurat la Berlin, 
noiembrie 2018
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Totodată, acest proiect propune mai mult 
decât un portal de informații digitale. 
Odată cu dezvoltarea și implementarea 
platformelor comunitare de apă din 
cele patru orașe‑pilot , proiectul POWER 
conceptualizează și testează vizualizări 
și tehnici de gamificare a cunoștințelor 
interactive pentru a sprijini cetățenii în  
vederea conștientizării personale, sociale 
și politice a problemelor legate de apă și 
durabilitate.

Proiectul pune la dispoziție diferite 
metode de implicare a publicului, pentru 
sensibilizarea și împuternicirea cetățenilor 
de a oferi ei înșiși soluții concrete la 
problemele legate de apă, atât cele acute 
și pe termen lung. De exemplu, Concursul 
de idei POWER pentru comunități durabile 
îndeamnă cetățenii din UE și Israel să 
conceapă și să depună idei de soluții pentru 
problemele locale de apă și sustenabilitate 
pe platformele celor patru orașe pilot. 
Concursul a reușit să genereze un val uriaș 
de implicare, mai ales ținând cont de faptul 
că nu au fost oferite premii în bani pentru 
câștigători ‑ un total de 140 de idei și 
aproximativ 1.500 de comentarii și voturi au 
fost transmise platformelor comunitare de 
apă POWER.

Mai mult, proiectul a dezvoltat și testat cu 
succes ateliere offline pentru împărtășirea 
de idei și cunoștințe, care permit cetățenilor 
să creeze soluții inovatoare locale, 
sustenabile la probleme legate de apă în 8 
orașe diferite .

Prin participarea pe platformele comunitare 
privind problemele legate de apă, 
cetățenii sunt eligibili pentru a lua parte la 
așa‑numitele Consilii ale Cetățenilor. Astfel,  
cetățenii se pot implica direct în strategiile 
urbane durabile prin furnizarea unui punct 
de vedere. Mai departe, în cazul în care 
cetățenii o doresc, aceștia se pot impliec 
adirect în dezvoltarea și punerea în aplicare 
a politicilor municipale în ceea ce privește 
problemele de apă.

În cele din urmă, proiectul POWER este și un 
instrument prin care se construiește o rețea 
de peste 100 de orașe sesibile la problemele 
apei. Acesta este motivul pentru care 
reprezentanții comunităților și orașelor care 
au implementat cu succes proiecte privind 
garantarea durabilă a accesului la apă, sunt 
invitați să descrie și să prezinte cele mai 
bune practici ale apei în rețeaua globală 
POWER, iar astfel să obțină vizibilitate 
pentru activitatea lor. Dacă doriți să ne 
ajutați să construim una dintre cele mai 
mari baze de date din întreaga UE privind 
bunele practici privind rezolvarea durabilă 
a problemelor legate de apă, trimiteți‑vă 
proiectul aici: bestpractices.power‑h2020.eu

Captura de imagine ce prezintă procesul de gamificare a cunoștințelor pe platforma POWER
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ARGUMENT
Utilizarea echipamentelor de termografie fără o 
cunoaștere aprofundată a tehnicilor de analiză a 
imaginilor termice poate duce în cele mai multe cazuri 
la interpretarea eronată a potențialelor defecte, la 
neidentificarea unor probleme reale și la utilizarea 
sistemelor termografice la numai 10% din capacitate.

Lucrarea de față, cuprinde atât o prezentare teoretică 
completată cu câteva cazuri întâmpinate de Biroul 
NRW în teren cât și analiza imaginilor termografice 
cu ajutorul programelor specializate (Flir Tools, 
Thermovision, Programm Thermalviewer), prilej cu 
care s‑au identificat potențiale defecte ce pot să 
apară la instalațiile electrice, la tablouri electrice și la 
motoare. 

INTRODUCERE
Radiația Infraroșie a fost descoperită în 1800 de Sir 
William Herschel ca o formă de radiație dincolo de 
lumina roșie. Aceste „raze infraroșii” au fost utilizate în 
principal pentru măsurarea termică. Există patru legi 
de bază ale radiațiilor IR: legea kirchhoff a radiației 
termice, legea lui Stefan‑Boltzmann, legea lui Planck 
și legea deplasării lui Wien. Prima cameră termică a 
fost comercializată în 1965 pentru inspecții ale liniilor 
electrice de înaltă tensiune.

Termoviziunea oferă soluții incredibile pentru un 
număr de aplicații în continuă creștere: mentenanță, 
construcții, transport, medicină, cercetare, 
supraveghere, etc. 

O imagine termică ne poate furniza informații noi 
despre obiectul scanat cu ajutorul camerei în infraroșu, 
informații ce nu se obtin prin simpla vizualizare cu 
ochiul liber sau prin alte metode de investigație 
nedistructivă. 

Utilizatorii de camere în infraroșu sunt în acest 
moment mult mai educați în privința aplicațiilor 
posibile și a limitărilor tehnologice, dar necunoașterea 
în profunzime a fenomenelor de transfer termic, a 
modului de compensare a erorilor de măsură și de 
interpretare a imaginilor termografice pot duce la erori 
cu efecte nedorite.

O cameră termografică (numită și cameră cu 
infraroșu sau cameră de imagistică termică sau de 
termografie în infraroșu) este un dispozitiv care 
formează o imagine cu zonă de căldură folosind 
radiații infraroșii, similar cu o cameră comună care 
formează o imagine folosind lumina vizibilă.

Camera de termoviziune nu măsoară TEMPERATURA 
ci RADIAȚIA emisă de către suprafața obiectului 

măsurat. Radiația emisă depinde în primul rând de 
temperatura obiectului dar și de proprietatea acestuia 
de a emite radiație în functie de tipul materialului, 
de calitatea suprafeței, de unghiul de vedere, de 
geometria suprafeței, de spectru, de temperatura 
obiectului și de lungimea de undă a instrumentului cu 
care se face măsurarea. 

Această proprietate se numește emisivitate. 
Emisivitatea caracterizează capacitatea suprafeței unui 
obiect de a emite energie prin radiație. 

Cele mai mari erori de măsurare a temperaturii prin 
metode fără contact apar în cazul suprafețelor a căror 
emisivitate este foarte mică. Un alt parametru este 
Temperatura Reflectată care înafară de emisivitate 
are influență în determinarea corectă a valorii 
temperaturii reale. O setare greșită a emisivității vă 
poate oferi o valoare ce nu are nici o legătură cu 
realitatea. 

Comparativ cu cei 400 ‑ 700 nanometri ai camerei cu 
lumină vizibilă, camerele infraroșii funcționează în 
lungimi de undă până la 14.000 nm (14 µm). 

Energia infraroșie este doar o parte a spectrului 
electromagnetic, spectru care cuprinde radiații de 
la raze gamma, raze X, raze ultra‑violete, o regiune 

UTILIZAREA CAMERELOR TERMICE ‑ STUDII DE CAZ

Postavaru Alexandru

Motto:  „Orice corp din natură, la o temperatură peste zero grade absolute 0 K (‑2730C)  emite energie în mod natural.”
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subțire de lumină vizibilă, infraroșu, unde terahertz, 
microunde și unde radio. Acestea sunt toate legate și 
diferențiate în lungimea undei lor (lungimea de undă). 

O diferență majoră în ceea ce privește camerele 
optice este că lentilele de focalizare nu pot fi din 
sticlă, deoarece sticla blochează lumina infraroșie 
cu unde lungi. În mod obișnuit, spectrul de radiații 
termice este de la 7 la 14 μm. Trebuie utilizate lentile 
de fluorură de calciu sau de siliciu cristalin. Din acest 
motiv, majoritatea lentilelor pentru camerele termice 
au acoperiri antireflective. Costul mare al acestor 
materiale și acoperiri antireflective este unul dintre 
motivele pentru care camerele termografice sunt mai 
costisitoare.

Camerele termografice pot fi împărțite în două tipuri: 
cele cu detectoare de imagini infraroșii răcite și cele cu 
detectoare fără răcire.

Camerele termice cu senzor răcit sunt de obicei 
conținute într‑o cutie sigilată în vid și răcite criogenic. 
Răcirea este necesară pentru funcționarea materialelor 
semiconductoare utilizate. 

Majoritatea detectoarelor răcite funcționează în 
intervalul de temperatură 60 k ‑ 100 k, în funcție de tip 
și nivel de performanță.

Fără răcire, acești senzori ar fi „orbiți” sau inundați 
de propria lor radiație. Dezavantajele camerelor cu 
infraroșu răcite este faptul că sunt costisitoare atât 
pentru a fi produse, cât și pentru a funcționa. Răcirea 
consumă multă energie, dar și mult timp.

Camera termică cu senzor răcit are nevoie de câteva 
minute pentru a se răci înainte de a începe să 
funcționeze. Cele mai utilizate sisteme de răcire sunt 
criocoolerele cu motor rotativ Stirling. Deși sistemul de 
răcire este voluminos și costisitor, camerele infraroșii 
cu senzor răcit oferă o calitate superioară a imaginii în 
comparație cu cele fără răcire.

Camerele termice fără senzor răcit, care funcționează 
la temperatura ambiantă sau cu un senzor stabilizat la 
o temperatură apropiată mediului. 

Senzorii cu infraroșu fără răcire pot fi stabilizați la o 
temperatură de funcționare optimă pentru a reduce 
zgomotul imaginii, dar nu sunt răciți la temperaturi 
scăzute și nu necesită răcitoare criogenice. Acest lucru 
face ca astfel de senzori cu infraroșu să fie mai mici și 
mai puțin costisitori. În schimb, rezoluția lor și calitatea 
imaginii sunt mai mici decât în cazul senzorilor termici 
răciți. 

Acest lucru se datorează diferențelor în procesele lor 
de fabricație. O cameră termică cu senzor fără răcire 
trebuie să se ocupe și de propria semnătură termică 
care provine de la elementele interne ale camerei: 
carcasa, componentele electronice, radiația emisă de 
alte obiecte din mediul înconjurător, reflexii, etc.

Biroul NRW are în dotare un model de cameră termică 
T650sc by Flir cu tip senzor FPA microbolometru fără 
răcire, având caracteristici  de măsurare / funcţii de 
măsură şi analiză cum ar fi domeniul de temperatură: 
‑40 … +2000ºC, precizie: ±1ºC sau ±1% din indicaţie, 
cu tabel emisivităţi integrat, ajustabilă 0.10 … 1.00, 
măsurare temperatură: 10 spoturi.

Performanţe IR ‑ Vizibil / Prezentare imagine având 
câmp de vedere (FOV): 25º x 19º, distanţa minimă 
de focalizare: 0,25 m, sensibilitate termică (NETD): 
<0,020ºC, rezoluţie detector infraroşu: 640 x 480 pixeli 
fizici, spectru: 7,5…14μm standard, autofocalizare 
motorizată sau manuală, afișare imagine termică, 
vizibil, PIP (picture‑in‑picture), Thermal Fusion, MSX, 
UltraMax, video streaming: USB ‑ 100% radiometric, 
generare automată a raportului în format PDF direct 
pe cameră. Ca și accesorii opționale avem: lentila 
superangular cu deschiderea de 80º pe orizontală, 
lentila superangular cu deschiderea de 45º pe 
orizontală, lentila teleobiectiv cu deschiderea de 7º pe 
orizontală, lentila close‑focus 2,9x și lentila close‑focus 
5,8x.

Biroul NRW folosește camera termică din dotare 
pentru diverse activități: la identificarea de capace 
metalice de canalizare acoperite cu asfalt (doar în 
condiția în care pe traseul de canalizare respectiv 
există circulație pentru a putea observa diferența de 
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temperatură), la mentenanță generală, de exemplu 
la rezervoare (corpul rezervorului), la identificarea 
instalațiilor electrice din pereți sau montate aparent, a 
tablourilor electrice, funcționarea motoarelor electrice, 
instalațiile de server din cadrul companiei cât și la 
identificarea avariilor în anumite condiții.

În continuare vor fi prezentate câteva imagini preluate 
de camera termică și analizate cu softul Flir Tools, 
unde se vor observa diferențele de temperatură, ceea 
ce poate indica (în funcție de fiecare situație în parte 
cât de mare este diferența de temperatură) în locul 
respectiv o problemă care poate apare în timp sau 
care necesită atenție sporită.

Pe parte de mentenanță s‑au efectuat diferite scanări 
termice la stațiile de captare din aria de funcționare 
a Companiei și anume la regimul de funcționare al 

motoarelor, al tablourilor electrice, al posturilor de 
transformare și a cablurilor electrice aferente.

Problemele identificate (gen lagăr fără ungere la 
diferite motoare, tensionare conductă pe parte de 
evacuare gaze de ardere, descentrare ax rotor) sunt 
relativ minore și ușor de remediat.

Setările folosite în cazurile de față au fost: emisivitate 
0,95, temperatura reflectată de 190C, distanța de 
măsurare de 1,67 m și umiditatea relativă de 51%.

Și pe parte de cabluri electrice au fost identificate 
probleme minore cum ar fi conexiuni slăbite și cabluri 
subdimensionate. Setările folosite au fost: emisivitate 
0,95, temperatura reflectată de 210C, distanța de 
măsurare de 2,1 m, umiditatea relativă de 50% cât și 
diferite sisteme de lentile superangular și close‑focus.
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Prin scanări termice efectuate la tablourile electrice 
s‑au identificat diverse conexiuni slăbite, contactoare 
defecte, siguranțe ce pot creea probleme în timp, 
cabluri cu contact imperfect (contacte metalice 
uzate sau corodate) cât și cabluri subdimensionate 
pentru ce consumatori deserveau. Setările utilizate au 
fost: emisivitate 0,95; 0,60; 0,20 și 0,40 (în funcție de 
materialul scanat termic, gen aluminiu oxidat, cupru 
pentru conexiuni electrice, fier oxidat), temperatura 
reflectată de 230C, distanța de măsurare de 1,8 m și 
umiditatea relativă de 48%.

Pe parte de detecție pierderi s‑a încercat delimitarea 
unor avarii stradale fără a utiliza aparatura 
convențională de detecție pierderi gen Hydrolux, 
Correlux și gPR, doar prin metoda scanării termice. 

Deasemeni s‑a folosit metoda termică la identificarea 
de probleme cauzate de pierderile de apă la interior 
pe parte de conducte îngropate cât și la identificarea 
de pierderi pe parte de termoficare unde metoda 
termică poate fi utilizată cu succes chiar și la țevile de 
încălzire și apă caldă îngropate.
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Setările utilizate au fost: emisivitate 0,95, temperatura 
reflectată de 80C, distanța de măsurare 10 m și 
umiditatea relativă de 50%.

 Prezentăm mai jos două cazuri: o localizare a zonei de 
avarie pe timp de noapte într‑o zonă cu trafic, și un caz 

pe timp de iarnă, unde s‑a putut observa cu ușurință 
diferența dintre temperatura exterioară, temperatura 
zăpezii și temperatura apei care iese la suprafață din 
conductă. Setările utilizate au fost: emisivitate 0,95 , 
temperatura reflectată de ‑30C, distanța de măsurare 
2,4 m,  și umiditatea relativă de 60%.
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În continuare s‑a încercat utilizarea camerei termice 
pentru a scana termic un coleg pentru a identifica 
dacă acesta are probleme pe parte de mușchi 
tensionați. 

Cu această cameră se pot determina diferențe de 
temperatură a corpului cu o precizie de până la 
0,02° C, această cameră fiind utilizată și în medicină. 
Cantitatea de energie emisă depinde de cantitatea de 

sânge din țesuturi și de intensitatea metabolismului 
în corpul uman. Imaginea rezultată este numită 
termogramă. Diferența de temperatură se formează 
datorită circulației sanguine diferite în țesuturi. 

Temperatura scăzută poate însemna diferite tulburări 
circulatorii, temperatura ridicată a corpului este un 
simptom al unei inflamații sau a oricărei boli.

În loc de concluzie voi încheia această lucrare cu o 
secțiune de întrebări și răspunsuri privind camerele 
termice și utilizarea lor, iar spre final voi atașa câteva 
poze interesante preluate de echipa de la Flir.

Care ar fi limitările tehnologice ale camerelor de 
termoviziune?
Una dintre cele mai mari limitări ale unei camere cu 
infraroșu este faptul că nu poate capta cu exactitate o 
imagine prin sticlă sau prin orice alt obiect strălucitor 
(deoarece sticla blochează lumina infraroșie cu unde 
lungi). Încă o limitare ar fi utilizarea lor atunci când 
avem soare puternic. Camerele infraroșii pot fi utilizate 
în timpul zilei în majoritatea scenariilor, dar lumina 
soarelui poate provoca mult zgomot în imaginea 
termică, în special în lunile mai calde.

Pot fi utilizate camerele termice în detecția pierderi‑
lor de apă din rețelele de distribuție și transport?
După cum s‑a observat în pozele anterioare, se pot 
utiliza dacă apa ajunge până la limita inferioară a 
asfaltului sau betonului. Astfel apa creează o diferență 
de temperatură față de cea exterioară și astfel se poate 
observa pe camera termică zona cu problema. Ele 
sunt foarte des utilizate pentru instalațiile îngropate 
în pereți, pe rețelele de termoficare, dat fiind faptul 

că diferența de temperatură este mai mare și mai 
pronunțată.

Camerele termice pot vedea prin pereți / zid?
Răspunsul scurt este nu, cu excepția situațiilor 
extreme. Întrucât majoritatea pereților sunt groși 
pentru a păstra o clădire izolată, o cameră termică nu 
are cum să identifice căldura de pe cealaltă parte a 
peretelui.

Care este diferența între camerele cu infraroșu și 
camerele termice?
Camerele termice folosesc radiații din regiunea 
infraroșu îndepărtată a spectrului, în timp ce camerele 
de vizionare nocturnă IR folosesc lumina din gama de 
frecvențe mult mai mare din regiunea infraroșu. 

Astfel, domeniul apropiat IR are mai multă lumină 
vizibilă comună decât în domeniul termic.

Ce tip de camera este recomandată?
Depinde pentru ce va fi folosită camera de 
termoviziune. Recomand o cameră termică produsă 
de Flir datorită senzorului de bună calitate, cu 
rezoluție mărită și datorită funcției de suprapunere 
a contururilor din vizibil peste imaginea termală 
(funcția MSX).
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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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INTRODUCERE ȘI SITUAȚIA PREZENTATĂ LA 
INCEPEREA VERII 2012 
După cum se poate observa din datele istorice 
furnizate, sursa CAPREgNA, principala sursă de 
alimentare cu apă, împreună cu POZZO FONTEVENA, 
prezintă o scădere constantă și îngrijorătoare a 
capacității de furnizare ultimii ani : debitul mediu 
istoric, bazat pe datele disponibile, s‑au situat la 
aproximativ 45 ÷ 50 l / s în trecut și la începutul 
activității (iunie 2012), au fost detectate rate de 
aproximativ 19 ÷ 20 l / s, corespunzând cu 43% mai 
mici decât „disponibilitatea istorică medie”. 

Pe baza situației grave de gestionare de la jumătatea 
lunii iunie 2012, activitățile au fost planificate cu 
un plan coerent și secvențial de sondaje, măsurări 
hidraulice, probe hidraulice și inspecții, pe întregul 
sistem de distribuție, pentru a obține o reducere a 
pierderilor de apă și un proiect de înbunătățire al 
serviciului hidric

Compania VALLE UMBRA SERVIZI Spa, în contextul 
crizei puternice a apei din vara anului 2012, a cerut 
un studiu tehnic urgent în luna iunie, pentru o serie 
de analize hidraulice al sistemului de distribuție a 
apei din NORCIA, pentru a planifica și, ulterior, să 
implementeze intervenții asupra rețelei hidrice, 
în special înaintea lunii august, caracterizate prin 

creșterea fluxului turistic și prin inevitabila creștere a 
consumului de apă.

REZUMATUL INTERVENȚIILOR 
RECOMANDATE ȘI IMPLEMENTATE ÎN 
NORCIA 
După intervențiile tehnice și operaționale pentru 
eliminarea aierului prezent interiorul conductelor, 
activitățile au continuat asiduu pe tot parcursul lunii 
iulie 2012, cu o secvență legată de criticile descrise 
mai sus. Metodele aplicate sunt, de asemenea, 
recomandate de IWA și implementate de marile 
companii franceze de apă din lume:

1) Sondaj pe terenul întregii rețele cu instrumentul 
RADIODETECTION RD 4000 : identificarea conductelor, 
valvelor, hidranți. Probe hidraulice ale macrozonelor  
și probarea cu hidranți, pentru o primă validare 
hidraulică a zonelor sectorizate. Redactarea unei 
scheme funcționale a rețelei de apă.

2) Instalarea și / sau înlocuirea valvelor din rețeaua de 
distribuție, pentru a împărți sistemul de distribuție 
a apei NORCIA în trei zone eficiente pentru a atinge 
obiectivul principal , gestionarea controlată a 
presiunilor pe zone diferențiate.

3) Proiect tehnic pentru implementarea unui 
management controlat al presiunii cu PRV de reglare 

Rețeaua de distribuție a apei din NORCIA –  
Criza hidrică din vara anului 2012

Piergiorgio Malano 

Tehnician hidraulic AULOS 

Radu Juc 
Tehnician hidraulic AULOS
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și stabilizare a presiunii și cu măsurători de presiune și 
debit. Obținerii unei reduceri suplimentare a presiunii 
pe timp de noapte. 

4) STEP TEST nocturn, pentru identificarea zonelor 
în care au fost prezente cele mai mari scurgeri și cu 
o campanie ulterioară de detectare a scurgerilor, 
realizată cu instrumente electroacustice (geofone 
+ corelatoare + sisteme de corelare a modelului 
RADCOM SOUNS SENS) + utilizarea metodei cu gaz 
trasor, folosind un amestec compus din hidrogen și 
azot, pentru detectarea pierderilor cele mai dificile de 
localizat.

5) Realizarea unui sistem de telemetrie pentru 
controlul permanent al pierderilor cu metoda de 
consum minim pe timp de noapte ‑ În curs de 
desfășurare la sfârșitul lunii noiembrie 2012

6) Instalarea supapelor de degazare a aerului

VID ÎN CONDUCTĂ LA NODUL 
RIPARTITORE: ‑ 28,0 m de PCT 
După 5 zile de lucru pe teren cu măsurări hidraulice, 
instrumente specializate și analize, s‑a constatat că 
la nodul de distribuție, de unde pleacă conducta DN 
150, desemnată linia COOP, se forma vid în internul 
conductei : în urma forajului conductei pentru 
a instala o supapă de evacuare al aierului cu trei 
căi DN 80, aerul a „reintrat” în interiorul conductei 
pentru aproximativ 20 de minute, cu un zgomot 
asurzitor. Din înregistrările realizate cu un instrument 
RADCOM cu o capacitate mare de achiziție (la fiecare 
5/100 din secundă), valoarea depresiei locale a atins 
valoarea relativă de aproximativ ‑7,0 m de presiunea 
atmosferică.

SITUAȚIA LA SFÂRȘITUL LUNII IUNIE 2012 
(ÎNCEPUTUL ACTIVITĂȚII)
1) Suspendarea zilnică a serviciului de alimentare 
cu apă potabilă în timpul nopții, pentru a favoriza 
umplerea rezervorului primar 

2) Prezența aerului în conductele de distribuție a apei 
potabile 

3) Rupturi frecvente și volume mari de apă pierdute  

4) Reducerea îngrijorătoare a capacității de 
aprovizionare cu apă din sursa CAPREgNA din cauza 
lipsei de zăpadă din iarna 2012 

5) Lipsa unei cartografii a rețelei de apă și o cunoaștere 
slabă a nodurilor și a schemelor de interconectare a 
conductelor. Pe parcursul activităților, serviciul tehnic 
al municipalității a pus la dispoziție numai o hartă 
veche a centrului orașului.
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Silviu Lacătușu
consilier ARA

Concursul  Detecția Pierderilor de Apă – Vasile CIOMOȘ 
2019  Ediția a XII‑a

Concursul de detecție a pierderilor de apă „Vasile 
Ciomoș” s‑a încheiat cu succes pentru cele 25 de 

echipe înscrise anul acesta. Cea de‑a XII‑a ediție a 
avut loc la Călărași și a fost găzduită de ECOAQUA SA 
Călărași, câștigătorii de anul trecut. Anul acesta, trofeul 
a mers la compania AQUATIM SA, locul II și III fiind 
ocupate de echipele din Compania de Apă Arad și 
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila.

Concursul Detecția Pierderilor de Apă „Vasile Ciomoș” 
este organizat de Asociația Română a Apei, cu sprijinul 
companiei gazdă și al autorităților locale și judetene 
din regiune. El se adresează practicienilor, celor care 
îşi folosesc cunoştinţele şi talentul în a identifica cu 
succes acele defecte care nu sunt vizibile. În 2019, 
concursul a ajuns din nou pe malul Dunării, Compania 
ECOAQUA SA Calărași fiind  gazda acestei tradiționale 
competiții.

Concursul cu anvergură națională oferă posibilitatea 
companiilor de apă din România să se perfecționeze 
în domeniul pierderilor de apă, prin experiența 
acumulată și împărtășită, dar și prin punerea în 
practică a cunoștințelor dobândite de echipele 
participante, în viața de zi cu zi. Se creează astfel 
un mediu propice schimbului de experiență între 
specialiștii din domeniu. De asemenea, rolul 
evenimentului este și acela de a crea legături şi 
prietenii, pentru a putea găsi răspunsuri la viitoarele 

provocări.

Și anul acesta, participanții 
au avut de trecut probe 
care le‑au pus la încercare 
priceperea și abilitatea 
dobândite în munca de 
teren pentru depistarea 
pierderilor ascunse de apă.

Concursul a constat în 
patru probe de teren, în 
condiții reale. Fiecare din 
cele 25 de echipe a avut 30 
de minute/probă pentru 
identificarea și localizarea 
exactă a defectelor. 
Traseele selectate de 
organizatori au avut 
materiale si dimensiuni 
diferite precum PEID De 
110mm, Oțel DN 200, PEID 
De 110, otel Dn 400, fiecare 
traseu permițând utilizarea 
unor echipamente 
specifice precum corelator 
și microfon de sol.

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 desfășoare în bune condiții. 
Fiecare echipă a lucrat în condiții similare, fiind 
punctată în funcție de numărul de avarii identificate și 
confirmate ulterior prin săpătură de către organizatori.

Concursul simulează condiții de lucru reale, astfel încât 
săpăturile pentru confirmarea avariilor se fac în zona 
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unde cel puțin patru echipe au anunțat o posibilă 
avarie pe o lungime de 2 metri, rămânând în limitele 
realității din teren și, mai ales, ținând  cont de costuri.

Ca în fiecare an, experiența echipelor din teren a fost 
demonstrată, majoritatea răspunsurilor grupându‑se 
în zonele cu avarii. Remarcăm faptul că la această 
ediție seriozitatea abordării în teren a condus la faptul 
că 20 de echipe au indicat cel puțin 4 avarii corect.

S‑au încris în concurs 25 de echipe de la operatorii de 
apă‑canal din întreaga țară, fiind editia cu numărul 
cel mai mare de participanți. După calcularea 
punctajelor acumulate pe teren și aplicarea criteriilor 
de departajare, a fost desemnată câștigătoare echipa 
AQUATIM. Aceasta fost formată din Alin Anchidin – șef 
formație detecții pierderi apă, Ion kiss, Augustin Ioan 
Blaga și Daniel Parvan – detectori pierderi apă. Locul 
II a fost ocupat de echipa Companiei de Apă ARAD, 
iar Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila s‑a 
clasat pe locul III. juriul a fost format din reprezentanții 
ANRSC, ARA, UTCB și ai companiei SEBA kMT, 
asigurându‑se astfel imparțialitatea și corectitudinea 
evaluării făcute.

Toți participanții au primit diplome și trofee. Echipa 
clasată pe primul loc a plecat acasă cu un echipament 
de ultimă generație pentru detectarea pierderilor 
ascunse de apă și identificarea avariilor, oferit de 
SEBAkMT, partenerul evenimentului implicat activ în 
desfășurarea activității concursului.

În calitate de gazdă, compania  ECOAQUA a avut 
pe teren peste 20 de angajați care au putut vedea 
la lucru echipele participante și, mai mult, au putut 
identifica bune practici, pe care ulterior le pot adapta 

și introduce în procedurile de lucru curente.

Toți participanții au participat la o demonstrație de 
lucru cu echipamente de ultimă generație oferite de 
SEBAkMT.

La succesul evenimentului a contribuit în mod 
semnificativ efortul organizatoric făcut de compania 
gazdă, sub coordonarea directă a directorului general 
Cezar Neagu. Mai mult, prin participarea autorităților 
locale și județene la ceremonia de deschidere și la cea 
de decernare a premiilor, a fost confirmată importanța 
acestei activități pentru toți operatorii regionali.

Așadar, ediția cu numărul XIII se va desfășura 
anul viitor la Timișoara. Conform tradiției, echipa 
câștigătoare este gazda următorului concurs și va 
împărtăși cu ceilalți specialiști bunele practici pe care 
le folosește în activitatea de detecție a pierderilor de 
apă.

AQUATIM
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Asociația Română a Apei a organizat, în a doua zi a 
Forumului Regional al Apei Dunăre Europa de Est 

Expoapa 2019, la București, a doua ediție a concursului 
,,Instalare branșamente sub presiune”. Au participat 
13 echipe de la companiile de apă din Călărași, 
Republica Moldova – Chișinău, Pitești, Brașov, giurgiu, 
Dr. Tr. Severin, Ungaria, Botoșani, galați, București, 
Constanța, Timișoara și gorj. 

În cadrul concursului, angajații furnizorilor de apă au 
realizat, într‑o conductă din fontă, sub presiune, un 
branșament, montând inclusiv un contor de apă. 

Concursul „Instalare Branșament sub presiune”, 2019

Alin Anchidin

www.
detectiviiapeipierdute.ro
alin.anchidin@gmail.com

Concursul profesional are ca obiective: 
•  Perfecționarea cunoștințelor de specialitate, a 

aptitudinilor și deprinderilor specifice, necesare în 
activitatea instalatorilor care realizează mentenanța 
rețelelor de apă

•  Evaluarea nivelului de pregătire și a capacității de 
intervenție a echipelor de participare

•  Popularizarea în rândul cetățenilor a unor aspecte 
din acitivitățile desfășurate în cadrul prestării 
serviciilor de alimentare cu apă privind intervențiile 
pentru efectuarea branșamentelor noi, reabilitări și 
reparații

•  Extinderea și îmbunătățirea relațiilor de cooperare și 
colaborare dintre specialiștii echipelor companiilor 
de apă din țară și străinătate

Concursul a fost găzduit de Palatul Parlamentului, 
iar cele 13 echipe au avut posibilitatea de a‑și 
demonstra îndemânarea și priceperea în a realiza un 
branșament într‑o țeavă de fontă aflată sub presiune. 
Concursul a fost susținut de companiile Elsaco/Vestra 
si Saint gobain, firme care au asigurat materialele și 
echipamentul necesar acestui eveniment.APAREGOIO GORJ locul 2

APANOVA Concursul Instalare bransament sub presiune 2019
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Concursul „Instalare Branșament sub presiune” are 
în primul rând rolul de a testa noi tehnologii și de a 
demonstra că aceste tehnologii sunt ușor de utilizat 
și, nu în ultimul rând, importanța de a fi în pas cu 
vremurile moderne, când nu mai este necesar să 
închizi apa pentru a face branșamente noi.

Concursuri tematice pe meserii sunt prezente 
aproape în toate domeniile și în întreaga lume. Ele nu 
trebuie luate ca o întrecere între diverse companii, iar 
rezultatele, privite ca un succes sau un eșec. Succesul 
fiecărui competitor este acela de a‑și demonstra ceea 
ce este în stare, de a face o comparație cu ceea ce știa 
anul trecut și, mai ales, de a afla noi  cunoștințe, pe 
care le va aplica de acum încolo.

Ca la orice competiție, există și câștigători
Locul 1 – RAjA Constanța, echipaj format din 
Alexandru Oprea, Ovidiu Popescu, Florin Roman, 
Cristian Zafiu

Locul 2 – Aparegio gorj, echipaj format din Virjan 
Florentin maistru ‑ Șef Formație ‑ coordonator echipă , 
Virjan Laurențiu‑ instalator, Huidilă Paul‑ instalator.

Locul 3 – Aquatim Timișoara, echipaj format din Steva 
Simulov, șef dormație ‑ coordonator echipă, Marian 
Prîsneac Roventa, instalator, și Viorel Novac, instalator, 
toți sub coordonarea lui Emil Alexa, șef Secție 
Mentenanță.

Concursul se află sub egida Asociației Române a Apei. 
Aurel Presură, Constantin Predoi și Silviu Lăcătușu sunt 
cei care au reușit să dezvolte acestă idee și să atragă 
13 echipe, printe care două companii din străinătate: 
Republica Moldova și Ungaria. Anul trecut, echipa 
câștigătoare la acest eveniment a participat la un 
concurs similar în Ungaria.

Sperăm că acest eveniment va avea o importanță cel 
puțin la fel de mare ca aceea a  Concursului de detecții 
pierderi apă „Vasile Ciomoș”.

Echipa Timp/
minute

Echipa Timp/
minute

Călărași 10 Botoșani 3,59
Republica Moldova 5,56 Galați 4,34
Pitești 5,31 București 3,57
Brașov 4,39 Constanța 2,43
Giurgiu 10 Timișoara 3,44
Dr. Tr. severin 4,13 Gorj 3,22
Ungaria 4,58

Băieții de la RAjA Constanța merită felicitări pentru 
evoluția lor în acest concurs, dar și pentru organizarea 
acestui eveniment sub conducerea domnului Oprea 
Alexandru care a coordonat instalarea întregului 
subansamblu necesar desfășurării probelor practice. 

Sperăm că acest eveniment va avea 
o importanță cel puțin similară cu 
Concursul de detectii pierderi apă 
Vasile Ciomoș, și ar putea primi 
un nume care să amintească de o 
personalitate din acest domeniu (Stan 
Vidrighin).

Poze si filmulețe de la acest eveniment 
puteți viziona accesând linkurile de 
mai jos

http://detectiviiapeipierdute.ro/
concurs‑instalare‑bransament‑sub‑
presiune‑2019‑video/

https://www.youtube.com/
watch?v=TE3TkpCfgHI&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2x3DkAw5jxu‑
CRjYfL5Q9bcszAXY‑
sxsh_2ROixbm0sNubWjFn6uanau0

RAJA Constanta Locul 1
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Water Loss Romania 2019

În perioada 23‑24 septembrie 2019 a avut loc, în 
cadrul Expoapa, conferința regională Water Loss 

2019. Aceasta face parte dintr‑o serie de evenimente 
organizate de Asociația Română a Apei, în cadrul 
Forumului Regional pentru Apă Dunărea ‑ Europa de 
Est.

Conferința a fost organizată sub egida IWA (Asociația 
Internațională a Apei), având contribuția grupului 
de specialiști în pierderile de apă (IWA ‑ Water Loss 
Specialist group). Comitetul de organizare a fost 
format din: Bambos Charalambous (Cipru), Ioan 
Bica (România), Sergiu Calos (Republica Moldova), 
Enkelejda gjinali (Albania), Stuart Hamilton (Uk), 
Roland Liemberger (Austria) și Atanas Paskalev 
(Bulgaria).

Temele conferinței au cuprins următoarele domenii: 
detectarea scurgerilor, rețele inteligente de apă, 
gestionarea pierderilor de apă, soluții IT relevante, 
managementul presiunii, contracte de administrare 
NRW bazate pe performanță, reforma internă a 
utilităților de apă pentru reducerea NRW, aspecte 
de reglementare ‑ cazuri de studiu și bune practici, 
economie și finanțare, evaluarea NRW și proiectarea 
strategiei, instruire și consolidarea capacităților, 
contorizarea clienților, zonare rețea și proiectare DMA, 
probleme organizaționale și instituționale.

În preziua conferinței a avut loc un atelier de lucru în 
care au fost dezbatute subiecte legate de indicatorii 
de performanță ai pierderilor de apă. În întreaga lume, 
companiile de apă, autoritățile de reglementare și 
profesioniștii de apă de tot felul continuă să folosească 
un produs înșelător ca indicator de performanță 
simplificat excesiv – NRW, exprimat în procent 

Alin Anchidin

www.
detectiviiapeipierdute.ro
0726397519
alin.anchidin@gmail.com

din volumul de intrare al sistemului. Acest atelier 
a explicat principiile și i‑a facut pe participanți să 
înțeleagă punctele tari și punctele slabe dintre diferiții 
indicatori de performanță, când se utilizează și cum 
se calculează. Trainerul acesui workshop a fost Roland 
Liemberger, din Austria.

Revenind la conferință, putem afirma că a fost un 
eveniment reușit, care a atras cei mai importanți 
consultanți din domeniul pierderilor de apă, precum 
și specialiști de la companiile de apă din țară și din 
străinătate. Moderatorii evenimentului au fost prof. 
Ioan Bica, Stuart Hamilton, Bambos Charalambous și 
Roland Liemberger. 

Conferința a început cu discursul lui Felix Stroe, 
președintele Asociației Române a Apei, urmat de cel al 
lui Stuart Hamilton, președintele grupului de pierderi 
apă de la Asociația Internațională a Apei. Au urmat 
prezentări în care au fost descrise activități legate de 
reducerea pierderilor de apă ce au loc în România, 
Bulgaria, Ungaria, Moldova, Austria și Albania.

Sesiunea a doua a avut ca subiect  sectorizarea rețelei 
– DMA (district metered area). Au fost prezentate 
două exemple din România. Prof. Alexandru Aldea a 
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prezentat un studiu de caz de la Onești  (Establishing 
DMAs and Managing Pressures in Over pressured 
Systems. Case Study in the City of Onesti), iar Petronel 
Birjaru a prezentat un studiu de caz de la Călărași 
(Water Loss Management in Calarasi Water Utility).

În sesiunea dedicată pierderilor de apă aparente au 
fost prezentate patru studii de caz din Portugalia, 
Spania, SUA și România. Lucrarea din România a fost 
intitulată AQUAWAN ‑ Intelligent System for Remote 
Reading Smart Water Meters, Using the LoRaWAN 
Communication Protocol a prezentat un studiu de caz 
de la compania de apă Aquatim din Timișoara, realizat 
împreună cu ETA – 2U.

Ziua a doua a adus alte lucrări interesante din 
România: Sorin Murariu (Apavital Iași) ‑ Identifying 
water loss zones by means of flow metering, prof. 
Alexandru Aldea ‑ Practical Aspects for Water Loss PI’s 
Targets in Water Distribution Systems, Ivan Ilie (Pitești) 
‑ The new technologies in water losses detection, 

Alexandru Postăvaru (Piatra Naemț) ‑ Case studies on 
using unmanned aerial vehicle, Ioan Vladuț Apetroi 
(Iași) ‑ Implementation Strategy for the Regional 
Project for the Development of the Water and 
Wastewater Infrastructure in Iasi County, during period 
2014 ‑ 2020, in order to limit the NRW amount in the 
operation of drinking water supply systems, Ștefania 
Chirică (Iași) ‑ Considerations on water losses from 
storage tanks, Cristina Capotescu (Timișoara) ‑ Using a 
hydraulic model for reducing the non‑revenue  water 
in case of a village, Dan Popovici (Iași) ‑ Decreasing of 
non‑revenue water volume in the Chirita Water Plant 
of Apavital Iasi. Pe lângă aceste lucrări au fost lucrări 
interesante din Spania, SUA, Belgia, Turcia, Portugalia, 
Macedonia.

Se spune că dacă stai suficient de mult timp într‑o 
frizerie, chiar dacă nu ai venit cu gandul de a te tunde, 
până la urmă te vei tunde … așadar cine a participat 
și a stat in atmosfera conferinței legate de pierderile 
de apă cu siguranță a găsit idei pe care să le poată 
aplica și interlocutori cu care să dezbată și să găsească 
soluții care merită încercate. Conferința și‑a propus 
să dezbată, să prezinte și să discute cele mai noi 
dezvoltări, strategii, tehnici și aplicații ale celor mai 
bune practici internaționale în gestionarea apei care 
nu aduce profit ‑ NRW.

Conferința este începutul unei serii de evenimente 
regionale privind pierderea de apă, care completează 
reușitele conferințe bianuale WATER LOSS. Următoarea 
conferință va avea loc în 2020, în perioada 7‑10 iunie la 
Shenzhen, China.

http://detectiviiapeipierdute.ro/
water‑loss‑romania‑2019/

https://iwa‑connect.org/group/water‑loss/about

http://www.ara.ro/
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Viitorul Operatorilor Regionali, cum mergem mai departe

Serviciile de alimentare cu apă și canalizare au 
suferit probabil cele mai mari transformări în cadrul 

serviciilor publice din România. În afara progresului 
tehnic și tehnologic au fost înregistrate modificări 
substanțiale în ceea ce privește cadrul instituțional, 
finanțarea, cadrul comercial și de reglementare 
precum și în creșterea gradului de acces al populației 
la servicii.

Marile programe de investiții în sector au făcut ca 
volumul acestora să se apropie de 10 miliarde de 
euro începând cu mijlocul anilor 90 (momentul de 
început al programelor MUDP – Municipal Utilities 
Development Programme – intrarea BERD – Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare), dar 
necesarul de resurse este mult mai mare, iar sectorul 
are în continuare nevoie de sprijin pentru rezolvarea 
principalelor probleme cu care se confruntă: 
capacitatea de implementare, respectiv capacitatea de 
finanțare.

guvernul României a încheiat un Memorandum cu 
BERD – cunoscut drept PISSA, în cadrul căruia Banca 
acordă sprijin guvernului, inclusiv în cadrul proiectului 
„Asistență Tehnică de Consolidare a Sectorului de 
Apă și Apă Uzată din România”, finanțat din fonduri 
UE. În cadrul acestui proiect, BERD‑ul are drept 
subcontractor asocierea Ramboll – BDO.

Proiectul în sine analizează atât starea actuală, nevoile 
de finanțare, gap‑ul de conformare cât și ceea ce este 
de făcut pentru continuarea dezvoltării sectorului, 
sustenabilității și continuarea eficientizării operatorilor.

Sorin Caian

În cadrul unei analize complete a performanțelor, stării 
actuale și a nevoilor de conformare și capacitate de a 
juca rolul de implementator al unor programe majore 
care să ducă într‑un interval de timp oarecare la 
conformarea întregii zone la rigorile legislației, au fost 
identificate patru mari categorii de operatori regionali. 
Acestea sunt următoarele:

 ‑ Operatori a căror stare financiară se deteriorează 
rapid și care necesită sprijin imediat pentru 
continuarea prestării serviciilor la un nivel 
acceptabil;

 ‑ Operatori care pot rezista în structura actuală, dar 
care nu își pot permite să își extindă aria de operare, 
în special pentru că aceasta se întâmplă în zonele 
rurale unde costurile operaționale (directe) sunt 
rareori acoperite de veniturile generate. Acest 
operator necesită și el sprijin pe termen scurt și 
mediu.

 ‑ Operatori regionali care își desfășoară activitatea 
deja pe o arie mare a județului în care sunt 
constituiți și care au capacitatea de fi sustenabili 
pe termen mediu și chiar lung, cu condiția luării 
unor măsuri de eficientizare și utilizare a întregului 
potențial pe care îl au.

 ‑ Operatori cu o capacitate financiară și operațională 
ridicată, cu potențial mare și care ar putea să sprijine 
atât financiar, dar mai ales din punctul de vedere 
al expertizei, sistemelor și procedurilor pe care 
le‑au dezvoltat, operatorii din categoriile de mai 
sus pentru a îmbunătății sustenabilitatea respectiv 
capacitatea de a extinde aria de operare și de 
conformare.

Din păcate, în toate cazurile, resursele financiare 
identificate, grant, transfer sau surse proprii, 
inclusiv cele potențiale ce pot fi fructificate în cazul 
implementării acțiunilor propuse pentru fiecare în 
parte, nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul 
de finanțare în vederea conformării. Maximizarea 
capacității de finanțare, respectiv de implementare, 
a operatorilor rămâne in aceste condiții principala 
prioritate a sectorului.

Proiectul PISSA – BERD are o componență 
importantă dedicată îmbunătățirii performanțelor 
operatorilor regionali. Astfel, un numar de 8 
runde de seminarii regionale sunt organizate cu 
participarea tuturor părților implicate, operatori 
regionali, Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, 
reprezentanți ai MFE, ANRSC, ANAR și chiar ai 
autorităților locale. Tematica seminariilor (organizate 
pe 6 zone geografice) a fost determinată pe baza 
unei analize a nevoilor de formare a principalilor 
beneficiari (operatori regionali respectiv asociații 
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de dezvoltare intercomunitară) și acoperă o tematică 
vastă, cum ar fi:

 ‑ Managementul activelor;

 ‑ Apa care nu aduce venituri;

 ‑ Opțiuni de participare a sectorului privat în 
managementul și finanțarea sectorului de apă din 
România;

 ‑ Contractul de delegare, revizuire și indicatori cheie 
de performanță;

 ‑ Revizuirea procesului de benchmarking și planuri de 
acțiune;

 ‑ Managementul schimbării;

 ‑ Schimbări climatice și Smart cities;

 ‑ Big data și digitalizarea sectorului de apă;

 ‑ Tarifare și modalități de calcul a redevenței;

 ‑ Eficientizarea sectorului și sustenabilizare.

Mai mult de jumătate din teme au fost deja abordate 
în cadrul seminariilor regionale, bucurându‑se de o 
participare numeroasă și diversă, activă, ce a permis 
nu numai un transfer foarte bun de cunoștiințe, cât și 
începutul implementării acestora în special în cadrul 
planurilor de acțiune. Așa cum s‑a constatat, toți 
operatorii regionali vor trebui să acționeze ferm în 
vederea realizării unor obiective fără de care mersul 
înainte al sectorului nu este posibil:

 ‑ Introducerea unui sistem complet și performant 
de management al activelor, fără de care nu va 
fi posibilă buna desfășurare a activității în viitor. 
Deși, oarecum târziu (ar fi fost extrem de util în 
prioritizarea investițiilor legate de înlocuirea și 
modernizarea activelor existente, mai ales prin 
prizma analizei de risc), aceasta este o condiție 
fără de care menținerea funcționării și calitatea 
serviciului vor fi imposibile în viitor.

 ‑ Creșterea eficienței utilizării personalului, cheltuiala 
cu personalul fiind cel mai important element 
de cost, iar diminuarea acestuia pârghia cea mai 
puternică de eficientizare a activității operatorilor 
regionali.

 ‑ Controlul și reducerea apei care nu aduce venituri 
(Non Revenue Water ‑ NRW) este un alt element 
extrem de important de eficientizare. Aici punctul 
de pornire este o cât mai precisă separare a 
pierderilor comerciale de cele administrative și 
cele fizice (din păcate majoritatea operatorilor au 
declarat, cu motivație investițională, cvasitotalitatea 
pierderilor drept fizice) după care se purcede la 
reducerea fiecărei categorii în parte.

 ‑ Utilizarea la maximum a potențialului de generare 
de venituri. Pe lângă măsurile de eficientizare și 
control al costurilor, un element ce a fost neglijat 
întotdeauna între programele de investiții ce 
implicau creșteri de tarife, a fost menținerea relativ 
constantă în putere de cumpărare a notei de plată 
pentru serviciile de apă și canalizare a populației. 
Astfel, față de un nivel așteptat de 2.5% din venitul 
mediu al familiei, la mijlocul anului 2019, media 
pentru operatorii regionali este de 1,6%, arătând 
un potențial neutilizat foarte mare. Cauzele sunt fie 
legate de neajustarea tarifelor în linie cu creșterea 
puterii de cumpărare, fie diminuarea importantă 
în etape a cotei de TVA aplicată pentru populația 
serviciilor prestate. Probabil cel mai sensibil element 
de generare de venituri, ajustarea tarifelor în acest 
sens ar produce un efect de peste 250 de milioane 
de euro la nivelul operatorilor regionali.

Întreg proiectul de eficientizare și sustenabilizare a 
operatorilor regionali este în plină desfășurare, iar în 
scurt timp vom putea desluși mai bine căile adoptate 
pentru atingerea țintelor propuse, în vederea furnizării 
unor servicii la standardele impuse către întreaga 
populație a țării, în condiții de suportabilitate și cu 
eficiența la nivelul operatorilor din țările dezvoltate.
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Viorel Simionescu
SebakMT ‑ Seba 
Dynatronic gmbH
Reprezentanta in 
Romania
www.sebakmt.com/ro
www.ro.megger.com

Noul locator de trasee îngropate vLoc Pro 3

Locatorul de utilități vLoc Pro 3 introduce noi 
instrumente inovatoare pentru localizarea 

utilităților îngropate care asigură prevenirea daunelor 
în timp ce adună informații pentru analiză.

Cu două seturi de antene 3D ecranate, distorsiunea 
semnalului este ușor detectată și afișată pe afișajul 
luminos color. Împreună cu ecrane clasice de 
localizare, receptoarele din seria vLoc3 oferă noi 
reprezentări de perspectivă:

Localizare vectorială ‑ pentru localizare completă 
automată

Grafic transversal ‑ care arată atât maximul, cât 
și minimul, oferind simultan măsurarea imediată a 
semnalului distorsionat

Vedere plan ‑ afișarea orientării relative a cablului/
conductei în orice unghi

Localizare sondă ‑ cu săgeți de orientare care duc 
către locația sondei chiar și atunci când este în plan 
vertical

Astfel, receptoarele din noua serie vLoc3 sunt extrem 
de configurabile de către utilizator şi conțin opt 
moduri de localizare pasivă, modul de localizare a 
defectelor, modul SD (care arată direcția curentului de 
ieșire ) și o gamă de frecvențe configurabile de la 98Hz 
la 200kHz. Alertele audio și vibraționale mecanice pot 
fi, de asemenea, configurate de către utilizator care 
oferă avertizări pentru adâncime mică, suprasarcină, 
cabluri aeriene și balansare excesivă. 

generatoarele vLoc Pro 3, cu putere de ieşire de 5W, 
respectiv 10W, au frecvențe, pentru cuplajul inductiv 
și prin conexiune directă, selectabile de la 98Hz la 
200kHz, modul SD (direcția semnalului de ieşire), 
localizare defecte și măsurarea adevărată a rezistenței 
electrice până la 1 Mohm. Afișajul matricial cu 
iluminare de fundal cu LED afişează curentul de ieșire, 
tipul de conexiune, tensiunea de ieşire, rezistența 
buclei, frecvența, volum difuzor, starea bateriei și 
avertizări de înaltă tensiune.

Opțiunile plug‑in‑play pentru aceștia includ modulul 
Bluetooth opţional utilizabil cu dispozitive gPS 
externe și adaptorul MLA pentru a localiza markere 
îngropate. Opţiunea Tx‑Link (legătura radio dintre 
receptor şi generator) conectează receptorul la 
generator pentru comanda la distanță până la 270 m. 

Puteţi să gestionați un singur locator de utilități din 
seria vLoc3 sau mai multe cu aplicația MyLocator3 
gratuită. Configurați receptoarele prin activarea 
sau oprirea funcțiilor, selectând frecvențele la care 
are acces utilizatorul și creând ecrane de pornire 
personalizate. Atunci când locatorul este conectat la 
un computer care rulează software‑ul MyLocator3, 
programul va căuta automat în baza noastră de date 
cele mai recente software, atât pentru locatorul de 
trasee, cât și pentru aplicația desktop. Locatorul de 
utilități se conectează la computerul care rulează 
MyLocator3 prin intermediul cablului USB furnizat.
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Aceste sisteme sunt destinate pe de o parte, 
infiltrării apelor meteorice colectate de pe 

suprafețele acoperite cu asfalt sau beton, respectiv de 
pe acoperișurile construcțiilor înapoi în sol, degrevând 
astfel rețelele de canalizare ape meteorice existente, 
de cantitățile considerabile de apă meteorică rezultată 
de pe aceste suprafețe. Pe de altă parte se pot realiza 
ca sisteme de retenție a apelor meteorice colectate, 
care ulterior sa fie utilizate ca apă tehnologică sau 
pentru irigații.

Structura  bazinului de retenție, tip Stormbox II, 
respectiv toate căminele componente, tip PRO de 
colectare si de inspecție se realizează în intregime 
din polipropilenă copolimerizată în block ( PP‑B ), 
utilizată cu precădere pentru sisteme de conducte de 
canalizare îngropate, datorită rezistenței foarte bune 
la impact, chiar și la temperaturi scăzute. Polipropilena 
blockpolimer conține în lanțul macromoleculei   
secțiuni întregi de molecule de etilenă (pe total între 
8 si 10% în greutate ), intercalate între secțiuni de 
molecule de propilenă.

Principalele caracteristici fizice ale polipropilenei 
blockpolimer sunt:

•  Densitate medie: 900 kg/m³

•  Rezistența la rupere, la 23ºC = 28 N/mm²

•  Modulul de elasticitate, la 23ºC  ≥ 1250 MPa

•  Rezistența la impact Charpy, la 23ºC, respectiv la 0ºC 
= 70 / 5 kj/m²

•  Punctul de topire cristalite = 190‑ 230 ºC

•  Conductivitatea termică, la 23ºC = 0.23 W/mk

•  Coeficientul de dilatare liniară =0.16‑0.18 mm/mk

•  Din punct de vedere termic, domeniul 
temperaturilor de utilizare  este cuprins la modul 
general între 0ºC și +80 ºC.

Ing. László Jancsó
Manager de Calitate 
Pipelife Romania

Sisteme de infiltrare în sol sau de retenție a apelor 
meteorice, tip RAINEO

În condiții uzuale‑caracteristici de absorbție medii 
a solului si precipitații caracteristice zonei de 
amplasare‑volumul teoretic al acestor sisteme de 
infiltrare/ retenție va fi conform tabelului de mai jos 
(cei interesati poate să acceseze pentru informații 
suplimentare, site‑ul www.pipelife.ro)

Suprafață de 
colectare apă [mp]

500 1000 1500 2000 2500

Volum sistem 
infiltrare [mc]

15 30 55 70 85

Volum sistem 
retenție [mc]

25 50 85 110 125

Pentru ca un sistem de infiltrare să funcționeze 
conform destinației, trebuie avute în vedere o serie 
de condiții încă din faza de proiectare și nu în ultimul 
rând în faza de pozare a acestuia:

•  dimensiunile și caracteristicile suprafețelor de pe 
care se intenționează colectarea apei meteorice

•  cantitățile de apă ce pot rezulta într‑un interval de 
timp (date statistice INMH)

•  dimensiunile disponibile ale terenului de construcții, 
unde se intenționează să se calitățile de absorbție ale 
solului în zona de amplasare și nivelul apei freatice în 
zona bazinului de retenție(sunt necesare studii geo)

•  solicitări statice și dinamice la care trebuie să reziste 
construcția (trebuie prevăzute modalități de pozare 
diferite in cazul în care construcția se va afla în zonă 
verde sau cu trafic de un anumit tip)

•  o astfel de construcție poate fi destinat si 
înmagazinării apei meteorice în diverse scopuri, de 
exemplu pentru irigație, cu condiția ca suplimentar 
geotextilei de înveliș a blocului de retenție, acesta sa 
fie  înglobat și într‑un strat de geomembrană , sudat 
etanș la suprapuneri.

Pentru a ușura corelarea tuturor acestor condiții, unii 
producători de astfel de sisteme pun la dispoziția 
proiectanților softuri de predimensionare complexe 
(exemplu‑ softul Pipelife)

Înlocuind în soft toate datele relevante solicitate, 
acesta ne va indica soluția optimă pentru bazinul de 
retenție/infiltrare, inclusiv configurația și numărul de 
repere componente din fiecare tip, necesare realizării 
construcției.

Sisteme de infiltrare în sol sau de retenție a apelor meteorice, tip RAINEO

Fig. Configurația unui  sistem de infiltrare sau de retenție  a apei meteorice, tip  RAINEO
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În încercarea de a economisi milioane de litri de apă 
pierdute din conductele de apă, Yorkshire Water va 

stabili un record mondial, instalând 34.000 de „urechi 
acustice” în rețeaua de conducte subterane pentru a 
detecta în mod audibil orice pierdere de apă. 

Intre 10 si 15 milioane de lire sterline vor fi investite 
de companie pentru instalarea dispozitivelor de 
sunet pentru a ajuta la îndeplinirea unui obiectiv de 
reducere a pierderilor cu 15% până în 2020 și cu alte 
25% până în 2025.

În timpul testării tehnologiei, 600 dintre dispozitivele 
instalate în rețeaua de conducte din vestul Yorkshire 
au ajutat la identificarea a 35 de pierderi subterane 
într‑o lună, ceea ce a contribuit la economisirea a 
aproximativ 86.400 litri de apă.

În urma acestui succes, Yorkshire Water va continua să 
instaleze încă 34.000 de dispozitive, furnizate de HWM, 
până în luna octombrie a acestui an, care acoperă 20% 
din zonele sale de distribuție a apei. Acest lucru va 
crește numărul total la 40.000, mai mult decât orice 
altă companie de apă din lume.

Martyn Hattersley, șeful operațiunilor de detecție 
pierderi de apă de la Yorkshire Water, a declarat: 
„Fiecare <<ureche acustică>>, sau logger, este capabil 
să identifice o pierdere de apă pe o rază de 150 de 
metri, ceea ce este mult mai precis decât permite 

tehnologia actuală. Ne va oferi o mai bună înțelegere 
și vizibilitate a ceea ce se întâmplă în unele dintre cele 
mai predispuse zone la pierderi de apa. Prin instalarea 
acestor dispozitive, vom ajuta tehnicienii noștri de 
pierderi de apă să economisească milioane de litri 
de apă, ceea ce va îmbunătăți sustenabilitatea apei 
noastre și va reduce impactul lucrărilor rutiere asupra 
clienților.”

jurnalele acustice funcționează prin ascultarea 
continuă a fluxului de apă printr‑o conductă. Dacă 
apare orice fel zgomot, este declanșată o alarmă care 
avertizează echipa de analiști a datelor de la Yorkshire 
Water. Experții de date analizează apoi zgomotul 
pentru a determina dacă acesta indică o pierdere de 
apă în conductă și, dacă da, este trimis un tehnician 
de pierderi de apă pentru a găsi locația precisă și 
pentru a declanşa lucrările de reparare conductei în 
aproximativ 6 zile. Echipa de inovație a Yorkshire Water 
lucrează în prezent cu comunitatea de date deschise, 
prin partajarea de fișiere de sunet cu ei, pentru a 
înțelege mai bine profilul sonor al unei pierderi de apă 
în conducte, ceea ce îi va ajuta pe analiști să detecteze 
pierderi de apă subterane, care nu pot fi observate cu 
ochiul liber.

PermaNET+ este un produs HWM reprezentat în 
România prin Envirotronic SRL.

Un numar record mondial de „urechi acustice” pentru 
ascultarea pierderilor de apa in Yorkshire

George Smeu
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DISPOZITIVUL PENTRU CURATAREA SI DESFUNDAREA 
CANALIZARILOR , RIDGID KJ‑3100

Dispozitivul  de curăţat si desfundat conducte, 
RIDgID  model  kj‑3100 , este unul dintre cele mai 

uzuale echipamente din gama pentru întreţinerea 
canalizărilor. 

  Cu ajutorul unui motor puternic de 16 CP pe benzina  
care actioneaza  pompa de presiune  , se obtine un 
debit de 21 l/min la 205 bar , parametrii care asigura 
o curăţare eficientă a conductelor de canalizare cu 
diametre de pana la 250 mm.

  Cu ajutorul acestui echipament se poate reda 
funcţionarea canalizărilor fără a folosi chimicale , mai 
mut de atat echipamentul poate fi alimentaT cu apa 
calda cu o temperatura maxima de 70 ° C .

  Maşina de curăţat conducte cu jet de apă este soluţia 
profesională pentru spalarea si inlaturarea blocajelor 
în ţevile / conductele de la 2” până la 10” (  50 – 250 
mm ) si impreuna cu restul echipamentelor de curatat 
mecanic cu spirale sau tije metalice , va ofera o solutie 
ideala in echiparea autoutilitarelor de interventie .

   Furtunul de spalare este unul mutistrat usor cu 
flexibilitate sporita si rezistenta la abraziune in 
lungime de 61 m infasurat pe un tambur detasabil 
daca e cazul de pe cadrul de transport.

  Unitatea montată pe cadrul de transport de tip 
cărucior cu două roţi are o lăţime de 58 cm , astfel  se 
poate manevra cu uşurinţă prin uşi de dimensiuni 
standard sau în locuri greu accesibile. 

  Antrenarea  pompei de presiune de tip triplex cu 
cap forjat din alamă si pistoane ceramice se face prin 
intermediul unui reductor , ceea ce permite pompei să 
ruleze şi la viteze mai mici si creste durata de viata . In 
plus in cazul blocajelor se poate folosi functia pompei 
de functionare cu impulsuri .

  Echipamentul  poate fi operat de un singur operator  
care controleaza  foarte usor furtunul de spalat cu 
ajutorul  ventilului de picior legat la pompa prin 
intermediul unui furtun de legatura de 15 m ( optional 
si alte lungimi ) . 

  In standard echipamentul  se livreaza cu 3 capete , 
unul de spalare , de strapungere si un cap taietror de 
radacini , precum si cu o lance de spalare .

  Echipamentul si‑a dovedit in timp eficienta si 
fiabilitatea , fiind folosit cu incredere atat de firmele 
private din domeniu cat si de operatorii regionali de 
apa si canal .

 In acest sens dorim sa subliniem cateva avantaje ale 
utilizarii echipamentului :

 ‑ usor de utilizat si de transportat  in orice autoutilitara 
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‑ se poate alimenta cu apa atat prin cadere de la un 
rezervor de apa montat in masina cat si de la retea 

‑ costuri foarte mici de operare si de intretinere 

‑ se poate interveni  usor in zonele urbane aglomerate 
si mai greu accesibile : blocuri de locuit in cartiere 
, restaurante , zone industriale si parcuri logistice , 
parcari subterane , mall‑uri , etc .

‑ se poate interveni  rapid si cu costuri foarte mici de 
operare  in zonele metropolitane sau in mediul rural 
la comune arondate operatorilor regionali ( punctual 
echipamentul a fost cumparat din fonduri proprii de 
catre unele consilii locale ).

‑ eficienta in exploatare si durata lunga de viata 

  Din 1923, RIDgID s‑a impus ca un simbol al 
certitudinii în faţa profesioniștilor pasionaţi de pe 
pieţele specializate. Fiecare unealtă care poartă marca 
RIDgID  este prelucrată la aceleași standarde înalte 
de calitate, duritate și anduranţă la care a fost primul 
clește mops de folosinţă îndelungată  acum aproape 
100 de ani .

  Ridge Tool Co. este unul dintre cei mai importanţi 
producători mondiali de scule şi echipamente 
profesionale, ale cărui produse sunt comercializate 
în peste 130 de ţări din întreaga lume. Compania 
RIDgID® are sediul central în Elyria, Ohio, şi face parte, 
începând cu anul 1966, din consorţiul Emerson Electric 
. Fabricile RIDgID sunt amplasate în Statele Unite ale 
Americii, dar şi în Europa şi Asia. Mai mult incepand cu 
2007 , RIDgID detine in parcul industrial TETAROM II 
/ EMERSON din Cluj‑Napoca  o unitate de productie / 
training / service .

 Paleta largă de produse RIDgID® (peste 300 de 
modele) include o mare varietate de maşini de filetat 
şi de curăţat conducte, scule pentru instalaţii sanitare, 
dar şi maşini utilizate în domeniul industrial sau 
electric .

Ziua Mondiala a Pierderilor de Apa
Pentru prima data in lume pe data de 4 DECEMBRIE 2019 se va 
sarbatori Ziua Mondiala A Pierderilor de Apa.

Acesta zi a fost initiata de gutermann (o firma de echipamente si 
solutii pentru pierderile de apa) si IWA (Asociatia Internationala a 
Apei) prin grupul Specialistilor in Pierderi de Apa de la IWA (WLSg). 
Acesta data a fost aprobata de catre IWA si AWWA (Asociatia 
Americana a Apei).

Deci pe data de 4 Decembrie 2019 organizatii, companii de apa, detectori de pierderi de apa si 
multi altii vor prezenta realizarile lor si solutii pentru lupta impotriva pierderilor de apa.

In 4‑5 decembrie 2019 în Nashville, Statele Unite ale Americii va avea loc conferinta NORTH 
AMERICA WATER LOSS 2019, iar in perioada 1‑5 decembrie 2019 la Sri Lanka va avea loc 
Congresul mondial organizat de IWA.

Speram ca acesta zi va putea sa contribuie la constientizarea problemei pierderilor de apa.
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Transformarea digitală a operațiunilor de teren în 
cadrul companiei europene de servicii de apă cu 
ajutorul GIS Cloud

Jurica Kovac

Dragan Sokolović

Digitalizând procesul de colectare a datelor de teren 
și de gestionare a infrastructurii folosind platforma 

gIS Cloud,  Waters Liburnian au realizat o colaborare 
pe mai multe niveluri cu administrațiile locale, și‑au 
mărit precizia datelor și au redus timpul de muncă prin 
eliminarea formularelor de hârtie.

Implementarea inspecției pe teren prin sondaje 
pe telefoanele mobile a avut cel mai mare impact 
asupra fluxului lor de lucru, soluția care a devenit în 
timp aplicația SmartAqua, specializată în gestionarea 
datelor de utilitate a apei.

Companiile de apă se confruntă cu provocări pe mai 
multe frontiere, de la cerințe de reglementare ridicate 
la probleme de pierdere de apă, precum și probleme 
cu date de infrastructură depășite. Problemele apar 
și în organizațiile în sine, cel mai frecvent pentru că 
nu au planificare strategică, au operații ineficiente pe 
teren cu o mulțime de documente sau folosesc un 
sistem greoi pentru gestionarea activelor. Pentru a 
avea șansa de a aborda aceste probleme, companiile 
pot apela la digitalizare și la punerea în aplicare a unor 
practici solide de management.

Acest articol prezintă un studiu de caz din sud‑estul 
Europei care demonstrează modul de digitalizare a 
operațiunilor pe teren și de implementare a colaborării 
la nivel de companie într‑o companie de utilități 
de apă. Studiul arată în ce mod Waters Liburnian 
(Liburnijske Vode), o companie de servicii de apă 
din Croația, a îmbunătățit procesul de colectare și 
gestionare a datelor despre infrastructura de apă 
folosind platforma gIS Cloud. De asemenea, au reușit 

să‑și mărească eficiența și să economisească timp în 
menținerea infrastructurii de utilități a apei, hidranți, 
gauri, apometre etc.

Digitalizarea datelor despre infrastructură le‑a permis 
să aibă hărți și date de inspecție disponibile oricui din 
organizație în orice moment și accesibile cu aplicații 
mobile. De asemenea, datele au fost publicate online 
prin intermediul unui portal de tip hartă, care a 
făcut publice datele și deschise pentru colaborarea 
cu administrațiile locale și cetățenii. Acest articol va 
demonstra impactul pe care îl poate avea digitalizarea 
pentru o companie de servicii de apă din punct 
de vedere al operațiunilor pe teren și alte avantaje 
rezultate din implementarea sistemului gIS Cloud.

Studiu de caz 
•  Transformarea unui flux de lucru de teren bazat pe 

redactarea informatiilor pe hartie într‑unul digital

•  Utilizarea gIS Cloud pentru backup de date pentru a 
răspunde cerințelor de reglementare

•  Îmbunătățirea eficienței și colaborării muncii pe 
teren

•  gestionarea mai facilă a datelor pentru activele de 
utilitate a apei

•  Crearea unei analize de date accesibile online și 
facilitarea luării deciziilor

Waters Liburnian și provocările lor

Waters Liburnian sunt o companie de servicii de 
apă din Istria, partea de vest a Croației. Compania se 
ocupă de întreținerea sistemului de alimentare cu 
apă, sistemul de canalizare, controlul calității apei și 
purificarea apei pentru patru municipalități, inclusiv 
pentru Orașul Opatija. De asemenea, acestea oferă 
un acces facil la datele de infrastructură de apă și 
canalizare pentru unitățile administrațiilor locale. 
Compania aduce apă potabilă la aproximativ 29.000 
de cetățeni, cu o acoperire de apă curentă de 99%.

Au fost trei segmente pe care compania dorea să le 
îmbunătățească odată cu digitalizarea:

•  Operațiuni pe teren și colaborare

•  Managementul datelor și ale echipelor

•  Respectarea reglementărilor

Principala provocare a fost îmbunătățirea comunicării 
și colaborării în companie, reducând totodată 
documentele implicate în inspecțiile de teren. În 
același timp, sa faciliteze colaborarea cu părțile 
interesate externe, cum ar fi guvernele locale și 

www.detectiviiapeipierdute.ro
www.detectiviiapeipierdute.ro
www.detectiviiapeipierdute.ro
http://detectiviiapeipierdute.ro


41

TEHNOLOGIIDetectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives

cetățenii. Hârtiile extinse de hârtie și hărțile de hârtie 
includeau adesea informații depășite, ceea ce duce la 
un proces lent de colectare a datelor și la un flux lent 
de informații între angajații lor sau terți.

În plus, Waters Liburnian au avut prioritatea de a 
respecta reglementările, stocând datele într‑o locație 
sigură și creând o copie de rezervă a datelor despre 
infrastructură. De aceea, au avut nevoie de o soluție 
pentru o copie de siguranță a datelor spațiale, precum 
și de sistemul care permite actualizarea cu ușurință 
a informațiilor legate de datele spațiale, care se 
schimbă zilnic. Ceea ce a jucat rolul cel mai esențial 
în rezolvarea problemelor menționate anterior, a 
fost extinderea de la mediul desktop la cloud și 
digitalizarea fluxului de lucru și a gestionării datelor.

Colectarea datelor vechi bazate pe hartie și 
gestionarea datelor

Waters Liburnian foloseau hârtie în fiecare segment 
al fluxului de lucru pe teren, precum și la birou. Fluxul 
de lucru zilnic a început cu tipărirea formularelor 
de inspecție și hărți din zona de sondaj. Echipajele 
de teren vor continua apoi să înregistreze locațiile 
activelor cu dispozitive gPS portabile și să efectueze 
inspecții. Ulterior s‑ar întoarce la birou și ar transcrie 
datele în software‑ul ArcMap. Acesta a fost un flux de 
lucru tipic bazat pe hârtie, cu multe dezavantaje, cum 
ar fi formularele de inspecție neinteligibile, datele 
inexacte, fotografiile de active necreditate, formularele 
de hârtie pierdute și așa mai departe.

Deși compania folosea ArcMap, unele dintre datele 
infrastructurii erau încă stocate sub formă de hărți de 
hârtie și formulare de inspecție a hârtiei. gestionarea 
datelor a fost extrem de ineficientă, iar distribuirea 
datelor a fost lentă. Dacă o municipalitate sau o altă 
companie ar solicita date, a fost nevoie de mult efort 
și timp pentru a le obține. De asemenea, realizarea 
unei copii de rezervă a datelor pentru respectarea 
reglementărilor a fost greu de abordat cu situația 
datelor la acel moment. Pentru a rezolva această 
problemă, apele liburniene au decis să‑și stocheze 

datele nu numai pe desktop, ci și să transfere date 
într‑o soluție online și să‑și execute operațiunile pe 
teren și gestionarea datelor în cloud.

Platforma gIS Cloud este un sistem de gestionare și de 
colectare a datelor, format din aplicații web și mobile 
care lucrează perfect. Aplicațiile web sunt utilizate 
pentru a edita, gestiona și partaja date sau pentru a 
crea sondaje destinate sa colecteze date pe anumite 
active. Aplicațiile mobile permit sa fie adunate datele 
de pe teren și să fie inspectate activele și oferă o 
imagine de ansamblu a datelor în timp real.

Datele sunt procesate printr‑o interfață de tip hartă 
care poate fi privată, partajată cu colaboratorii 
sau accesibilă publicului. Astfel, sistemul permite 
colaborarea în întreaga organizație și gestionarea 
eficientă a datelor, controlată cu diferite niveluri de 
acces la proiecte și date. Sistemul rulează în cloud, 
dar poate fi instalat și la fața locului în spatele unui 
firewall.

gIS Cloud este o companie europeană, care lucrează 
în peste 50 de țări din întreaga lume cu parteneri de 
pe glob.

Primul pas a fost să avem toate datele în formă digitală 
și să le aducem în cloud pentru a răspunde cerințelor 
de reglementare. Aceasta a însemnat transcrierea 
părții de date care era încă în formă de hârtie, precum 
și asamblarea datelor geospatiale. Waters Liburnian 
foloseau deja soluția pentru desktop ArcgIS, iar 
acest lucru a însemnat că datele existente trebuiau 
transferate în cloud într‑un fel. Acest lucru a fost făcut 
cu ușurință cu Publisher for ArcMap, un plugin care 
permite utilizatorului să transfere date în gIS Cloud. 
Acest lucru a oferit companiei un sistem de rezervă de 
încredere accesibil de oriunde.

După ce s‑au asigurat că totul respectă reglementările, 
Waters Liburnian au început să lucreze la 
îmbunătățirea proceselor interne și a colaborării.

Datele erau acum situate în gIS Cloud și era timpul 
să pregătească sistemul pentru noile date de câmp 
care ar începe să vină din formularele mobile. Aceștia 
au folosit aplicația web gIS Cloud pentru a configura 
sondaje de colectare a datelor și a le conecta la 
straturile de hartă corespunzătoare. De exemplu, 
sondajul de inspecție a hidranților a fost legat de un 
strat de hartă care conține locații de hidrant și date de 
inspecție. Sondajul personalizat a fost apoi distribuit 
colecționarilor din câmp, alocându‑le permisiunile de 
a colecta date noi sau de a actualiza datele existente 
din câmp. Aplicațiile web si mobile gIS Cloud oferă, 
de asemenea, o imagine de ansamblu în timp real a 
întregii infrastructuri de apă.

Muncitorii din teren și‑ar lua telefoanele inteligente și 
ar instala aplicația gIS Cloud Mobile Data Collection, ar 
găsi sondajul despre hidranții care le‑a fost împărtășit 
și ar începe să completeze formularele de introducere 
a datelor referitoare la un anumit activ (de exemplu, 
un hidrant). Acest lucru le‑a permis să colecteze 
rapid și cu exactitate datele de câmp și să efectueze 
inspecții (chiar și atunci când este offline), în același 
timp salvând o tonă de documentatie. 
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Datele apar instantaneu în aplicațiile web și mobile 
gIS Cloud imediat ce sunt colectate, permițând 
managerilor să editeze și să examineze datele în timp 
real. Mai important, aplicația a fost ușor de utilizat 
și nu a necesitat nicio pregătire specializată pentru 
echipajul lor de teren.

„gIS Cloud le‑a permis angajaților noștri să adauge 
diferite tipuri de date, cum ar fi curățarea rețelei 
sanitare, inspecții și lipsa de apă direct de pe teren.”

Siniša Čulić, ofițer gIS în apele liburniene

Aplicațiile mobile permiteau, de asemenea, acces facil 
la datele spațiale folosind smartphone‑uri și tablete 
cu diferite niveluri de permisiuni (vizualizare, editare 
și colectare). Acest lucru a fost util în special pentru 
management, deoarece le‑a permis să monitorizeze 
situația în orice moment, indiferent de locație sau 
dispozitiv.

Pentru facilita cetatenilor accesulla date , aceasta a 
fost publicată online prin intermediul unei interfețe de 
marcă, care le‑a permis cetățenilor să stabilească dacă 
locuințele lor pot fi conectate la sistemul de canalizare.

SOLUȚIE ACTIVĂ:
•  Digitalizarea operațiunilor de câmp folosind aplicația 

Colectare de date mobile

•  Reducerea decalajului dintre fluxurile de lucru pe 
teren și birou

•  gestionarea activelor de utilitate a apei în cloud

•  Respectarea fără efort a reglementărilor 
guvernamentale

•  Monitorizarea proiectului în timp real

•  Accesibilitatea datelor pentru public

Pentru a rezuma, apele liburniene au implementat 
gIS Cloud pentru a introduce colaborarea cu lucratorii 
colegi , unitățile administrației locale și cetățenii, 
colectarea digitală a datelor și inspecțiile pe teren, o 
imagine de ansamblu a infrastructurii, întreținerea 
rapidă și planificarea.

În cuvintele lui Siniša Čulić, ofițer gIS în departamentul 
de alimentare cu apă și drenaj:

„gIS Cloud permite colaborarea între compania 
noastră și unitățile administrațiilor locale. 
Managementul nostru are acum o imagine de 
ansamblu asupra infrastructurii de apă existente și a 
datelor de drenare pe smartphone‑urile lor în timp 
ce se află pe teren. Mai mult, angajații noștri folosesc 
formulare digitale pentru a introduce informații 
despre curățările rețelelor sanitare, inspecții pe teren 
și deficiențe de alimentare cu apă. Toate datele pot 
fi monitorizate din orice locație ‑ cu gIS Cloud Map 
Viewer; cei care au nevoie de informații exacte au 
acum o modalitate de a o accesa rapid și eficient. ”

Rezultatele 
Noul proces de colectare a datelor de teren a 
îmbunătățit productivitatea companiei și a redus 
timpul necesar pentru colectarea datelor (inspecție și 
întreținere pe teren, adăugarea de noi rețele sanitare, 
instalații, drenaj și date privind deficiențele de apă).

Toate datele sunt acum disponibile online pentru 
echipajele de birou și managementul care le permite 
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să‑și planifice operațiunile și să acorde prioritate 
sarcinilor cu mai multă eficiență ca niciodată. De 
asemenea, i‑a ajutat să colaboreze cu unitățile 
administrației locale și cu cetățenii, oferindu‑le acces 
la diferite segmente de date spațiale.

Cu expertiza și serviciile personalului Smart Cloud, 
partenerul regional gIS Cloud, Waters Liburnian au 
implementat rapid întregul sistem, permițându‑le 
să‑și transforme fluxul de lucru în cel mai scurt timp. 
Aplicațiile mobile gIS Cloud sunt ușor de utilizat și 
nu au necesitat nicio pregătire specializată pentru 
echipajul de teren. Noua soluție a îmbunătățit 
semnificativ coordonarea și comunicarea acestora. 

Încurajați de rezultatele excelente obținute cu gIS 
Cloud, Liburnian Waters continuă să‑și îmbunătățească 
procesele de activitate prin asigurarea exactității 
datelor de infrastructură colectate.

Siniša Čulić a enumerat principalele motive pentru 
utilizarea software‑ului cloud în utilitățile de apă:

•  Platforma intuitivă pentru colaborarea cu oamenii 
din cadrul unei organizații, precum și cu părțile 
interesate din administrația locală și cetățeni

•  Prețuri rezonabile ale serviciilor cloud în comparație 
cu alternativele

•  Ușor de utilizat și nu necesită instruire suplimentară 
sau resurse IT

SmartAqua: soluție pentru digitalizare și 
înregistrare rapidă a datelor de câmp în 
alimentarea cu apă și drenare
După o experiență vastă în colaborarea cu companiile 
de aprovizionare cu apă și după tendințele industriei 
de servicii de apă, care au început să recunoască 
avantajele digitalizării versus fluxul de lucru bazat pe 
hârtie, partenerii gIS Cloud Smart Cloud și‑au unit 
forțele cu jurica kovač (Aqua Libera), un consultant 
independent cu 27 de ani de experiență în gestionarea 
sistemelor publice de alimentare cu apă, pentru a 
depăși provocările industriei.

Împreună au lansat SmartAqua, o soluție bazată pe 
o platformă gIS Cloud, specializată pentru nevoile 
sistemelor de alimentare cu apă și de drenaj. 
Acest sistem de aplicații web și mobile oferă un 
mod structurat și eficient de înregistrare digitală 
a pierderilor de apă, punând datele la dispoziția 
instantanee a managerilor, ceea ce duce la o 
organizare eficientă a fluxului de lucru și reparații 
rapide ale scurgerilor.

SmartAqua este echipat cu formulare de sondaj digitale 
pentru înregistrarea și gestionarea datelor privind 
scurgerile înregistrate sau neînregistrate, diferite 
active ale sistemului de apă (hidranți, gauri, valve, etc.), 
lucrări de înlocuire a contorului de apă și reparații ale 
scurgerilor. Sondajele pot fi personalizate în funcție 
de nevoile de colectare a datelor companiei. Datele 
colectate sunt accesibile online printr‑o interfață de tip 
hartă și sunt, de asemenea, reprezentate pe un tablou 
de bord SmartAqua, cu grafice și statistici.

Implementarea SmartAqua, sisteme de alimentare 
cu apă care și‑au păstrat anterior datele pe hârtie 

sau soluții desktop pot în cele din urmă să adune 
și să gestioneze toate datele într‑un singur loc, 
accesibile oricui. Datele despre infrastructura apei sunt 
reprezentate vizual pe o hartă, suprapuse cu toate 
informațiile necesare sistemului, precum și imagini ale 
activelor din câmp, ca dovadă a stării activelor.

Această transformare a schimbului de date, 
accesibilitate și colaborare între departamente sau 
alte organizații face o diferență enormă în industria 
serviciilor de apă, creând un flux de lucru digital 
modern, care va beneficia comunitatea în ansamblu.
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Apa este o resursă esențială pentru viață și tendința 
globală este de reducere a disponibilității ei atât 

pentru generația actuală cât și pentru cele viitoare.

Validarea implementării tehnologiilor actuale de 
digitizare a virtual oricăror informații din jurul nostru, 
implicit a consumului de apă, reprezintă un deziderat 
al societății moderne în contextul dinamicii acesteia. 
Amânarea adoptării acestor tehnologii moderne poate 
accentua decalajul între disponibilitatea resursei de 
apă și nevoilor societății.

Scalarea la nivel urban a unui sistem centralizata de 
colectare a consumului individual de apă poate foarte 
ușor să fie un eșec major dacă tehnologia de colectare 
și transmisie a informațiilor nu este studiată îndeajuns, 
dacă individul nu este dispus să o accepte sau dacă 
compania de apă nu o poate procesa în momentul 
oportun.

În direcția asta a fost demarat un proiect pilot, 
denumit AQUAWAN, dezvoltat și implementat de către 
compania ETA2U în parteneriat cu AQUATIM.

Proiectul AQUAWAN își propune în primul rând 
validarea implementării conceptului de telecitire 
automatizată a contoarelor inteligente de apă, în 
condiții reale de teren, astfel încât să se poată analiza, 
studia și consemna dificultățile care pot apărea atât în 
faza de implementare cât și ceea de exploatare. 

Un alt aspect important reprezintă analiza impactului 
social și economic. Impactul social se are în vedere atât 
din perspectiva acceptării schimbării metodologiei 
de colectare a informațiilor de la punctele de consum, 
cât și din perspectiva reducerii la minim a interacțiunii 
consumatorilor cu reprezentanții furnizorilor de 
utilități. De asemenea, este esențială integrarea 
informațiilor, în vederea analizării datelor pentru 
fiecare consumator, din perspectiva utilizării raționale 
a acestei resurse esențiale, apa. Astfel consumatorii 
își pot adapta mai ușor parametrii de funcționare în 
funcție de nevoile lor.

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea 
unei infrastructuri de telecitire a contoarelor de apă 
în zona pilot „Neptun”, din municipiul Timișoara, cu 
o cadență de o dată pe zi, furnizarea acestor date 
în sistemul de evidență AQUATIM S.A. astfel încât 
să stea la baza următoarelor obiective specifice de 
termen lung:

•  Citire și transmiterea automată a datelor de la 
contorul de apă, respectiv a parametrilor rețelei;

•  Asigurarea detecției unor praguri de valori 
prestabilite și generarea alertelor prestabilite 
pe baza monitorizării continue a parametrilor 
sistemului;

•  Rapoarte și analize comparative;

•  Îmbunătățirea sistemului de mentenanță, controlul 
activităților operaționale, reducerea costurilor și 
creșterea calității serviciilor prestate.

În cadrul acestui proiect s‑a utilizat una dintre 
tehnologiile momentului, care poate oferi soluții 
viabile pentru astfel de probleme și anume tehnologia 
Low Power Wide Area (LPWA). Tehnologiile LPWA oferă 
seturi unice de caracteristici, inclusiv conectivitate 
pe zone geografice extinse pentru dispozitive cu 
putere redusă și cu rate scăzute de date, care nu sunt 
furnizate de tehnologiile wireless tradiționale. Piața 
lor este de așteptat să fie imensă. Aproximativ un 
sfert din totalul de 40 de miliarde de dispozitive IoT 
/ M2M urmează să fie conectate la Internet utilizând 
rețele LPWA fie prin tehnologii brevetate, fie prin 
cele celulare. Rețelele LPWA sunt unice pentru că 
fac schimburi de date diferit faţă de tehnologiile 
tradiționale care sunt utilizate în cadrul IoT, cum ar fi 
rețelele wireless cu rază scurtă de acțiune (Zig‑Bee, 
Bluetooth, Z‑Wave), rețelele wireless locale (WLAN) şi 
cele celulare (gSM, LTE).

Tehnologia LoRa (Long Range) reprezintă o categorie 
de comunicații radio caracterizată de distanță mare de 
transmisie (long range), cu un consum mic de energie 
(low power). LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) 
reprezintă un set de reguli şi convenţii deschise 
de tipul LPWAN (Low Power Wide Area Network) 
dezvoltate de consorțiul LoRa Alliance. Completează 
tehnologia LoRA cu nivelul MAC. Chiar dacă este un 
set de specificații deschise se bazează în totalitate pe 
nivelul fizic proprietar LoRa. Practic, LoRaWAN este 
un protocol de radio transmisii prin care se formează 
rețele de obiecte inteligente. Rețeaua constituită 
folosește o topologie star‑of‑stars, cu gateway‑uri 
servind drept bridge‑uri transparente, care transmit 
mesajele între senzori și serverul central. gateway‑urile 
se conectează la rețea prin legături tradiționale, 
utilizând adrese IP, iar dispozitivele cu senzori folosesc 
comunicația wireless de un singur hop către unul sau 
mai multe gateway‑uri.

Proiectul pilot a fost implementat în Municipiul 
Timișoara, zona numită ”Neptun”. În cadrul proiectului 
au fost montate 167 de contoare de apă. Transmisia 
datelor se face noaptea, odată la 24 de ore.
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de Apă, Utilizând Protocolul de Comunicație LoRaWAN
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Cele 167 de contoare sunt de diametre diferite fiind 
împărțite astfel:

•  25 de bucăți de DN15 (R160) clasă C;

•  100 de bucăți de DN20 (R160) clasă C;

•  40 de bucăți de DN32 (R160) clasă C;

•  2 bucăți de DN50 (R100) clasă B+.

Contoarele utilizate în cadrul proiectului sunt de tip 
Zenner. Acestea sunt contoare cu cadran uscat cu un 
modul atașabil Electronic Data Capture (EDC). Acest 
modul are rolul de a detecta impulsurilor electronice 
și în același timp permite citirea datelor în siguranță, 
de la distanță și integrarea contoarelor de apă în 
sistemele de contorizare inteligentă.

Pentru buna funcționare a contoarelor a fost necesară 
parcurgerea unor etape enumerate mai jos:

•  Integrarea contoarelor în Network Server (Actility);

•  Activarea optică a contoarelor;

•  Testarea comunicației LoRaWAN între contoare și 
Network Server.

În paralel cu implementarea proiectului pe teren, a 
fost dezvoltată o aplicație, purtând același nume ca 
și proiectul, AQUAWAN. Această aplicație are rolul de 
gestionare a instalării contoarelor de apă și urmărirea 
datelor transmise de acestea în vederea accesării 
informațiilor radio sau poziționărilor dispozitivelor în 
teren.

Accesul la date se face pe baza unui ”nume utilizator” 
și o parolă. Platforma oferă două modalități prin care 
datele sistemului pot fi vizualizate: prin intermediul 
unei hărți interactive, respectiv sub forma tabelară.

Cu ajutorul aplicației utilizatorul autentificat poate 
efectua diferite operații, cum ar fi filtrarea contoarelor 

după stațiile de bază la care sunt conectate, după data 
ultimei transmisii, după tipul consumatorului la care 
s‑a montat contorul etc. De asemenea, este posibilă 
alegerea datei la care ne interesează parametrii 
sistemului (istoricul).

Prin selectarea unui contor de pe hartă, într‑o altă 
pagină se vor afișa o mulțime de date referitoare la 
punctul acela de consum.
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De asemenea, este important de menționat faptul 
că sunt contoare care nu pot fi citite în fiecare zi, 
în cazul acestora pentru zilele care lipsesc sunt 
aproximate valorile. Pe fiecare grafic de consum se 
găsește și o limită de consum, reprezentată printr‑o 
linie roșie orizontală. Această limită, momentan, a 
fost calculat ca și media de consum pe o lună de pe 
contor înmulțit cu 1.5;

•  Consum contor virtual ‑ Consumul contorului virtual 
0000000000000000 reprezintă consumul cumulat 
pentru zona Neptun, care conține consumul 
monitorizat din sistemul SCADA (citiri o data la 10 
min) .

•  Pierderi contor virtual – această secțiune se 
referă la afișarea pierderilor înregistrate pe 
perioada selectată. Este calculată prin diferența 
dintre consumul trecut prin contor‑ul virtual 
0000000000000000 și suma consumului înregistrat 
cu de la contoarele individuale (cu transmisie LoRa) 
atașate conductei monitorizate cu contorul virtual.

În cazul în care se dorește extragerea datelor de pa 
platformă, utilizatorul are două posibilități:

•  Format CSV: în cazul acestui tip de export vor fi 
extrase informațiile în forma văzută pe ecran, filtrate 
sau nu, în funcție de acțiunile utilizatorului;

•  Format Excel: în acest caz, se face exportul datelor 
din tabel într‑un format impus de AQUATIM și nu 
ține cont de ce se vede pe ecran, adică de ce filtre a 
aplicat utilizatorul.

Pentru verificarea funcționării corecte a sistemului 
s‑au efectuat și niște cerificări. Angajații AQUATIM 
s‑au deplasat la zona de interes și au efectuat citiri, 
în mod aleator. Ulterior datele furnizate de către 
angajații AQUATIM au fost comparate cu datele citite 
prin rețeaua LoRaTIM. În cazurile în care au existat mici 

Modalitatea de afișare a datelor de la locurile de 
consum sub formă tabelară oferă și mai multe 
informații. Ne oferă posibilitatea analizei datelor 
înregistrate de contoare

Se poate selecta un contor și perioada de interes iar 
utilizatorul poate vedea consumul afișat pe zi. 

Datele furnizate sunt împărțite sub 3 categorii:

•  Consum – aici se găsește consumul zilnic pe acel 
contor pe perioada selectată, sub forma unui grafic. 
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diferențe dintre datele citite de către angajați și datele 
înregistrate de dispozitive s‑au constat că acestea 
provin din faptul că citirea automatizată se efectuează 
noaptea iar angajații au făcut citirile a doua zi, după 
amiază.

Este important de menționat faptul că nu s‑au ales 
locuri preferențiale pentru montarea contoarelor de 
apă; efectiv au fost înlocuite toate contoarele vechi 
cu cele inteligente în zona de interes, Neptun. Există 
dispozitive montate și în canale cu adâncimi de până 
la 2 m, canale cu pereți din beton armat si capace 
de fontă, subsoluri de clădiri istorice unde grosimea 
zidurilor depășește 1m, și multe altele. 

De asemenea, pe perioada testării și validării 
tehnologiei am avut și zăpadă de peste 40 cm, 
temperaturi sub ‑15 grade Celsius, peste 40 de grade 
Celsius, ploi și furtuni care au cauzat inundarea 
canalelor.

Având în vedere cele descrise mai sus, concluzia 
AQUATIM despre proiectul pilot realizat este că 
această tehnologie este matură, pretabilă pentru a fi 
implementata la scară largă și este net superioară altor 
tehnologii comerciale existente în acest moment în 
piață. Strategiile oricăror companii de apă ar trebui 
să includă adoptarea acestor metode demonstrate 
în cadrul proiectului de cercetare, proiect care a 
demonstrat atât gradul inovator cât și fiabilitatea în 
decursul unui an complet de funcționare.

Tommy și Emma

Ceea ce părea o glumă bună spusă cu ocazia zilei de 1 
aprilie se adeverește…și asta chiar acum.

Companie de apă Water Corp din Australia efectuează 
teste pe teren pentru a detecta pierderile de apă. Până 
acum nimic nou, dar testele în teren se fac cu ajutorul 
a doi câini.

Testele vor să observe cât de sensibile sunt aceste 
animale și cât de eficiente sunt în a identifica spărturi.

„Cu aproape 34.000 de kilometri de rețea de apă în 
vastul nostru stat, este important să continuăm să 
explorăm metode noi și inovatoare de detectare a 
scurgerilor ascunse”, spune ministrul apelor Dave kelly. 

„Aceste studii de teren nu vor testa numai abilitățile 
cîinilor de a identifica scurgeri ascunse, dar vor vedea 
cât de aproape trebuie să fie scurgerea pentru a fi 
detectată și câți kilometri pe zi pot călători”.

Steve Austin este antrenorul celor doi câini : Tommy 
un springer spaniol și Emma un coker spaniol. Austin 
a lucrat cu diverse agenții australiene ca dresor de 
câini pentru a pregăti câini care să detecteze diferite 
mirosuri precum narcotice sau animale sălbatice.

El crede că abilitățile de miros ale câinilor pot detecta 
mai bine scurgerile de apă, mai ales acolo unde 
utilizarea metodelor clasice este dificilă.
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Autolaboratoare pentru analiza şi localizarea 
pierderilor de apă
Amenajare personalizată începând de la soluţii de 
bază şi până la variante complet echipate

Măsurători şi monitorizări zonale
Loggeri de date - presiune, debit şi nivel de zgomot
Debitmetre ultrasonice şi electromagnetice

Pre-localizare şi localizare exactă
Corelatoare - on-line şi off -line 
Loggeri de nivel de zgomot
Echipamente de ascultare electro-acustice
Corelatoare multipunct

Locatoare de trasee de conducte şi 
locatoare feromagnetice

Sisteme inteligente pentru localizarea pierderilor 
şi monitorizarea reţelelor de conducte
Made in Germany.

SebaKMT - Seba Dynatronic GmbH Reprezentanţa în România
Str. Av. Ştefan Protopopescu Nr.1 Bl.C6 Ap.25 sect.1 Bucureşti
tel +21 2309138    www.sebakmt.com
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Sisteme de retenție și 
infiltrare a apelor 

meteorice 

www.pipelife.ro
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