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PREFAºÅ 

 
 Problema folosirii ra¡ionale a apei devine din ce în ce mai complicatå din cauzå cå, 
rezervele naturale sunt relativ constante (¿i rezervele ¡årii noastre, în particular, nu 
sunt mari, totu¿i suficiente pentru necesar), necesarul de apå cre¿te continuu ca urmare 
a iriga¡iilor, dezvoltårii industriei ¿i urbanizårii masive, calitatea apei în sursele 
naturale se depreciazå continuu ca urmare a evacuårii de ape insuficient epurate ¿i a 
spålårii de cåtre precipita¡ii a atmosferei din ce în ce mai poluate ¿i cre¿te exigen¡a 
asupra calitå¡ii apei cerute de consumatori. 
 Lucrarea de fa¡å este elaboratå în ideea de a fi utilå studen¡ilor în formarea unei 
metodologii de dimensionare a principalelor lucråri utilizate în alimentarea cu apå a 
centrelor populate ¿i industriilor (care nu cer o apå cu caracteristici deosebite), pentru 
ob¡inerea unui ordin de mårime a dimensiunilor construc¡iilor cu care vor lucra în 
practica inginereascå, pentru cunoa¿terea ¿i aplicarea unora din prevederile normative 
¿i proiectele tip, în formarea unei gândiri inginere¿ti. 
 Mai mult ca în multe domenii, din cauza condi¡iilor diferite de teren ¿i a calitå¡ii 
apei todeauna variabile, este foarte importantå formarea unei gândiri inginere¿ti. 
 Lucrarea este structuratå pe trei aplica¡ii. 

Aplica¡ia 1 cuprinde metodologia practicå de alegere a unui sistem de alimentare 
cu apå. 
 Aplica¡ia 2 cuprinde dimensionarea obiectelor componente pentru un sistem de 
alimentare cu apå, la care apa se ob¡ine din sursa subteranå. 
 Aplica¡ia 3 cuprinde dimensionarea unui sistem de alimentare cu apå din sursa de 
suprafa¡å. Se insistå, în special, asupra sta¡iei de tratare. 
 Op¡iunea pentru aceastå formå a avut la bazå concluzia cå totdeauna sistemul de 
alimentare cu apå trebuie gândit în ansamblu. Pânå la formarea unui solid bagaj de 
cuno¿tin¡e personale, studentul/inginerul va aborda problemele în etape: schi¡area 
solu¡iei (alegerea schemei), dimensionarea tehnologicå, dimensionarea constructivå, 
verificarea tehnologicå, evaluarea costurilor, optimizarea pe obiect, optimizarea 
generalå. Fiecare treaptå nouå poate conduce la corectarea unor elemente din fazele 
precedente. 
 Calculele, suficient de detaliate pentru a fi u¿or de urmårit, sunt înso¡ite de desene 
elaborate sub formå de schi¡e. Apreciez cå aceastå formå este mai accesibilå pentru 
în¡elegerea modului de realizare a unor asemenea construc¡ii complicate materialul 
poate fi înså bine folosit numai dupå cunoa¿terea aspectelor teoretice ale problemei. 
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PARTEA I 

 
ALEGEREA SCHEMEI DE ALIMENTARE CU APÅ 

 
 Defini¡ii. ¥n cartea de fa¡å s-a folosit terminologia în general acceptatå în 
domeniul alimentårii cu apå. Deoarece se va vorbi mult de cele douå elemente 
de bazå, sistem de alimentare cu apå ¿i schema de alimentare cu apå pentru 
siguran¡å vor fi redate mai jos defini¡iile de bazå. 
 Prin sistem de alimentare cu apå se în¡elege totalitatea construc¡iilor, 
instala¡iilor, utilajelor, echipamentelor ¿i måsurilor constructive cu ajutorul 
cårora apa este luatå dintr-o surså naturalå, i se corecteazå calitatea, este 
transportatå, înmagazinatå ¿i distribuitå astfel ca fiecare utilizator luat în calcul 
så primeascå apå în cantitatea, de calitatea ¿i la presiunea normalå de folosire. 
 Prin schema de alimentare cu apå se în¡elege reprezentarea conven¡ional-
schematicå a obiectelor sistemului de alimentare cu apå cu påstrarea ordinii 
tehnologice. Schema de alimentare cu apå reprezintå o schemå de calcul pentru 
dimensionarea corectå din punct de vedere tehnologic a sistemului de 
alimentare cu apå. 
 O schemå completå de alimentare cu apå este formatå din: captare, sta¡ie de 
pompare, sta¡ie de tratare, aduc¡iune, construc¡ie de înmagazinare, re¡ea de 
distribu¡ie. 
 Ra¡ional dimensionarea obiectelor schemei se face la debitul  pentru 

toate obiectele pânå la rezervor ¿i  pentru re¡eaua de distribu¡ie. 

Qzi max

Qo max
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Capitolul 1 
ALIMENTARE CU APÅ DIN SURSÅ SUBTERANÅ 

 
 

1.1. ENUNºUL APLICAºIEI 1 - 1 

 
 Så se stabileascå schemele posibile de alimentare cu apå a unei localita¡i cu 
circa 30 000 locuitori, fårå industrie cu profil na¡ional. Clådirile localitå¡ii au 
parter, parter ¿i patru nivele ¿i sunt amplasate pe o suprafa¡å de circa 200. Planul 
topografic de amplasare este dat în figura 1. Sursa de apå ce poate fi luatå în 
considerare este apa din stratul freatic existent în zona vecinå (fig. 1). Apa este 
de calitatea apei potabile. 

 
 

1.2. SOLUºII PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APÅ 
 

1.2.1. IPOTEZE DE LUCRU 
 

− toate clådirile au apå rece în apartamente ¿i posibilitate de preparare 
localå a apei calde; se acceptå o normå de necesar specific de apå (STAS 
1343/1) de 300 l/om⋅zi; 

− se acceptå cå în principiu volumul rezervorului de compensare trebuie så 
aibå circa 1/2 din necesarul zilnic de apå al localitå¡ii; 

− se acceptå cå presiunea minimå la bran¿ament este 22,5 m. 
 
Notå: presiunea la bran¿ament  se poate calcula expeditiv cu formula: Hb

 
Hb = ⋅4,5, Ne

 
unde cu  s-a notat numårul de nivele (caturi) ale clådirii; cum clådirile au 

parter ¿i patru nivele, deci cinci caturi,  = 5, rezultå o presiune minimå de: 

Ne
Ne
 

Hb = 4,5
m
cat

⋅5 caturi = 22,5 m. 

 

 

1.3. STABILIREA ELEMENTELOR DE BAZÅ 

 

 Elementele componente ale schemei de alimentare cu apå. 
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− Captarea. Apa este captatå dintr-un strat freatic. Se poate prevedea o 
captare cu pu¡uri, cu colectare a apei prin sifonare ¿i pu¡ colector sau prin 
pompare din pu¡uri. ¥n ambele situa¡ii apa trebuie pompatå. 

− Aduc¡iunea va fi formatå dintr-o conducta sub presiune: apå este de bunå 
calitate, apåeste pompatå, debit de apå este mic. Debitul transportat poate fi 
estimat astfel: 

 

Q = N⋅q = 30 000 loc⋅300 l/om zi ≅ 9 000 /zi (circa 110 l/s); m3

unde: 
  N este numårul de locuitori alimenta¡i cu apå; 
  q    -    norma specificå de apå necesarå unui locuitor (l/om⋅zi). 

 
− Rezervorul. Rezervorul poate fi realizat ca rezervor pe sol întrucât existå 

cota suficientå în apropiere (la circa 2 Km). Dacå se considerå cå terenul are 
cota maximå 132 (casa din punctul A pe plan), iar pierderea de sarcinå pe 
conducta de legåturå rezervor - re¡ea are o valoare medie de 50/00, atunci cota 
rezervorului va fi: 

 
132 + 2 000⋅0,005 + 22,5 m = 164,5 m ≅ 165 m; 

 
 Volumul rezervorului va fi apreciat la minimum ¿i anume egal cu jumåtate 

din consumul zilnic de apå. Cum necesarul de apå este de 9000 /zi se poate 

accepta un rezervor dwe 5000  (douå cuve de 2500 ). 

m3

m3 m3

− Tratarea apei. ¥ntrucât apa este potabilå la surså, tratarea va consta 
numai din dezinfectare. Aceasta poate fi fåcutå lângå rezervorul de 
compensare. Cu aceste date pot fi imaginate urmåtoarele solu¡ii ra¡ionale 
(fig. 1). 

 
1.4. VARIANTE RAºIONALE  

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APÅ 
 

Varianta 1. Apa colectatå din pu¡uri, cu un sistem de sifonare, este pompatå 
cu o singurå sta¡ie de pompare cu debit de circa 110 l/s ¿i înål¡ime de pompare 
de circa 160 - 125 + h = 50 m; apa ajunge printr-o conductå de 300 mm (se 

poate dimensiona la o vitezå de circa 1 m/s) la rezervoarele de circa 5000  
amplasate la cota 165; din rezervor, gravita¡ional apa va alimenta re¡eaua de 
distribu¡ie pentru orice valoare a debitului între - , pentru cazuri de 

avarie sau în caz de incendiu. 

r

m3

Qo min Qo max

Varianta 2. Apa captatå este pompatå într-un rezervor amplasat lângå ora¿ 
de unde este repompatå direct în re¡ea ( /  poate fi de ordinul 1/25) Qo min Qo max
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cu pompe cu tura¡ie variabilå; sta¡ia de pompare va avea douå surse de 
alimentare cu energie, astfel ca în orice situa¡ie (incendiu) så asigure apa 
necesarå: 

Qo max ≅ 110 l/s⋅  = 110⋅1,3 = 143 l/s. Ko
 

 Cu Q /  s-a notat debitul minim/maxim de apå cerut de re¡eaua de 

distribu¡ie.  reprezintå coeficientul de varia¡ie orarå a debitului din re¡ea 

(valorile pot fi luate din STAS 1343/1-95). 

o min Qo max
Ko

Varianta 3. Apa colectatå prin pu¡uri este pompatå cu pompe submersibile 
amplasate în fiecare pu¡, direct în rezervorul amplasat lângå ora¿ ( ); din acest 

rezervor apa este repompatå direct în re¡eaua de distribu¡ie ( ) folosind 

pompe cu tura¡ie variabilå ¿i având siguran¡a maximå în func¡ionare pentru 
cazuri de avarie; 

R2
SP2

Varianta 4. Apa colectatå din pu¡uri este pompatå direct (cu pompe 
submersibile) în rezervor la cota 160 ( ) de unde alimentarea cu apå a re¡elei 

se face gravita¡ional. 

R1

 Comentariu. Varianta ra¡ionalå va rezulta din compararea costurilor pentru 
realizarea obiectelor componente ¿i a cheltuielilor cu energia. Calitativ pot fi 
fåcute înså unele aprecieri ini¡iale. 

• Varianta 1 are avantajul unei singure sta¡ii de pompare, a unui rezervor 
de cotå, sigur în func¡ionare (mai ales la avarie ¿i incendiu); are dezavantajul cå 
sistemul de colectare a apei (prin sifonare) este ceva mai preten¡ios în execu¡ie 
¿i exploatare. 

• Varianta 2 are avantajul unei execu¡ii mai u¿oare a rezervorului ¿i a unor 
conducte de legåturå mai scurte dar ¿i dezavantajul unei sta¡ii de pompare în 
plus, sta¡ie de pompare mai scumpå (o alimentare cu energie mai bunå, pompe 
cu tura¡ie variabilå). 

• Varianta 3 are solu¡ii mai robuste pentru captare ¿i aduc¡iune (presiune 
de lucru mai micå) dar este mai dificilå în ceea ce prive¿te pomparea cu debit 
variabil (pentru a putea realiza un consum minim de energie). 

• Varianta 4 este robustå pentru toate elementele cu observa¡ia cå pentru a 
fi ¿i economicå necesitå pompe submersibile cu randament mare ¿i fiabile; 
totodatå între¡inerea poate fi ceva mai complicatå; ca ¿i în varianta 2 tratarea 
apei este mai u¿or de urmårit (lângå ora¿), dar mai periculoaså prin pastrarea 
unei rezerve de clor lângå ora¿. Din aceste considerente par mai favorabile 
variantele 1 ¿i 4. 
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Capitolul 2 
 

ALIMENTARE CU APÅ DIN SURSÅ SUBTERANÅ 

SAU SURSÅ DE SUPRAFAºÅ 

 
 

2.1. ENUNºUL APLICAºIEI 1 - 2 

 
 Så se stabileascå schemele posibile de alimentare cu apå a unei localita¡i cu 
circa 50 000 locuitori. Localitatea amplasatå în zona de deal este reprezentatå, 
prin re¡eaua stradalå, pe planul de situa¡ie (fig. 2). ¥n localitate existå o industrie 
cu profil alimentar, care necesitå un debit total de 50 l/s. 
 Localitatea este formatå din clådiri parter, parter ¿i patru nivele, cu dotare 
interioarå cu apå rece ¿i preparare localå a apei calde. Sunt prevåzute clådirile 
publice cu dotare normalå (¿coli, spitale, cinematografe etc.). 
 Sursa de apå ce poate fi luatå în discu¡ie este apa subteranå de mare 
adâncime (nivel hidrostatic - 20 m, apå de bunå calitate) sau apa de suprafa¡å, 
râu categoria I. Captarea se poate face în zona sectorului podului existent unde 
înål¡imea apei este minim 1,30 m. 

 
 

2.1.1. IPOTEZE DE LUCRU 
 

− norma de necesar specific de apå (conform STAS 1343/1) poate fi 
adoptatå de circa 300 l/om zi; ca atare necesarul zilnic de apå va fi de: 

  

50 000⋅300⋅1/1 000 = 15 000 /zi (circa 180 l/s); m3

  
− se adaugå necesarul de apå cerut de industrie, 50 l/s; 
− volumul de apå din rezervor va fi de circa jumåtate din consumul zilnic 

(rezerve de compensare, avarie, incendiu); 
− presiunea minimå la bran¿ament va fi 4,5m/nivel deci circa 22,5 m 

(pentru parter ¿i patru nivele); 
− pierderea de sarcinå pe conductele de transport se adoptå de circa 5 0/00. 
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2.3. SOLUºII PENTRU SISTEMUL  

DE ALIMENTARE CU APÅ DIN SURSA SUBTERANÅ 

 
 Dacå se folose¿te apå subteranå, atunci sunt douå variante: 

Varianta 1, figura 2. 
− Captare cu pu¡uri, în zona indicatå pe plan; apa din pu¡uri va fi pompatå 

cu pompe submersibile (este singura solu¡ie, apa fiind la peste 20 m sub cota 
terenului); apa pompatå poate fi stocatå într-un rezervor, de lucru, aflat în zona 
captårii de unde va fi repompatå la rezervorul ora¿ului. 

− Aduc¡iunea, de lungime mare, circa 12 km,va fi amplasatå în lungul 
drumului existent; diametrul conductei 500 mm (i = 0,35%; v =1,2 m/s). 

− Rezervorul va avea circa 8 - 10 000  (jumatåte din consumul zilnic) ¿i 
va fi amplasat la cota formatå din: 

m3

 
195    m − cota maximå în ora¿ 
10    m − pierderea de sarcinå (rezervor-utilizator) 
22,5 m − presiunea la bran¿ament 

227,5 m ≅ 230 m 
 

− Re¡eaua de distribu¡ie va avea forma re¡elei stradale; conducta de 
legaturå rezervor-re¡ea va avea un traseu paralel cu aduc¡iunea pânå la nodul cel 
mai apropiat (nod cu trei artere). 

− Tratarea apei, constând doar în dezinfectare cu clor, va putea fi fåcutå la 
unul din rezervoare. 

Varianta 2, figura 2. 
− apa colectatå din pu¡uri va fi pompatå direct în rezervorul ora¿ului ( ) 

printr-o aduc¡iune ce va func¡iona sub presiune; pompele din pu¡uri vor fi mai 
mari (presiunea de lucru va fi mai mare cu minim 20 - 25 m); 

R2

− la toate celelalte obiecte dimensiunile vor fi comparabile (acelea¿i) cu 
cele din varianta 1. 

 
 

2.4. SOLUºII PENTRU SISTEMUL  

DE ALIMENTARE CU APÅ DIN SURSÅ DE SUPRAFAºÅ 
 

Varianta 3, figura 3. 
− Captarea apei din râu se poate face în zona malului stâng amonte 

podului (mal convex, mal consolidat de pod); fiind necesar un debit mic (180 
l/s), iar apa având în râu o cotå suficient de mare se poate adopta captarea cu 
crib (având douå criburi pentru siguran¡å); apa captatå va fi pompatå la sta¡ia 
de tratare. 
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− Sta¡ia de tratare va fi amplasatå lângå prizå ¿i va asigura limpezirea ¿i 
dezinfectarea apei; pentru limpezire avansatå vor fi necesari reactivi de 
coagulare-floculare; tipul ¿i doza de reactivi vor fi stabilite prin studii de 
specialitate; 

− Apa tratatå va fi repompatå ( ), printr-o aduc¡iune similarå cu cea din 

varianta 1, în rezervoarele amplasate ca în varianta 1 ( ). 

SP2
R2

Varianta 4, figura 4. 
Poate fi luat în considerare un amplasament al sta¡iei de tratare lângå ora¿ul 

ce va fi alimentat cu apå ST(2). Pentru evitarea pomparii unei cantita¡i mai mari 
de apå (necesarå între¡inerii obiectelor sta¡iei de tratare) este necesarå 
repomparea apei rezultatå din proces ¿i reintroduså în circuit; totodatå este 
necesarå tratarea ¿i re¡inerea nåmolului rezultat din sta¡ie; nu se recomandå 
evacuarea apei de spålare în re¡eaua de canalizare a apelor uzate menajere ¿i 
epurarea în comun deoarece nåmolul (în cantitate mare în perioadele de apå 
tulbure) este un nåmol mineral ce complicå func¡ionarea treptei biologice de 
epurare; totodatå evacuarea în râu a apei de spålare presupune un colector de 
lungime mare. 

Comentariu. Solu¡ia ce va fi adoptatå va rezulta în urma evaluårii costurilor 
de investi¡ie ¿i exploatare. 
 Dintr-o analizå generalå privind modul de func¡ionare ¿i siguran¡a în 
func¡ionare se poate spune cå: 

− variantele de alimentare din apå subteranå, chiar dacå necesitå mai multå 
energie pentru pompare, au ca surså o apå de bunå calitate; aceasta face ca apa 
asiguratå popula¡iei så fie totdeauna de bunå calitate (¿i mai apropiatå de 
nevoile de consum ale omului, iarna apa este mai caldå, vara este mai rece); 
totodatå apa din surså este mai protejatå contra unor poluåri accidentale; între 
variantele 1 ¿i 2 diferen¡ele sunt legate de consumul energetic ¿i investi¡ia în 
pompe; aten¡ie la posibilita¡ile de extindere a sursei pentru dezvoltarea viitoare 
a localita¡ii; exploatarea poate fi u¿oarå; 

− variantele 3 ¿i 4 pot asigura apå de bunå calitate dupå o tratare fåcutå 
corect; sta¡ia de tratare necesitå o supraveghere continuå întrucât calitatea apei 
în râu este aproape continuu variabilå; totodatå riscul de poluare este ridicat ¿i 
greu de ståpânit în sectorul amonte; în final sta¡ia de tratare poate deveni o surså 
de poluare prin nåmolul ¿i apa de spålare (evacuare concentratå ¿i periodicå; se 
evacueazå ¿i o parte din reactivii introdu¿i pentru tratare). 

− ca atare variantele 1 si 2 sunt de preferat, varianta 1 putând så aibå 
avantaje; între variantele 3 si 4, varianta 3 este mai bunå. 
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Capitolul 3 
 

ALIMENTARE CU APÅ DIN APÅ DE LAC 

 
 

3.1. ENUNºUL APLICAºIEI 1-3 

 
 Så se stabileascå schema de alimentare cu apå pentru localitatea reprezentatå 
în planul de situa¡ie, figura 5,a. Localitatea, amplasatå în zona de munte, poate 

fi alimentatå cu apa dintr-un lac de volum mare (zeci de milioane de ), lac 
realizat pentru acumularea de apå necesarå localitå¡ii precum ¿i altor beneficiari 
din aval. 

m3

 Localitatea are 80 000 locuitori. Clådirile au maxim parter ¿i ¿ase nivele, 
existå dotarea normalå cu cladiri publice (¿coli, spitale, cinematografe etc.). 

 
 

3.2. IPOTEZE DE LUCRU 

 
− se adoptå o normå de necesar specific de apå de 350 l/om zi; ca atare 

necesarul de apå pentru localitate va fi de circa 28 000 / zi (325 l/s); m3

− rezervorul de apå va avea circa 15 000  (1/2 din consumul zilnic) ¿i va 
fi situat la cota: 

m3

600    m − cota maximå în ora¿ 
10    m − pierderea de sarcinå pe coordonata rezervor-re¡ea 

4,5⋅7 = 431,5 m − presiunea la bran¿ament 
CR =641,5≅645    m  

 

− nivelul minim al apei în lac este 30 m, fa¡å de cota normalå de reten¡ie 
800 m; 

− pierderea de sarcinå în sta¡ia de tratare este apreciatå la circa 5 m. 
 
 

3.2. SOLUºII PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APÅ 

 
Varianta 1 (fig. 5,b; 5,c) 
− Captarea apei direct din lac printr-o construc¡ie executatå în baraj. 

 

 19



 

 20



 
 
 

 21



 

 22



− Transportul apei va fi fåcut gravita¡ional, dacå se poate pânå la rezervor; 
elementul de transport va fi conductå din cauzå cå debitul transportat are o 
valoare destul de micå (325 l/s). 

− Sta¡ia de tratare, constând din site pentru re¡inerea suspensiilor plutitoare 
(alge, mici vie¡uitoare etc.), filtre rapide, clorizare finalå, va putea fi amplasatå 
lângå baraj sau într-o pozi¡ie intermediarå care så asigure totu¿i transportul 
gravita¡ional; pozi¡ia 1 imediat aval de baraj, varianta 1a, sau în pozi¡ia 2, 
varianta1b; dacå se dore¿te un transport gravita¡ional, cota sta¡iei trebuie så fie 
peste cota 650 (cota rezervorului este 645) cotå foarte aproape de baraj, deci 
rezultå cå între cele douå pozi¡ii diferen¡a este micå; va råmâne (în cazul de 
fa¡å) numai pozi¡ia 1; în aceastå variantå aduc¡iunea va transporta 320 l/s la o 
diferen¡å de cotå de 750 - 645 = 105 m; pentru o distan¡å de 5 000 m (panta 
medie 2,1%) rezultå un diametru de 400 mm. 

− Rezervoarele vor avea circa 8 000  ¿i vor fi amplasate la cota 645; 
cum cota minimå în ora¿ este 550 rezultå cå presiunea staticå maximå va 
depå¿i 60 m (este de 95 m) ¿i ca atare va fi nevoie de o re¡ea de distribu¡ie cu 
trei zone de presiune (presiunea nu va depå¿i 60 m în fiecare zonå); legåtura la 
re¡ea se va face într-un nod puternic; rezervoarele vor avea deci trei pozi¡ii 
diferite la cote convenabile zonelor de presiune; cel mai de sus va fi la cota 645, 
iar cel mai de jos la cota 610. 

m3

− Re¡eaua de distribu¡ie va fi o re¡ea mixtå, formatå din conducte amplasate 
pe spa¡iul stråzilor (la 1,2...1,5 m adâncime); aten¡ie! pentru fiecare zonå de 
presiune re¡eaua va fi consideratå ca re¡ea independentå, cu toate consecin¡ele, 
în alcåtuire ¿i exploatare. 
 

Varianta 2 
 Se poate imagina cå pozi¡ia sta¡iei de tratare va putea fi undeva deasupra 
cotei rezervorului cel mai de sus (de exemplu 660) dacå amplasamentul este 
convenabil (u¿or de construit, stabil, u¿or accesibil). ¥n acest caz apa va fi 
transportatå prin aduc¡iune direct la sta¡ie ¿i apoi gravita¡ional în rezervoarele 
celor trei zone de presiune. Aduc¡iunea va putea avea un diametru de 400 mm, 
panta hidraulicå medie (i) este: 

 

i = (770-660)/5 500 m ≅ 2,2%0. 
 

 La debitul de 325 l/s ¿i diametrul 400 mm viteza este de 1,8 ... 2 m/s. 
 Ansamblul tratare-rezervor va fi unitar, apropiat de rezervor, cu o exploatare 
relativ simplå. Sistemul de rezervoare va fi similar celui din varianta 1. 
 

Varianta 3 

− Apa din lac este trecutå prin centrala hidroelectricå (UHE) ¿i dupå 
uzinare va curge pe râu în aval pânå la un lac de compensare zilnicå (UHE 
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func¡ioneazå de regulå pentru acoperirea consumului energetic de vârf, câteva 
ore pe zi); volumul util al lacului tampon poate fi egal cu consumul de apå pe 1 
- 2 zile. 

− Din lacul tampon apa poate fi transportatå gravita¡ional la sta¡ia de 
tratare; pozi¡ia sta¡iei de tratare va fi aleaså astfel ca apa rezultatå så poatå fi 
transportatå gravita¡ional la rezervoare în cea mai mare parte (la limitå 
alimentarea gravita¡ionalå totalå coincide cu varianta 1); se alege 
amplasamentul de cota 600; ca atare vor putea fi alimentate gravita¡ional 
rezervoarele (deci consumatorii) sub cota 600.Apa va trebui pompatå pentru 
rezervoarele celorlalte zone de presiune. 

− Sta¡ia de tratare necesitå înså o schemå completå, limpezire totalå prin 
decantare, filtrare ¿i dezinfectare; în perioade de ape tulburi sta¡ia va func¡iona 
mai greu cu un consum mare de reactivi;va fi greu de exploatat la varia¡ii bru¿te 
ale calita¡ii apei aval de lac (pot fi ¿i al¡i afluen¡i ai râului aval de localitate). 
 

Comentariu 
 

• Varianta 1 folose¿te apa din lac, mai limpede, (tratare mai u¿oarå) ¿i toatå 
energia apei din lac (conducte mai mici), dar amplasamentul este departe de 
localitate; totodatå se pierde energia electricå aferentå debitului de apå tratatå. 

• Varianta 2 comparabilå cu varianta 1, permite o exploatare mai u¿oarå ¿i 
compactå. 

• Varianta 3 implicå o construc¡ie suplimentarå, lac de compensare zilnicå, 
de regulå un lac mic, greu de protejat contra colmatårii în perioada de ape mari; 
tratarea apei este mai costisitoare (decantare ce merge greu iarna, consum de 
reactivi); pentru o parte (sau toatå) din apa tratatå este necesarå pomparea la 
rezervor deci se consumå o parte din energia produså prin uzinarea apei din lac 
în UHE. 

• Ca siguran¡å ¿i simplitate în exploatare poate fi preferatå varianta 1 sau 
varianta 2. 

• Amplasamentul sta¡iei de tratare este esen¡ial în economia de energie. 
Dacå acesta este la cotå joaså apa tratatå va trebui repompatå la cote mari cu un 
cost ridicat. Nu trebuie uitat cå ¿i în ¡årile cu economie dezvoltatå, costul 
energiei cre¿te anual cu 2%. 
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PARTEA II 

 
DIMENSIONAREA TEHNOLOGICÅ  

A OBIECTELOR SCHEMEI DE ALIMENTARE CU APÅ 

CÂND SURSA DE APÅ ESTE APA SUBTERANÅ 

 
INTRODUCERE 

 
 Apa din stratele acvifere este în general o apå de bunå calitate, de multe ori 
are calitatea unei foarte bune ape de båut. Din aceastå cauzå apa prelevatå dintr-
un strat acvifer poate fi utilizatå direct, cu o dezinfectare preventivå, cu clor. 
 Dacå apa are calitate bunå ¿i este relativ mai bine protejatå contra unor 
poluåri accidentale, captarea este o lucrare complicatå ¿i la care o concep¡ie de 
realizare deficitarå se corecteazå greu ¿i se exploateazå ¿i mai greu. Din aceastå 
cauzå captarea, ale cårei lucråri sunt dezvoltate în cea mai mare parte la 
adâncimi mari de påmânt, este scumpå, necesitând tehnologii specializate 
pentru execu¡ie. Problema cea mai complicatå o constituie faptul cå apa 
subteranå existå numai în anumite zone ¿i în cantitå¡i mici. Urmare, apa trebuie 
captatå cu suficientå aten¡ie ¿i uneori captarea poate fi  la distan¡å mare. 
Consecin¡a, un consum ridicat de energie, lucråri costisitoare. 
 Exploatarea este ¿i func¡ie de elasticitatea ¿i robuste¡ea sistemului de 
colectare a apei din pu¡uri, de aceea nu trebuie så parå exageratå insisten¡a în 
alcåtuirea ¿i dimensionarea corectå a captårii. 
 Deoarece în alcåtuire ¿i dimensionare sunt esen¡iale rezultatele studiilor de 
teren (hidrogeologice ¿i hidrochimice) nu trebuie fåcutå dimensionarea decât pe 
baza unor valori corecte. Improviza¡ia are efecte economice ¿i tehnologice 
defavorabile ¿i poate duce pânå la pierderea captårii. 
 ¥n aplica¡ia 2 sunt dimensionate toate obiectele sistemului de alimentare cu 
apå, sistem necesar pentru o localitate de dimensiuni mici - medii. 
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Capitolul 1 
 

 

ELEMENTE GENERALE 

 

1.1. TEMA APLICAºIEI 

 
 

 Se cere så se studieze posibilitatea alimentarii cu apå a unei localitå¡i cu 
25000 locuitori. Ritmul de cre¿tere a popula¡iei este de 1% pe an. 
 Amplasarea localitå¡ii, datå prin re¡eaua stradalå, este fåcutå pe planul din 
figura 6. 
 Locuin¡ele cele mai înalte au parter ¿i douå nivele. Se preconizeazå 
asigurarea de apå rece în caså ¿i prepararea localå a apei calde. Sursa de apå ce 
poate fi luatå în considerare este apa subteranå (apa de suprafa¡å din apropiere 
este un râu categoria II, conform STAS 4786). Amplasamentul sursei este dat pe 
acela¿i plan. Sursa are douå orizonturi, douå strate acvifere distincte: (a) un strat 
freatic ¿i (b) un strat de adâncime. Cele douå strate sunt complet distincte între 
ele. Alcåtuirea stratelor este datå în figura 6,a ¿i 6,b, unde sunt men¡ionate ¿i 
unele rezultate ale studiului hidrogeologic efectuat. 

Din studiul hidrochimic realizat rezultå cå valorile indicatorilor de calitate a 
apei se încadreazå în limitele cerute de STAS 1342-91 privind apa potabilå. Ca 
atare apa captatå nu necesitå tratare pentru corectarea indicatorilor de calitate. 
Se va face o clorizare a apei înainte de introducerea acesteia în re¡eaua de 
distribu¡ie pentru protec¡ie pe parcursul rezervor-consumator. 

 
 

1.2. SOLUºII PENTRU SCHEMA DE ALIMENTARE CU APÅ 

 
 Pentru alegerea schemei de alimentare cu apå se ¡ine seama de urmåtoarele 
elemente importante: 

− existå sursa de apå de bunå calitate, apa subteranå; va trebui våzut ce 
variantå de captare este mai bunå (din strat freatic, mai vulnerabil la 
impurificarea apei, sau din stratul de adâncime); 

− ora¿ul nu este foarte mare; dacå se acceptå o normå de consum de circa 

300 l⋅om⋅zi, adicå 3 locatari/ ⋅zi, rezultå cå necesarul zilnic de apå poate fi de 

8 - 10 000 /zi, deci ceva de ordinul 100 l/s, debit relativ mic; 

m3

m3

−  
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− în zona ora¿ului nu existå cote de teren care så permitå amplasarea unui 
rezervor pe sol ¿i care så asigure presiunea de circa 20 m cerutå de beneficiar; 

− pentru rezervor se alege volumul minim pentru asigurarea func¡ionårii 
ora¿ului minimum 12 ore, conform Legii 98/94, (Stabilirea ¿i sanc¡ionarea 
contraven¡iilor la normele de igienå ¿i sanåtate publicå); ca atare volumul 

rezervorului va avea peste 5 000 . m3

 ¥n aceastå situa¡ie pot fi luate în discu¡ie urmåtoarele variante pentru schema 
de alimentare cu apå (vezi fig. 7,a; 7,b): 

• varianta 1 
− captrea apei din strat freatic; 
− pomparea acesteia în rezervor/castel de apå; 
− dezinfectarea; 
− distribu¡ia la consumatori. 

• varianta 2 
− captarea apei din stratul acvifer de adâncime; 
− pomparea în rezervor/castel; 
− dezinfectarea; 
− distribu¡ia la utilizatori. 

 
 ¥n cadrul acestor variante pot fi imaginate subvariante. 
 Este important de stabilit solu¡ia pentru construc¡ia de înmagazinare: 

− nu poate fi rezervor pe sol în apropierea ora¿ului nu existå teren cu cota 
ridicatå; 

− nu poate fi castel de apå deoarece nu este ra¡ionalå o construc¡ie de castel 

cu cuvå de peste 5 000  apå (sunt câteva în lume; în ¡ara noastrå dupå 
cutremurul din 1977 nu au mai fost realizate castele cu volum de apå peste 1 

000 ). 

m3

m3

 Alegerea generalå a solu¡iei, dupå schema din figura 10, duce la concluzia cå 
trebuie realizat (lîngå ora¿ pentru cre¿terea siguran¡ei ¿i u¿urin¡a exploatårii) un 
complex de înmagazinare care cuprinde: 

− un rezervor ce va con¡ine rezerva de incendiu, rezerva de avarie ¿i o parte 
(cea mai mare) din rezerva de compensare; 

− o sta¡ie de pompare în regim variabil care så pompeze apa direct în re¡ea 
sau într-un castel de apå; 

− un castel de apå cu volum de compensare par¡ialå ¿i cel pu¡in rezerva de 
apå pentru combaterea incendiului din interior (10 minute pânå se organizeazå 
stingerea din afarå); castelul asigurå presiunea din re¡ea (de tip gravita¡ional) ¿i 
o automatizare u¿oarå a sta¡iei de pompare. 
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Pe schemele de alimentare cu apå sunt trecute ¿i debitele de dimensionare. 
 Din acest moment se deschide spirala dimensionarii, spiralå care în practicå 
aratå astfel: 

− se dimensioneazå tehnologic toate variantele luate în calcul (ceea ce se va 
face în capitolele urmåtoare); 

− se transformå în bani costul lucrårilor,cheltuielile de exploatare (costurile 
de energie, personal, reactivi etc.); 

− se decide varianta optimå, cea care oferå avantaje maxime (nu trebuie 
uitat de posibilitatea dezvoltårii viitoare); 

− se dimensioneazå complet varianta optimå ¿i se reevalueazå dupå 
cantita¡ile reale de lucråri determinându-se costul real al apei; costul lucrårilor 
va fi recuperat prin plata de cåtre consumatori a costului apei consumate. 
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Capitolul 2 
 

DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL 
 
 

2.1. DATE DE TEMÅ 
 

 Pentru dimensionarea obiectelor sistemului de alimentare cu apå este nevoie 
de cunoa¿terea valorii debitului. Se pleacå de la datele de bazå cunoscute prin 
temå: 

− popula¡ia actualå 25 000 locuitori; 
− rata anualå de cre¿tere a popula¡iei r = 1%; 
− nivelul maxim al clådirilor este parter ¿i douå nivele; 
− toate clådirile au instala¡ii interioare de apå rece ¿i mijloace de preparare 

a apei calde (încålzirea se face cu combustibil solid, în general); clådirile sunt 
executate din materiale necombustibile; 

− în localitate sunt amplasate urmåtoarele clådiri publice: 
• un spital cu 120 paturi; 
• o caså de culturå cu scenå amenajatå ¿i salå cu 600 locuri; 
• ¿coli cu maximum 12 såli de claså; 
• douå cinematografe cu 400 locuri în salå; 

− în localitate existå unitå¡i industriale pentru a cåror func¡ionare este 
nevoie de o cantitate de apå echivalentå cu 20 l/om⋅zi; 

− re¡eaua stradalå ¿i pie¡ele localitå¡ii au circa 300 000 m2 ; 
− spa¡iile verzi în formå organizatå (parcuri etc.) au o suprafa¡å de circa 

320 000 m2 ; 
− localitatea este amplasatå în zona cu climå continental temperatå (STAS 

1343/1); 
− sursa de apå care poate fi luatå în considerare este apa stratului freatic 

aflat la circa 10 km de localitate; 
− în apropierea localita¡ii (2 km) se aflå o cotå suficient de mare pentru 

amplasarea unui rezervor de compensare a consumului. 
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2.2. STABILIREA DATELOR DE BAZÅ 

 
 La data elaborårii proiectului numårul de locuitori este cunoscut, dar 
localitatea se va dezvolta prin sporul natural al popula¡iei ¿i datoritå tendin¡ei de 
urbanizare. Conform unei practici cuvenite trebuie evaluat necesarul de apå ¿i 
mårimea unor lucråri pentru un consum de perspectivå, de regulå 25 ani, 
deoarece unele lucråri pot så fie dezvoltate în timp, altele nu (cum sunt de 
exemplu captarea, aduc¡iunea, clådirea sta¡iei de pompare, mårimea castelului 
de apå etc.). 
 Numårul de consumatori peste 25 ani se poate determina cu rela¡ia: 

 

( )N p n
25 1 0 01= + ⋅, , 

unde: 
r  este sporul de popula¡ie (conform temei, r este 1%/an); 
N,   -  numårul de locuitori la data elaborårii proiectului,  N25

respectiv dupå 25 ani. 
 

Rezultå cå peste 25 ani vor fi: 
 

( )N25
251 0 01 1= + ⋅, ⋅25 000= 32 000 locuitori. 

 
Pentru evaluari la alte termene se poate face un calcul asemånåtor. 

 
2.3. NECESARUL DE APÅ 

 
 Necesarul de apå poate fi calculat, pe grupe de consum, conform datelor din 
STAS 1343/1-95: 

a) Apa pentru consumul gospodåresc ( ). QG
 Necesarul specific de apå se apreciazå, în mod uniform pentru to¡i locuitorii, 
dupå STAS 1343: conform tabelului 1, aliniat 4, norma de necesar specific de 
apå =210 l /om⋅zi. Totodatå se adoptå ¿i valoarea pentru coeficientul de 

varia¡ie zilnicå =1,15 (localitatea nu are o climå cu varia¡ii excesive ale 

temperaturii în perioada de varå) rezultå: 

qg

Kzi

 
QG = ⋅ ⋅ . Kzi N25 qg

 

b) Apa pentru consumul public ( Q ). Se poate adopta o valoare globalå 

pentru to¡i consumatorii, . Dupå STAS 1343, tabelul 1, aliniatul 4 

p

N25

 35



consumul specific este = 85 l/om⋅zi, iar coeficientul de varia¡ie zilnicå 

=1,15. 

qp

Kzi
La un calcul simplificat: 

Qp = ⋅ ⋅ . Kzi qp N25

 
Se poate face ¿i un calcul analitic stabilind numårul de consumatori (elevi, 

studen¡i, spectatori, fântâni de båut apå etc.) ¿i adoptând norme de consum dupå 
STAS 1478 sau aprecieri locale (gradul de dotare cu instala¡ii sanitare). Pentru 
u¿urinta calculului se adoptå formularea ob¡inutå deja pentru consumul public. 
 

c) Apa necesarå pentru stropit spa¡iile verzi ( ). QS

 Se adoptå o normå minimå în valoare de 25 l/ m2  la douå såptåmâni, adicå 

= 1,6 l/qS m2 zi, :necesarul de apå va fi: 

 
QS = ⋅ q . AS S

 
d) Apa pentru spålat ¿i stropit stråzi ¿i pie¡e ( ). QSP
Se poate aprecia global ca 5 % din consumul public ( ) realizat pentru to¡i 

locuitorii ( ... )este folosit pentru stropitul pie¡elor ¿i stråzilor: 

Qp

N0 N25
 

qSP = 0,05⋅85 = 4,25 l/om⋅zi. 

 
Se mai poate calcula necesarul de apå considerând o normå de circa 

2l/ m2 ⋅zi, ( ) pentru toatå suprafa¡a udatå ( ). ªi necesarul va fi: qSP ASP
 

QSP = ⋅ . ASP qSP
 

e) Apa necesarå pentru consumul industrial. 
 Apa necesarå pentru nevoi industriale locale ( Q ), se poate calcula analitic 

prin sumarea necesarului de apå pentru fiecare unitate sau se poate aprecia un 
debit specific ( ) acordat fiecårui locuitor, conform temei = 20 l/ om⋅zi. 

i

qi qi
 Consumul de apå va fi: 

Qi = q ⋅ . i N25
 

Coeficientul de varia¡ie zilnicå, , se poate lua egal cu cel al localitå¡ii sau 

pot fi adoptate valori diferite în cazuri justificate. 

Kzi
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f) Necesarul de apå pentru nevoi proprii sistemului ). 

i asi ate prin sistem, 
spo

 

 ( QNP
Poate fi calculat ca o cantitate de apå suplimentarå ape gur
rind cantitå¡ile de la punctele a...e cu un coeficient Kp  coeficient ale cårei 

valori sunt Kp = 1,05...1,10. ªi atunci: 

QNP = ( ) ( )K Qp a e− ∑1 ... . 

 

Se poate înså calcula ¿i analitic prin evaluarea cantitå¡ilor de apå necesarå 
pen

g) Pierderi de apå tehnic admisibile ) 

 rt a ei conduce la pierderea unei 

. 

 

¥n momentul în care existå måsuråtori sistematice se poate face o evaluare 
det

h) Apa necesarå pentru combaterea incendiilor 
 cuitori numårul de incendii 

diilor din exterior =25 l/s pentru clådiri cu 

par

v
dat

 

douå); 

tru: spålarea periodicå a conductelor, rezervoarelor, probelor de presiune, 
probelor tehnologice etc. Aceastå valoare se calculeazå dupå cunoa¿terea 
mårimii obiectelor sistemului de alimentare cu apå ¿i se ia în considerare pentru 
calculele definitive. (vezi nota finalå). Pentru varia¡ie se adoptå formularea de 

spor global Q . 
 

NP

 ( QPT
Neetan¿eitatea sistemelor de transpo  ap

cantitå¡i de apå (îmbinare conducte, pere¡i rezervoare, preaplin rezervoare etc.). 
Aceastå cantitate cre¿te de regulå în timp datoritå îmbåtrânirii construc¡iilor. 
Pentru o evaluare globalå se poate adopta un procent de pierderi de 10 % 
( KP =1,1): 

QPT = KP ( )Q a f...∑

aliatå pentru pierderile din conducte, rezervoare etc. 
 

Conform STAS 1343, tabelul 3 pentru 32000 lo
teoretic simultane este 2(n = 2). 

Debitul pentru stingerea incen Qi e

ter ¿i douå nivele (trei caturi), iar durata de func¡ionare a hidran¡ilor Te = 3h. 

Debitul pentru stingerea incendiilor din interior se apreciazå dupå alorile 
e de STAS 1478 (tabelul 5): 
− spital, Qii = 2,5 l/s (unul);

− ¿coli, Q = 2,5 l/s (cinci); ii
− cinematografe, Qii = 5 l/s (

− caså de culturå, = 10 l/s (una). Qii
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Cum numai douå incendii trebuie stinse simultan (normat n = 2), rezultå în 
ordine: 

− casa de culturå, 10 l/s; 
− un cinematograf, 5 l/s; 
Deci:        ∑ =15 l/s. Qii

 
¥n mod normal hidran¡ii interiori func¡ioneazå 10 minute ( ). Ti

 
i) Valoarea coeficientului de varia¡ie orarå,  Ko
Din STAS 1343, tabelul 2, se apreciazå valoarea coeficientului . Pentru 

25 000...32 000 locuitori se adoptå valoarea =1,30. ¥n mod sistematic 

valoarea debitului zilnic mediu ( ), a debitului zilnic maxim ( ) ¿i 

a debitului orar maxim ( ) este calculatå în tabele de forma tabelului 1. 

Ko
Ko

Qzi mediu Qzi max

Qomax
 

Tabelul 1 
Calculul debitelor caracteristice de apå 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea consumului 

Nr. de 
construc¡ii

UM Necesar specific  
de apå  

(l/consumator) 
0 1 2 3 4 

a. Consum gospodåresc ( ) QG 32000* loc 210*  

b. Consum public ( ) QP 32000* loc 85*

c. Consum pentru stropit spa¡ii verzi ( )QS 32000**

m2  1,6*

d. Consum pentru spålat ¿i stropit stråzi ( ) QSP 320000*

m2  4,25**

e. Consum pentru apå industrialå ( Q ) I 32000* loc 20*

 TOTAL 1    
f. Consum pentru nevoi proprii = 1,05KP

QNP =( - 1) Σ  KP Qa e...

 
 

  

 TOTAL 2    
 

g.  
Consum pentru acoperirea pierderilor de 
apå = 1,10: = ( -1) ΣQ  KS QPT KS a f...

   

 TOTAL GENERAL    
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea consumului 

Qzi mediu

[ m /zi]3

K zi Qzi max

[m /zi ]3

Ko  Q0max  

[ m3 /h] 
0 1 4 5 6 7 8 

a. Consum gospodåresc ( ) QG 6720 1,15 7728 1,3 418,6 
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b. Consum public ( ) QP 2720 1,15 3128 1,3 169,4 

c. Consum pentru stropit spa¡ii verzi ( ) QS 512 1,15 589 1,3 32 

d. Consum pentru spålat ¿i stropit stråzi 
( ) QSP

 
136 

 
1,15

 
156 

 
1,6 

 
10,5 

e. Consum pentru apå industrialå ( Q ) I 640 1,15 736 1,2 36,8 

 TOTAL 1 10720  12337  667,3 
f. Consum pentru nevoi proprii = 1,05 KP

QNP =( - 1) ΣQ KP

563  617  33,3 

 TOTAL 2 11264  12953  700,7 
g. Consum pentru acoperirea pierderilor 

de apå = 1,10: = ( -1)ΣQ KS QPT KS

 
1126 

  
1295 

  
70 

 TOTAL GENERAL 12390  14250  771 
Obs.: Pt. consumurile pentru necesarul marcat la liniile c,d,e se poate adopta alt coeficient de  

varia¡ie orarå (dupå modul real de utilizare a apei). 

 
 
 

2.4. DEBITE DE DIMENSIONARE  

A SCHEMEI DE ALIMENTARE CU APÅ 

 
 Cu valorile determinate în tabelul 1 se poate calcula ¿i valoarea debitului de 

calcul pe tronsonul captare-rezervor,  ¿i debitul de calcul, , ¿i de 

verificare , pentru re¡eaua de distribu¡ie. Pentru debitul de calcul pentru 

tronsonul captare-rezervor va fi adoptatå valoarea cea mai mare dintre cele douå 
formule: 

QI
( )QII
d

QII
v

 
′QI = ; Qzi max

 
′′QI = Q + ⋅Q . zi max KP r i

 
Trebuie calculat debitul , debitul de refacere a rezervei de incendiu: Qr i

 
Qr i =V / , inc Tr i

 
unde , timpul de refacere a rezervei de incendiu, se apreciazå la 24 ore, 

(STAS 1343). 

Tr i
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 Volumul rezervei de incendiu (V ) este format din volumul de incendiu 

(V ) ¿i volumul de consum pe perioada stingerii focului (V ): 
Ri

i cons
 

V inc =V +V ; i cons
 

 Volumul de apå pentru combaterea focului: 
 

Vi = n⋅Q ⋅ + ⋅T ; i e Te Qii∑ i
 

Vi = (2⋅25⋅3⋅3 600 +15⋅10⋅60)⋅1/1 000 = 549 m3 , 
 

 Volumul de consum pe perioada stingerii focului: 
 

Vcons = a⋅ ⋅ =0,7⋅771⋅3 = 1 619Qomax Te m3 ; 
 

unde valoarea coeficientului a se adoptå 0,7. 
 

V inc = 549 +1 619 = 2 168 m3 ; 
 

Qr i = 2 168/24 = 90,3 m3 /zi; 
 

Rezultå: 

′′QI = 14 250 + 1,1⋅2 168 =16 635 m3 /zi = 192 l/s. 

  Q = 166 l/s. I
'

 
¥ntrucât se apreciazå cå refacerea rezervei de incendiu se poate face cu o 

oarecare restrângere a consumului pe durata unei zile, ziua dupå incendiu, se 

poate adopta valoarea Q = 166 l/s. I
'

 
 Debitul de dimensionare a re¡elei de distribu¡ie este: 

 

QII
d = + =771 + 1,1⋅3,6⋅15 = 830Q0max KP Qii∑ m3 /h = 230 l/s; 

 
 Debitul de verificare a re¡elei, la fuinc¡ionare în caz de incendiu este: 

 

QII
v = 0,7⋅Q + ⋅n⋅ = 0,7⋅771 + 2⋅25⋅3,6 = 7380max KP Qi e m3 /h = 205 l/s. 
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 Valorile debitelor de calcul sunt marcate pe schema din figura 10. 
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Observa¡ie: 
 

Nu trebuie så surprindå faptul cå debitul de verificare este mai mic decât 
debitul de dimensionare. Valorile sunt bune pentru prima parte a re¡elei de 
distribu¡ie. Pentru zonele terminale ale re¡elei (în sensul de curgere al apei) 
valoarea debitului de incendiu este mult mai mare decât consumul normal 
(rezultat din ). Qomax

 
 

2.5. EVALUAREA ANALITICÅ A CONSUMULUI DE APÅ PENTRU 

NEVOI TEHNOLOGICE PROPRII 
 

 Acum când existå un ordin de mårime al debitelor de dimensionare ¿i deci se 
poate ob¡ine o dimensionare geometricå a construc¡iilor se poate face o evaluare 
analiticå a debitelor de apå necesare pentru acoperirea pierderilor din sistem ¿i a 
necesarului tehnologic propriu sistemului. 
 Conform evaluårii generale ¿i pierderilor de apå (tabelul 1), a rezultat: 
necesarul propriu sistemului 

 

QNP = 617 m3 /zi  sau 33,3 m3 /h, 

 
iar necesarul pentru piederi tehnic admisibile 

 

QPT = 1 295 m3 /zi  ¿i  70 m3 /h, 

 
considerate ca un consum maxim, uniform pe zi sau respectiv pe orå. 

 
 

2.5.1. STABILIREA CONDIºIILOR DE CALCUL 
 

 Pentru o evaluare analiticå este nevoie de cunoa¿terea dimensiunilor 
lucrårilor. Cu valorile pentru debitele de dimensionare: 

 
QI = 166 l/s; 

 
( )QII
d

= 230 l/s, 

 
se poate face o apreciere a dimensiunilor lucrårilor: 

− captarea va fi cu sistem de sifonare ¿i deci  nu va pierde apå; 
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− aduc¡iunea are circa10 km ¿i va avea diametrul 400 mm; 
− pentru introducerea clorului pentru dezinfectare nu se pierde apå; 
− rezervorul va fi de tip construc¡ie pe sol ¿i va avea un volum de minim 

jumatate din necesarul zilnic de apå; 
− re¡eaua de distribu¡ie se presupune cå se executå din tuburi de fontå de 

presiune, în lungime totalå de 2m/cap locuitor; diametrul mediu al conductelor 
va fi 200 mm; 

− re¡eaua de canalizare se va spåla, în general, cu apå din re¡eaua de 
distribu¡ie; lungimea re¡elei se considerå egalå cu lungimea re¡elei de 
distribu¡ie. 

 
 

2.5.2. IPOTEZE DE LUCRU 
 

• Pentru pierderi tehnic admisibile ( ): QPT
− se considerå cå aduc¡iunea ¿i re¡eaua sunt confec¡ionate din tuburi de 

fontå pentru presiunea de lucru de maximum 4 bari, cu o presiune de încercare 
de 6 bari; se acceptå ca la presiunea de încercare så se respecte condi¡ia de 
scådere a presiunii cu 10% din valoarea de încercare în decurs de o orå (deci 
0,6 atm/h); 

− pentru rezervoare se adoptå douå cuve de 7000 m3  fiecare, pentru 

jumåtate din consumul zilnic de 14700 m3 , tabelul 1; se considerå cå se 
realizeazå pierdere de apå la limita maximå, realizatå la proba de presiune de 

0,02 l/ m2 ⋅zi. 
• Pentru consumul tehnologic propriu ( ): QNP
− se considerå cå aduc¡iunea se spalå anual, prin realizarea unei viteze de 

curgere a apei de minimum 1,5 m/s pe durata a 15 minute; 
− se considerå cå ¡evile re¡elei de distribu¡ie se spalå anual dupå urmatoarea 

re¡etå: påstrarea cu apå de clor, 20-30 mg/l, timp de 3 h; evacuarea apei de clor 
¿i spålarea cu viteza de minimum 2 m/s pe durata a 15 minute; 

− se considerå cå, succesiv, cuvele rezervorului se spalå anual dupå 
urmåtoarea re¡etå: se umple cu apå cu clor, 20-30 mg/l ¿i se påstreazå timp de 
24 ore; se evacueazå apa puternic cloratå; se spalå cu jet de apå, 2 l/s, timp de 5 

minute pentru fiecare m2 ; 
− spålarea re¡elei de canalizarese va face cu un echipament special (pompå 

de înaltå presiune ¿i dispozitiv automat cu jet de curå¡ire); debitul de lucru 
360 l/min, viteza de lucru 0,2...1,0 m/s. 
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2.5.3. EVALUAREA CONSUMULUI DE APÅ  
PENTRU PIERDERI TEHNIC ADMISIBILE 

 
• Aduc¡iune ¿i re¡ea de distribu¡ie 
− volumul de apå înmagazinat în aduc¡iune (10 km, Dn 400): 

 

(π⋅ /4)⋅10 000= 1 257 0 42, m3 ; 
 

− volumul de apå înmagazinat în re¡ea (64 Km, Dn 200): 
 

(π⋅ /4)⋅64 000 = 2 0100 22, m3 ; 
 

− din rela¡ia de calcul a compresibilitå¡ii apei (Iamandi, C., 1986; Cioc, D., 
1975): 

β = (-∆ V/ V)⋅1/∆ p; 
 

∆ V = - β⋅V⋅∆ p; 
 

(semnul minus aratå cå la cre¿terea presiunii scade volumul ¿i invers) 
unde: 

∆ V este volumul de apå pierdutå ( m3 ); 

V  - volumul ini¡ial de apå ( m3 ); 

∆ p - scåderea de presiune, kgf/ cm2 ; 

β  - coeficientul de compresibilitate al apei, circa 0,488 ⋅105 cm2 /Kg⋅f, 
rezultå: ∆V  = - (0,488conductå ⋅105 ⋅3267⋅0,6) = 0,00956 m3 . 

Pierderea este continuå, deci: 
 

∆ ∆V Q= = 0 00956, m3 /s. 

 

 Volumul de apå pierdutå într-un an va fi (31,5 ⋅106  s/an): 
 

0,00956 m3 /s⋅31,5⋅10 s/an = 301 5006 m3 /an. 
 

• Rezervorul. 
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 Este format din douå cuve de 7 000 m3 , cuvele sunt cilindrice din beton 
precomprimat, cu peretele înalt de 6 m: ca atare suprafa¡a totalå udatå de apå va 
fi: 

S = 2⋅π / 4 + 2⋅πDH = 3 779D2 m2 . 
 

 Cum la încårcare maximå cu apå (H = 6 m), la proba de încercare se pierde 

0,02 l/ m2 ⋅zi rezultå cå în timpul anului se poate pierde maximum: 
 

3 779⋅0,02⋅365 zile⋅1/1 000 = 27 588 m3 /an, 
 

 Va rezulta deci un volum anual de apå pierdutå de 329087 m3 /an sau raportat 

la volumul de apå aprovizionat ( =10728Qmed zi m3 /zi=3,915⋅106 m3 /an) un 

procent de pierderi de 8,4%; valoarea este apropiatå de 10%, valoare apreciatå 
în aplica¡ie prin coeficientul = 1,10. KP

 
 
 

2.5.4. EVALUAREA CONSUMULUI DE APÅ 
 

• aduc¡iune 
 Volumul de apå supraclorizatå pentru dezinfectare (aduc¡iunea poate fi 
opritå pe o duratå egalå cu duratå pentru care s-a constituit ¿i se asigurå rezerva 
de avarie în rezervoare: se poate spåla în perioada de consum redus, primåvara, 
toamna) este format din: 

− volumul de apå evacuat: ( /4)⋅L = 1 256π ⋅D2 m3 ; 
− spålarea (pe tronsoane) a aduc¡iunii func¡ionând cu 1,5 m/s timp de 15 

minute: v = 1,5 m/s,  Qmed zi = 200 l/s; acest debit va putea fi realizat folosind ¿i 

pompa de rezervå din sta¡ia de pompare (la o amenajare adecvatå se va putea 
folosi injec¡ia de aer comprimat fiind posibilå o reducere a consumului de apå); 

la o duratå de 15 minute consumul de apå va fi: 200⋅15⋅60⋅1/1 000 = 180 m3 . 

¥ntre¡inerea aduc¡iunii va necesita anual un volum de apå de 1 436 m3 /an. 
• rezervoare 
− dezinfectarea anualå a cuvelor, folosind apa supraclorizatå se face cu un 

volum de apå de 14 000 m3 /an (volumul rezervoarelor; 
− spålarea pere¡ilor ¿i radierului rezervorului cu jet de apå (eventual ¿i 

curå¡ire cu peria mecanicå apreciat la q =2 l/s m2 , pe duratå de 5 minute, 

conduc la necesarul de apå S⋅ : qs
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2⋅ /4+2⋅πDH=3 779π ⋅D2 m2 ; 
 

V= S⋅ ⋅t =3 779qs m2 ⋅2l/ m2 5⋅60⋅1/1 000=2 267 m3 , 

 

Rezultå cå spålarea rezervorului necesitå anual 14 000 + 2 267 = 16 267 m3  
apå. 

 
• Re¡eaua de distribu¡ie (se lucreazå pe tronsoane de 500 m) 

 Volumul necesar de apå este format din: 

− apa pentru dezinfectare 2 010 m3 ; 
− apa pentru spålare (V ≥ 2 m/s, t = 15minute); pentru diametrul de 200 mm 

se apreciazå un debit de 60 l/s necesarul de apå (64 000/500 = 128 tronsoane) 

128 tronsoane⋅60 l/s⋅15⋅60⋅1/1 000 = 6 912 m3 , deci pentru toatå re¡eaua un 

volum de circa 8 922 m3 /an. 
 

• Re¡eaua de canalizare 
 Folosind un utilaj de spalare automatå, de tip VOMA, utilaj care în medie 
utilizeazå 6,0 l/s (la circa 50-120 atm) ¿i cu o vitezå de avansare de 0,5 m/s 
rezultå: 

64 000 m/0,5 m/s⋅6 l/s⋅1/1 000 = 768 m3 /an. 
 

Rezultå cå necesarul de apå pentru nevoi tehnologice proprii este: 

− spålare aduc¡iune 1 436 m3 ; 

− spålare rezervoare 16 267 m3 ; 

− spålare re¡ea distribu¡ie 8 922 m3 ; 

− spålare re¡ea canalizare 768 m3 ; 

TOTAL: 27 393 m3 /an. 
 
 Exprimat procentual fa¡å de cantitatea de apå livratå, cu medie zilnicå 

( Q = 10 728med zi m3 /zi = 3,915⋅106 m3 /an) rezultå 0,7%. Valoare este mai 

micå decât cea adoptatå în aplica¡ie prin sporul de 2%. Nu sunt cuprinse înså 
pierderile (nu risipa) de apå din re¡elele interioare de distribu¡ie. 
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Capitolul 3 
 

DIMENSIONAREA CAPTÅRII 

 
 

3.1. DIMENSIONAREA CAPTÅRII PENTRU VARIANTA 1 - CAPTARE 

DIN STRAT FREATIC 
 
 

3.1.1. ELEMENTELE HIDROGEOLOGICE, DE CALCUL,  
ALE STRATULUI ACVIFER 

 
 Conform temei sunt cunoscute (fig. 6): 

− grosimea statului de apå måsuratå =8,70 m; Hm
− pozi¡ia nivelului hidrostatic 2,80 sub nivelul terenului; 
− înål¡imea precipita¡iilor în zonå: 

 
Nm = 800 mm, = 600 mm; Nmin

 
− curba medie de pompare (curba pu¡ului) exprimând rela¡ia între 

denivelarea s ¿i debitul pompat Q: 
 

s = 0,06 Q + 0,036 Q (cu s în m ¿i Q în l/s); 2

 
− coeficientul Darcy, k = 43,2 m/zi. 

 
 

3.1.2. DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZÅ  
PENTRU DIMENSIONAREA CAPTÅRII 

 
Grosimea stratului de apå, H 
Se poate calcula ca grosime minimå a stratului de apå corectând valoarea 

måsuratå ( ) cu raportul precipita¡iilor: Hm
 

H = ⋅ / = 8,70⋅600/800 = 6,50m. Hm Nmin Nm
 

Dacå sunt studii aprofundate se poate alege valoarea grosimii minime a 
coloanei de apå, måsuratå pe durata de minimum un an, func¡ie de asigurarea de 
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calcul normatå; când sunt måsuråtori de duratå este cel mai indicat mod de 
apreciere. 

Se poate lua, expeditiv, înal¡imea måsuratå din care se scade 1,00 m. 
S-a optat pentru valoarea  H = 6,50 m. 
Determinarea mårimii ¿i direc¡iei pantei piezometrice a apei în strat (i) 
Cu metode analitice sau grafice se determinå pentru fiecare sta¡ie de lucru 

direc¡ia de curgere a apei. S-a aplicat metoda grafo-analiticå, figura 12. 
Se deseneazå la scarå pozi¡ia forajelor de studiu ¿i se cautå pe cele trei laturi 

punctele de aceea¿i cotå (echidistan¡a se alege astfel ca pe desen så poatå fi 
reprezentate cel pu¡in douå linii de aceea¿i cotå. Prin punctele de aceea¿i cotå se 
duce câte o linie dreaptå. ¥n ipoteza cå suprafa¡a este planå (distan¡ele sunt mici) 
aceste drepte reprezintå hidroizohipsele. Se deseneazå perpendiculara pe aceste 
drepte ¿i dupå mårimea cotei rezultå direc¡ia de curgere ¿i valoarea pantei 
curentului din raportul echidistan¡e/distan¡e între douå curbe vecine (∆h/∆L). 
Rezultå la sta¡ia 1 panta 1,2%, iar la sta¡ia 2 panta de 1,26%. 

Determinarea debitului maxim (capabil) al pu¡ului (fig. 12) 
Se aplicå metoda grafo-analiticå. 
Pe un grafic, la scarå convenabilå se deseneazå: 
− curba de pompare q = f (s), dupå curba datå: 

 

s = 0,06 q + 0,036 ; q2

 
− curba debitului maxim al forajului astfel ca så nu fie depa¿itå viteza 

admisibilå de reînnisipare (V ): a
 

q = 2⋅π⋅r (H - s)⋅ V ; a
 

− se alege diametrul forajului (2r) 8″3/4 (200 mm), iar viteza admisibilå cu 
rela¡ia cunoscutå ¿i acceptatå, 

 

Va = k 0 5, /15 = 0,0015 m/s; 

 
− se poate calcula debitul maxim (capabil) al pu¡ului pentru denivelare 

nulå, 
qmax = 2πr⋅ ⋅V = 8,19 l/s; Hm a

 
− din grafic rezultå cå se poate ob¡ine debitul: 
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qput = 6,4 l/s; 

 
smax =2,90 m. 

 
 Dacå se ¡ine înså seama de faptul cå nivelul apei poate fi mai jos, H, atunci 
debitul asigurat pentru pu¡ va fi mai mic. O solu¡ie simplå se poate ob¡ine prin 
translatarea curbei de pompare, astfel ca la debit zero nivelul apei så asigure 
grosimea apei de H = 6,50 m. 

 
∆H =8,70 - 6,50 = 2,20. 

 
¥n noua situa¡ie, teoretic, debitul asigurat tot timpul întrucât înål¡imea apei în 

pu¡ este minimå. Se determinå valoarea maximå a debitului pu¡ului în situa¡ia 
cea mai dezavantajoaså: 

qput = 5,0 l/s 

 
s =1,90 m (1,90 + 2,20 = 4,10 fa¡å de nivelul måsurat). 

 
 Cu valoarea debitului maxim al pu¡ului (5,0 l/s) se poate începe 
dimensionarea captårii. Se cere determinarea numårului de pu¡uri ( ), a 

distan¡ei dintre pu¡uri (a), a sistemului de colectare a apei ¿i a mårimii zonei de 
protec¡ie sanitarå. 

np

 
 
 

3.1.3. OPTIMIZAREA DIMENSIUNILOR CAPTÅRII 
 

 ¥n realitate problema este mult mai complexå. Debitul pu¡ului este func¡ie de 
diametrul ales, de numårul de pu¡uri care la rândul lui depinde de distan¡a între 
pu¡uri (pentru acela¿i acvifer). Pe ansamblu sistemul func¡ioneazå economic ¿i 
în func¡ie de sistemul de colectare a apei. Din aceastå cauzå se poate imagina un 
calcul de optimizare pe trei nivele: 

• optimizarea diametrului pu¡ului; 
• optimizarea numårului de pu¡uri; 
• optimizarea func¡ionårii pe ansamblu a captårii. 

 De regulå rezolvarea unei etape aduce ¿i revederea celei precedente. 
 

3.1.3.1. Optimizare la nivelul 1. Sunt douå elemente care complicå la un 
moment dat alegerea corectå a unei solu¡ii: 
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− debitul maxim al pu¡ului este func¡ie de diametrul pu¡ului; un diametru 
mic de foraj costå mai pu¡in dar debitul pe pu¡ este mic ¿i pentru a capta acela¿i 
debit, necesar beneficiarului, va fi nevoie de un numår mai mare de pu¡uri, deci 
de o lungime mai mare de foraj; trebuie ob¡inutå o solu¡ie optimizatå; 

− nivelul apei în strat este variabil; ca atare ¿i energia de pompare este 
variabilå (varia¡ie în general necunoscutå la momentul proiectårii lucrårii dar 
posibil de ob¡inut în exploatare); în momentul în care aceastå varia¡ie este 
cunoscutå se poate face: (a) optimizarea exploatårii prin reducerea/mårirea 
debitului pe toate pu¡urile, (b) scoaterea unor pu¡uri din func¡iune astfel ca så se 
realizeze un consum minim de energie; totodatå se poate pune problema 
numårului optim de pu¡uri pentru realizarea debitului minim cu asigurarea de 
calcul cerutå; acest nivel va fi dezvoltat mai târziu în timpul exploatårii. 
 Pentru optimizarea la nivelul 1 se adoptå indici de cost pentru investi¡ie ¿i 
energie (ace¿tia sunt variabili în timp deci o solu¡ie economicå ob¡inutå va fi 
bunå numai pentru condi¡iile ¿i momentul ales); în aplica¡ii indicii sunt da¡i 
direct în tabelul de calcul. 
 Diametrul forajului se alege func¡ie de posibilita¡ile de execu¡ie ¿i de 
diametrul minim pentru a putea instala dispozitivul de scoatere a apei, (de 
regulå 200 mm, diametrul pompei +100 mm); pentru foraje sub 300 mm 
diametrul va fi acela¿i cu al pu¡ului; pentru diametre mai mari se alege 
diametrul coloanei definitive a pu¡ului, de 300 mm ¿i un diametru de foraj 
variabil (spa¡iul dintre coloana definitivå ¿i coloana de foraj se umple cu 
material granular, figura 21). 
 Debitul pu¡ului, calculat simplificat, este: 

 

q = [πk ( )]/(ln R/ r ), H ho
2 − 2

f

 
considerând cå rezisten¡a filtrului din pietri¿ ¿i a înal¡imii de izvorâre este 
foarte micå. S-a notat cu R raza de influen¡å a pu¡ului ¿i cu r  - raza 

forajului. Pentru simplificare se considerå cå prin modificarea diametrului 
forajului nu se modificå esen¡ial curba de pompare (s = f (Q) råmâne 
neschimbatå, lucru care teoretic nu este adevarat); cum se transformå curba de 
pompare s = f (Q) ob¡inutå pe un diametru de coloanå într-o curbå de pompare s 
= f (Q) pentru alt diametru se va vedea în (Månescu, A., 1975). 

f

 Se aleg diametrele de foraj 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, figura 13.
 Pentru aceste diametre se calculeazå debitul pu¡ului ¿i numårul de pu¡uri 
necesare ( ): np
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np = / q . QI put

 

 Se cunoa¿te lungimea totalå de foraj: 
 

Lf = n ⋅( +2,80)= ⋅10,5 m p Hm np

¿i deci costul investi¡iei (I). 
 Se poate determina pozi¡ia nivelului apei ( ) ¿i deci se poate calcula 

costul energiei ( C ) sporul de energie fa¡å de varianta de bazå (varianta deja 

evaluatå). 

NHd

e

Pentru u¿urin¡å calculul este fåcut sintetic în tabelul 2.  
 

Tabelul 2 
Determinarea diametrului optim al pu¡ului 

 

Nr.
crt. 

Diametrul 
forajului 

 
[mm] 

Diametrul 
pu¡ului 

 
[mm] 

Debitul  
pu¡ului 

qput  

[l/s] 

Numårul 
pu¡urilor 

n 

Lungimea 
forajului 

l f  

[m] 

Costul  
specific 

α 

[ lei/m] 106

0 1 2 3 4 5 6 

1. 75 75 2,8 60 630 0,12 
2. 100 100 3,7 45 471 0,15 
3. 150 150 5,1 33 342 0,18 
4. 200 200 6,4 26 272 0,20 
5. 250 250 7,3 23 240 0,28 
6. 300 300 8,2 21 212 0,32 
7. 400 250 9,3 18 187 0,45 
8. 500 250 10,2 17 171 0,55 

 
Nr 
crt 

Costul 
forajului 

I 
[10 lei] 6

Inv. 
anualå 

 

[ lei] 106

Denumirea 
parametrului 

s 
[m] 

Costul 
energie 

 

[10 lei] 6

Costul  
total 

 

[10 lei] 6

 
Obs. 

0 7 8 9 10 11 12 

1. 675 45 0,5 2,10 47,10  
2. 520 34,7 0,8 3,49 38,20  
3. 391 26,1 1,3 5,7 31,8  
4. 314 21,0 1,9 8,30 29,3  
5. 297 19,8 2,3 10 29,80  
6. 278 18,5 2,8 12,2 30,7  
7. 264 17,6 3,7 16,1 33,7  
8. 264 17,6 4,3 18,7 36,3  
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 Din motive constructive, pentru u¿urin¡a amlasårii pompei în pu¡, se alege 
diametrul forajului d rf f= =2  200 mm. 

 Solu¡ia optimå este datå de costul total anual. 
 
NOTÅ: Sintetic valorile de bazå sunt: 

 = 166 l/s; = π ⋅H⋅ = 40 d; I = (10⋅n + ⋅α)(10 lei);   QI qunic d f va L f
6

    = 4,36 s (10 lei/an); = n ⋅10,5 (m). Ce
6 Lf p

 Solu¡ia optimå este deci o captare cu 26 pu¡uri de 200 mm diametru. 
Rezultå cå se poate adopta solu¡ia cu 26 pu¡uri cu diametrul de 200 mm. 

 
 3.1.3.2. Optimizare la nivel 2 (Månescu, A., 1975; Trofin, P., 1983; 
Zamfirescu, F., 1997) 

Se calculeazå distan¡a între pu¡uri: 
 

a = L/ , np
 

unde; L este lungimea frontului calculat ca raport între debitul necesar ¿i debitul 
unitar al frontului, , pentru grosimea minimå a stratului: q m1

 

q m1 =(1H)(k⋅i) = 6,5⋅43,2⋅0,022 = 6,17 m3 /zi⋅m = 0,071 l/s⋅m; 
 

L =166/ 0,071=2338 m; 
 

¿i deci:  a = 2338/26 = 90 m; 
 

Aprecierea razei de influen¡å (R) se face cu formula Sichardt: 
 

R=3 000⋅s⋅ k 0 5, = 3 000⋅1,9⋅ = 127 m, 0 00050 5, ,

 

Cum pu¡urile sunt a¿ezate la o distan¡å mai micå decât 2R (255 m este sigur 
cå se va produce o influen¡å între ele (fig. 14). 

Influen¡a, între pu¡urile func¡ionând simultan, se traduce prin douå efecte: 
− debitul pu¡urilor nu este egal; cu cât sunt mai multe ¿i mai apropiate cu 

atât debitul pu¡ului aflat spre centrul ¿irului este mai redus, dacå pu¡urile sunt 
obligate så func¡ioneze la acela¿i nivel hidrodinamic (s = s  din motive de 

neînnisipare); ca atare 
max

q n qi p putputuri
< ⋅∑ ; 
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−  
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− denivelarea de lucru depå¿e¿te denivelarea maximå în pu¡, denivelare 
pentru care viteza de intrare a apei în coloanå nu depå¿e¿te viteza de înnisipare; 
în acest caz denivalarea în pu¡uri este variabilå (greu de påstrat în condi¡ii 
practice) ¿i debitul pu¡urilor ar putea fi aproape constant. 

¥n ambele cazuri trebuie cunoscut debitul fiecårui pu¡ sau denivelarea 
fiecåruia. ¥n primul caz: 

q Qi Iputuri
=∑ , 

 

deci vor trebui realizate pu¡uri suplimentare pentru asigurarea egalitå¡ii: 
 

( )Q n nI p s q1= + , 

 

unde cu  se noteazå numårul de pu¡uri suplimentare. ns
Dacå este a¿a apare ca necesarå optimizarea problemei: 
− se executå pu¡uri mai pu¡ine ( ) dar la distan¡e mai mari între ele 

(aproape de 2R) deci cu influen¡å micå între ele; 

np

− se executå pu¡uri mai multe la distan¡å mai micå ¿i la care influen¡a este 
mare; dacå pu¡urile sunt amplasate la aceea¿i distan¡å între ele debitul fiecåruia 
este diferit, dacå sunt la distan¡e inegale debitul ar putea fi acela¿i. 
 Pentru determinarea debitului unui pu¡, într-un ¿ir de pu¡uri, se folose¿te 
rela¡ia datå în literatura de specialitate (Månescu, A., 1975; Trofin, P., 1983; 
Zamfirescu, F., 1997). 

• pentru pu¡uri în strat freatic: 
 

 

q1 =  sau, ( )π k H ho
2 2−⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

/ ( )ln / ... /R r r r ri
n

01 2 3
1⋅ ⋅⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

 
 

• pentru pu¡uri aflate la distan¡e egale: 
 

 

q1 = . ( ) ( )π k H h R r R a no
n2 2

01
11 2 3 1−⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

+ ⋅ ⋅ ⋅ −⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

−/ ln / ln / ...

 
 

 Se observå cå termenul al doilea din parantezå aratå tocmai reducerea 
debitului pu¡ului func¡ionând în grup de pu¡uri. 
 Pentru un calcul corect trebuie lua¡i atâ¡ia termeni câ¡i sunt necesari pentru a 
respecta rela¡ia ≤ R. ri
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 ¥n aceste rela¡ii nota¡iile au semnifica¡ia: 
    - debitul unui singur pu¡, cel de calcul; q1
   - raza pu¡ului ( ); r01 rp

  - distan¡a de la pu¡ul de calcul la celelalte pu¡uri în func¡iune; r i2 3, ,...,
    - numårul de pu¡uri în func¡iune. n
 
 Debitul pu¡ului singular este 6,4 l/s. 
 Debitul primului pu¡ din ¿ir va fi: 

 

q1 = πk ( )/(ln R/r + ln R/a) = 6,18 l/s. H ho
2 − 2

2

 

Debitul pu¡ului doi ¿i urmåtoarele (influen¡a este datå numai de câte un pu¡ 
în stânga - dreapta) va fi: 

 

q2 = πk ( )/(ln R/r + ln R/a + ln R/a) = 5,91 l/s. H ho
2 −

 

 Ca atare debitul asigurat de cele n pu¡uri va fi: 
 

2⋅6,18 + 24⋅5,91 = 154,2 l/s 
 

în loc de: 
26⋅6,4 l/s = 166 l/s. 

 

 Rezultå cå trebuie executate pu¡uri pentru diferen¡å 
 

166 - 154,2 = 11,8 l/s 
deci încå douå pu¡uri. 
 Captarea optimizatå va avea 28 pu¡uri a¿ezate la 90 m unul de altul, (nu sunt 
cuprinse pu¡urile de rezervå conform STAS 1629). 
 

 3.1.3.3. Optimizare de nivel 3. Cele 28 pu¡uri ce vor fi executate vor trebui 
legate cu un sistem de colectare a apei din pu¡uri. Sistemul de colectare poate fi 
realizat cu: 

− sistem de colectare cu sifonare ¿i pu¡ colector sau cazan de vacuum ¿i 
pompare; 

− sistem de colectare cu cap autoamorsant ¿i pompare; 
− sistem de colectare prin pompare din fiecare pu¡. 

 Aten¡ie! Pentru simplificarea calculelor debitul pu¡urilor a fost påstrat 
constant 6,4 l/s. 
 Colectare prin sifonare ¿i pu¡ colector 
 Captarea este organizatå simetric, din motive tehnologice, ¿i realizatå din 
patru ramuri, legate la conducta de sifonare. Apa din pu¡ este pompatå la 
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rezervor. Pentru compararea variantelor se pastreazå lungimea aduc¡iunii, L= 
3 500 m, cu diametrul de 600 mm (nedimensionat economic; V = 0,6 m/s, i = 
0,0006). Din motive de siguran¡å ¿i u¿urin¡å în exploatare se realizeazå 
gruparea pu¡urilor ¿i legarea pe grupe la conducte colectoare, figura 15,a. 
Rezultå ¿i schema de calcul. Se alege o vitezå de dimensionare de ordinul 
0,4...0,8 m/s cu cre¿terea valorii de la primul spre ultimul pu¡. Calculele sunt 
fåcute sistematic în tabelul 3. Se adaugå ¿i aduc¡iunea, pentru determinarea 
cotelor piezometrice. 
 Vacuumul maxim pe sifon este de 7,37 m aproape acceptabil pentru 
func¡ionare (în mod practic nu ar trebui så depa¿eascå 6...7 m altfel execu¡ia 
devine foarte costisitoare). 

Costul sistemului de sifonare este calculat în tabelul 4, cu costurile unitare 
pentru: 

− conducte − c= 800 Dn (mm) (lei/m) 
− sta¡ie pompare − = 3⋅10  IP

6 (lei/kW) 

− cost energie − e = 180 (lei/kWh) 
− cota de amplasament pentru conducte 1/30, pentru pompe 1/10 
− randamentul pompelor η = 0,7 

 
Colectare prin sifonare cu cap autoamorsant 

 Calculele s-au efectuat dupå aranjamentul din figura 15,b, o a¿ezare 
simetricå cu grupare de câte ¿apte pu¡uri. Se adoptå panta conductei de 10/00 ¿i 
un grad de umplere de maximum 0,8. Calculul se face sistematic în tabelul 5. 

Costul sistemului, folosind aceia¿i indici de cost, este prezentat în tabelul 6. 
 

Tabelul 3 
Dimensionare conducte de legaturå la sistem cu sifonare simplå 

 

Tronsonul Lungimea 
tronsonului 

l 
[m] 

Debitul 
Q 
 

[l/s] 

Viteza 
V 
 

[m/s] 

Diametrul normal 
Dn 

[mm] 

1 2 3 4 5 

P1  -  P2 90 6,4 0,53 125 

P2  -  P3 90 12,8 0,70 150 

P3  -  P4 90 19,2 0,61 200 

P4  -  P5 90 25,6 0,80 200 

P5  -  P6 90 32,0 0,67 250 

P6  -  P7 90 38,4 0,78 250 

P7  - PC 7,5⋅90=675 44,8 0,64 300 

 PC - R 3500 166 0,6 600 
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Tabelul 3 (continuare) 
 

Tronsonul i hi = i⋅1 Cote piezometrice 

  [m] Pi  Pi+1  

1 6 7 8 9 

P1  -  P2 0,004 0,36 131,3 130,94 

P2  -  P3 0,0057 0,51 130,94 130,43 

P3  -  P4 0,0028 0,25 130,43 130,18 

P4  -  P5 0,0051 0,46 130,18 129,72 

P5  -  P6 0,0025 0,22 129,72 129,50 

P6  -  P7 0,0035 0,32 129,50 129,18 

P7  - PC 0,0017 1,15 129,18 128,03 

 PC - R 0,0006 2,1 128,03 140 
∆H=14,07 m    

 
 
 
 
 

Tabelul 4 
Valoarea costului lucrårilor sistemului de sifonare clasicå 

 
Lucrarea Diametrul 

conductei 
Dn 

[mm] 

Lungimea 
conductei 

l  

Costul  
unitar 

 

[10 lei/m] 6

Costul de 
investi¡ii 

 

[10 lei] 6

Costul 
anual 

 

[ lei] 106

Obs. 

 150 4⋅90=360 0,12 43,2 1,44  
Conducte  125 4⋅90=360 0,10 36 1,20  

de  200 4⋅180=72
0

0,16 115,2 3,84 1/30 

legaturå 250 4⋅180=72
0

0,20 144 4,8  

 300 675 0,24 162 5,4  
Aduc¡iune 600 3500 0,48 1680 56  
Sta¡ie de  
pompare 

P=33,4 kW 3 85 8,5 1/10 

Costul  
energiei 

Qe = 33,4⋅8,760⋅180 52,6 η=0,7 

Cost total: 133,78⋅10 lei/an 6
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 Colectare prin pompare din pu¡uri 
 Sistemul de legare este cel din figura 15,c. Se påstreazå legarea în grupåri de 
¿apte pu¡uri la conducta generalå de legåturå (se poate face ¿i o legare directå a 
pu¡urilor la conductå). Calculul se face în tabelul 7. Cotele piezometrice se 
determinå plecând de la cota de comandå care este cota rezervorului. 
NOTÅ: ¥n toate situa¡iile în mod corect ar fi trebuit lucrat cu debitul mediu egal 
cu 166/28 =5,93 l/s, în loc de debitul 6,4 l/s debit necesar pentru varianta de 
bazå, când se realizeazå numai 26 pu¡uri (fårå så se ¡inå seama de influen¡a 
între pu¡uri). Pentru diferen¡å micå între înål¡imile de pompare se acceptå 
acela¿i tip de pompå (Q = 6,4 l/s, H = 20 m, pompå tip GRUNDFOS SPZA). 
Evaluarea costului se face folosind acelea¿i valori pentru indicatori ¿i nu se face 
o distinc¡ie între echiparea cu pompe diferite în pu¡uri. 

Tabelul 5 
 

Calculul conductelor de sifonare cu cap autoamorsant 
 

Tronson Lung 
trons 

 
 
l 

Debit 
 
 
 

Q 

Viteza 
 
 
 

Vp  

Pant
a 
 
 

i = 
10/oo

Debit 
la 

sec¡ 
plinå 
Qp  

Diam 
cond 

 
 

Dn 

Pres. 
sarcinå 

 
 

hi  

Cote 
piezometrice 

 [m] [l/s] [m/s]  [l/s] [mm] [m] Pi  Pi+1  

P1  -  P2 90 6,4 0,37 1 12 200 0,09 134  

P2  -  P3 90 12,8 0,42 1 20 250 0,09   

P3  -  P4 90 19,2 0,48 1 34 300 0,09   

P4  -  P5 90 25,6 0,48 1 34 300 0,09   

P5  -  P6 90 32,0 0,54 1 50 350 0,09   

P6  -  P7 90 38,4 0,54 1 50 350 0,09   

P7  - PC 675 44,8 0,58 1 65 400 0,09   

PC - R 3500 166 0,60 0,6 166 600 2,1 130,89 
142,1 

140 

 

∆H=11,21 m   
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Tabelul 6 
Costul sistemului cu cap autoamorsant 

 
Lucrarea Diam. 

cond. 
Dn 

[mm] 

Lungimea 
 
l  

[m]  

Costul 
unitar  

 

[10 lei/m] 6

Costul 
investi¡ie 

 

[ lei] 106

Costul 
anual  

 

[10 lei] 6

Obs. 

 200 4⋅90 0,16 57,6 1,92  
Conducte  250 4⋅90 0,20 72 2,40  

de  300 8⋅90 0,24 172,8 5,76 1/30 
legaturå 350 8⋅90 0,28 201,6 6,72  

 400 2⋅675 0,32 432 14,4  
Aduc¡iune 600 3.500 0,48 1680 56 1/30 
Sta¡ie de  
pompare 

 
P = 26,6 kW 

 
3 

 
79,8 

 
8,0 

 
1/10 

Energie 26,6 kW⋅8700 ore/an⋅180 41,94 -------- 

Cost total: 137,14⋅10 lei/an 6

 
 
 

Tabelul 7 
Dimensionarea sistemului cu pompare din pu¡uri 

 
Tronsonul Lung 

cond 
l 

Debitul 
 

Q 

Viteza 
V 

Diam 
cond 
Dn 

Panta 
piez. 
i (%0) 

Param+ 
simbol 

hr  

Cote 
piezometrice 

 [m] [l/s] [m/s] [mm]  [m] Pi  Pi+1  

P1  -  P2 90 6,4 0,8 100 13 1,17 151,60  

P2  -  P3 90 12,8 0,7 150 5,6 0,50 150,43  

P3  -  P4 90 19,2 0,6 200 2,7 0,24 149,93  

P4  -  P5 90 25,6 0,8 200 5,0 0,45 149,69  

P5  -  P6 90 32,0 1,0 200 8,0 0,72 149,24  

P6  -  P7 90 38,4 0,8 250 4,0 0,36 148,52  

P7 -  P14 7⋅90 44,8 0,94 250 5,2 3,28 148,16  

P14 -  P21 7⋅90 88 0,68 400 1,4 0,88 144,88  

P21 -  P28 7⋅90 132 1,0 400 3,0 1,89 143,99 142,1 

P28  - R 3 500 166 0,6 600 0,6 2,1 142,1 140 

 

∆H=151,6-140=11,60 m   
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Evaluarea costului lucrårilor este prezentatå în tabelul 8. 
Tabelul 8 

 
Costul sistemului cu pompare din pu¡uri 

 

Lucrarea Diam. 
cond. 
Dn 

[mm] 

Lung. 
cond. 

l 
[m] 

Costul 
unitar  

 

[ lei/m] 106

Costul 
investi¡ie 

 

[ lei] 106

Costul 
anual 

 

[10 lei/an] 6

Obs. 

 100 4⋅90 0,08 28,8 0,96  
Conducte  150 4⋅90 0,12 43,2 1,44  

de  200 4⋅3⋅90 0,16 172,8 5,76 1/30 
legaturå 250 4⋅90 0,20 7,2 0,24  

 250 630 0,20 126 4,2  
 400 2⋅630 0,32 403 13,44  

Aduc¡iune 600 3500 0,48 1680 56 1/30 
Pompe în  
pu¡uri 

P = 1,8 kW,  
n = 28,8 

3 151,2 15,1 1/10 

Consum 
energie 

 
Pi =1,8⋅28=50,4kW 

   
79,47 

-----   

 

Cost total: 176,61⋅10 lei/an 6

 
Analizând costurile totale anuale pe cele trei variante rezultå cå varianta cu 

colectare a apei cu sifonare ¿i pu¡ colector (comparabilå cu aceea folosind cazan 

de vacuum) este cea mai ieftinå: 134⋅10 lei/an. Este suficient de aproape de 

varianta cu sifonare cu cap autoamorsant: 137⋅10 lei/an. 

6

6

 ¥n cadrul variantei economice se poate face un calcul de detaliu privind 
alegerea cea mai ra¡ionalå a conductelor sifonului. 

 
 

3.2. DIMENSIONAREA CAPTÅRII PENTRU VARIANTA 2- 

CAPTARE DIN STRAT SUB PRESIUNE 
 
 

3.2.1. ELEMENTELE HIDROGEOLOGICE ALE STRATULUI ACVIFER 
 

Conform temei, sunt cunoscute (fig. 6,b): 
− grosimea stratului de apå M = 10 m; 
− pozi¡ia nivelului hidrostatic, = - 12 m; NHs
− pozi¡ia statului acvifer, între cotele 45... 57 sub cota terenului natural; 
− rela¡ia debit-denivelare s = 0,21Q (s în m ¿i Q în l/s); 
− mårimea ¿i direc¡ia pantei piezometrice, i = 0,008; 
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− elementele pentru determinarea coeficientului Darcy, k, sunt date în 
tabelul de mai jos. 
Determinarea coeficientului de permeabilitate Darcy, k 

 

Debitul Denivelarea Denivelarea în 
pu¡ul de observa¡ie 

q  
[l/s] 

s  
[m] 

s1  

[m] 

2 0,42 0,15 
5 1,05 0,45 
10 2,1 0,84 

 

Distan¡a între foraje a = 10 m, φ foraj = 10″3/4. 

 Din literaturå (Trofin, P., 1983; Månescu, a., 1975) este cunoscutå rela¡ia de 
determinare a coeficientului k folosind måsuratori pe teren (fig. 6,b). 

 

k = (q⋅ln a/r)/ 2π M (h - ). h0
 

 De unde rezultå:  = 0,58⋅10 m/s; − k1
3−

 

        = 0,61⋅10 m/s; − k2
3−

 

        = 0,52⋅10 m/s − k2
3−

 

sau valoarea medie: /3 = 50 m/zi ≅ 0,58 m/s. ki∑
 

Determinarea debitului maxim al pu¡ului 
 Aplicând metoda grafo-analiticå rezultå, din figura 17, cå debitul este în 
func¡ie de diametrul pu¡ului. 
 

 Optimizarea diametrului pu¡ului 
 La fel ca în cazul pu¡urilor în strat freatic se poate pune problema optimizårii 
diametrului pu¡ului. Se aplicå acela¿i procedeu: optimizarea valorilor costurilor 
totale anuale (pentru inves¡itie ¿i costul energiei). 
 Evaluarea costurilor se face dupå urmåtorii indici de cost: 

− lungimea forajelor =Lf n Hp f⋅  

− cost foraj + definitivare (10⋅10 + ⋅α); 6 Lf

− costul specific α este dat în tabel de calcul (tab. 9); 
− costul energiei de pompare e =180 lei/kW⋅h; 
− func¡ionare continuå, 8 760 ore/an; 
− durata de recuperare a investi¡iei 30 ani; 
− randamentul mediu al pompelor în sistem η = 0,70. 
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Calculul este dat în tabelul 9, iar rezultatul reprezentat în figura 17. 
 Rezultå cå se poate adopta diametrul 200 mm, diametru ce oferå minimum 
de cost dar ¿i valoare bunå pentru introducerea pompei în pu¡. Numårul de 
pu¡uri = 17. np
 

 Optimizarea numårului de pu¡uri 
 Folosind debitul necesar de 166 l/s trebuie determinat numårul real de pu¡uri 
¡inând seama ¿i de influen¡a între pu¡uri în timpul func¡ionarii la capacitatea 
maximå. 
 Se determinå numårul de pu¡uri: 

 

n = /QI qput .= 166/10 = 16,6 ≅ 17 pu¡uri. 

Tabelul 9 
Costul captårii din stratul de adâncime 

 
Nr.  
crt. 

Diam. 
foraj 

 
[mm] 

Diametrul  
pu¡ului 

 
[mm] 

Debitul 
pu¡ului 

q 
[l/s] 

Nr. de 
pu¡uri 

np  

 

Lungimea 
de forat 

Lf =n⋅ H  f

[m] 

Investi¡ia 
spec. 
α 

[10 lei/m] 6

0 1 2 3 4 5 6 

1. 75 75 3,85 43 2457 0,12 
2. 100 100 5,03 33 1881 0,15 
3. 150 150 7,53 22 1256 0,18 
4. 200 200 10 17 969 0,20 
5. 300 250 15 11 630 0,25 
6. 400 250 20,1 9 470 0,30 

 
Tabelul 9 (continuare) 

 
Nr.  
crt. 

Costul  
forajului 

[ lei] 106

Investi¡ia  
anualå 

[10 lei] 6

Denivelarea
s 

[m] 

Costul 
energiei 

[10 lei] 6

Costul total 
anual 

[10 lei] 6

Obs. 

0 7 8 9 10 11 12 

1. 725 24,1 0,80 3,0 27,1  
2. 612 20 1,06 3,96 23,96  
3. 446 14,9 1,58 5,90 20,80  
4. 194 6,5 2,10 7,85 14,35  
5. 158 5,3 3,15 11,78 17,08  
6. 141 4,7 4,22 15,78 20,48  

 

 Se determinå lungimea frontului de captare: 
 

L = /M⋅k⋅i =166⋅86,4 (QI m3 /zi)/(10⋅0,008⋅50) = 3.585 m. 
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 Se evalueazå raza de influen¡å dupå formula Sickardt: 

 R = 3 000⋅ s⋅ k 0 5,  = 151 m 
 Distan¡e între pu¡uri: 
 a = 3585/17 = 211 m. 
 Debitul pu¡ului singular dupå formula Dupuit-Thiem: 
 q = 2π⋅k⋅M⋅(H - )/ln R/r = 10,45 l/s. h0

Cum distan¡a dintre pu¡uri este apropiatå de mårimea razei de influen¡å 
rezultå cå influen¡a între pu¡uri va fi micå. Deci se poate påstra numårul de 17 
pu¡uri. 
 
 Optimizarea sistemului de legåturå 
 ¥n cazul captårii de fa¡å din cauzå cå nivelul apei este foarte jos (12 m sub 
nivelul terenului) rezultå cå nu se poate aplica decât sistemul de pompare din 
fiecare pu¡. 
 Sistemul de transport poate avea înså douå rezolvåri (fig. 18): 

− pompare din pu¡uri direct în rezervorul de acumulare al localita¡ii 
(sistem 1); 

− pompare din pu¡uri la un rezervor amplasat în zona de captare ¿i 
repomparea apei, cu o sta¡ie de repompare, în rezervorul de acumulare al 
localitå¡ii (sistem 2). 

Tabelul 10 
 

Dimensionarea sistemului de colectare a apei - varianta 1 
 

Tronsonul Lung. 
trons. 

l  
[m] 

Debit 
 

Q  
[l/s] 

Diam 
cond. 
Dn 

[mm] 

Viteza 
 

V  
[m/s] 

Panta 
hidraul 

i  
[%0] 

Pierderea 
de sarcinå 

hr  

[m] 

Costul 
conductelor 

 

[10 lei] 6

P1  -  P2 211 10 150 0.57 3,7 0,78 25,3 

P2  -  P3 211 20 200 0.63 3,6 0,76 33,7 

P3  -  P4 211 30 250 0.62 2,2 0,46 42,2 

P4  -  P5 211 40 250 0.82 4,0 0,84 42,2 

P5  -  P6 211 50 300 0,70 2,2 0,46 50,6 

P6  -  P12 6⋅211 60 300 0,83 3,2 4,05 304 

P12 -  P17 5⋅211 120 400 0,88 2,3 2,43 337,6 

P17  - R 1.250 166 500 0,82 1,5 1,87 500 

Hm = 145 - 120 = 25 m   ∑  =11,6    Total:1 335,6   hr
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Tabelul 11 
 

Dimensionarea sistemului de colectare a apei - varianta 2 
 

Tronson Lung. 
trons. 

l  
[m] 

Debit 
 

Q  
[l/s] 

Diam 
cond. 
Dn 

[mm] 

Viteza 
 

V  
[m/s] 

Panta 
hidraul 

i  
[%0] 

Pierderea 
de sarcinå 

hr  

[m] 

Costul 
conductelor 

 

[10 lei] 6

P1  -  P2 211 10 125 0,8 9,7 2,04 21,1 

P2  -  P3 211 20 150 1,12 15 3,16 25,3 

P3  -  P4 211 30 200 0,94 7 1,48 33,7 

P4  -  P5 211 40 200 1,25 13 2,74 33,7 

P5  -  P6 211 50 250 1,05 6,5 1,37 42,2 

P6  -  P12 6⋅211 60 250 1,25 9,3 11,77 303 

P12 -  P17 5⋅211 120 350 1,20 5,5 5,80 253 

P17  - R 1250 166 500 0,82 1,5 1,87 500 

Hm hr= 156 - 120 = 36 m       ∑ =30,23;  Total:1 212   

 
Tabelul 12 

 
Dimensionarea sistemului de colectare a apei - sistem 3 

 
Tronsonul Lung. 

trons. 
l  

[m] 

Debit 
 

Q  
[l/s] 

Diam 
cond. 
Dn 

[mm] 

Viteza 
 

V  
[m/s] 

Panta 
hidraul 

i  
[%0] 

Pierderea 
de sarcinå 

hr  

[m] 

Costul 
conductelor 

 

[10 lei] 6

P1  -  P2 211 10 100 1,22 30 6,33 17 

P2  -  P3 211 20 150 1,12 15 3,16 25,3 

P3  -  P4 211 30 200 0,94 7 1,48 33,7 

P4  -  P5 211 40 200 1,25 13 2,74 33,7 

P5  -  P6 211 50 200 1,6 20 4,22 33,7 

P6  -  P12 6*211 60 250 1,25 9,3 11,77 253 

P12 -  P17 5*211 120 300 1,6 12 12,66 253 

P17  - R 1250 166 400 1,3 5 6,25 400 

   =172,4 - 120 = 52,4;   ∑ =48,61;    Total: 1049,4 Hm hr

 
 Departajarea solu¡iilor, numeroase în acest caz, se poate face folosind tot 
criteriul costului anual minim. Pentru în¡elegerea rolului costului energiei vor fi 
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analizate numai trei variante: apa va fi pompatå folosind conducte în care viteza 
de curgere va fi mai micå sau mai mare. 
 Pu¡urile vor fi grupate câte ¿ase la conducta colectoare generalå, dupå 
schema din figura 18. 
 Pentru evaluarea din tabel au fost folosi¡i urmåtorii indici specifici: 

− cost conductå: C = Dn⋅800, lei/m, cu Dn în mm; 
− cost energie: e = 180, lei/kW⋅h; 
− cota de amortizare: 1/10 pentru conducte ¿i pentru pompe; 

− cost pompare: 3⋅ , lei/kW; 106

− randament pompare η = 0,7. 
 Pentru u¿urin¡a calculului se considerå o înal¡ime medie rezultatå din media 
valorilor extreme ale cotelor piezometrice ( pe figurå). Hm
 Costul energiei se evalueazå cu rela¡ia  

 
C P Te a= ⋅ ⋅e  lei/an  sau  

 

Ce = [166⋅ /70]⋅8760⋅180 = 3,73 ⋅10 lei/an. Hm Hm
6

unde: 
    - puterea pompelor, kW; P
   - durata de pompare, 8760 ore/an; Ta
    - costul specific al energiei, lei/kWh. e

 
Tabelul 13 

 
Evaluarea sistemului de colectare 

 
Sistem Cost conducte 

 

[ lei] 106

Cost 
pompe  

[10 lei] 6

Cost  
energie  

[10 lei/an] 6

Cost total 
anual 

[10 lei] 6

Obs. 
 

1. 133,6 17,8 93,25 244,65 bun 
2. 121,2 25,6 134,28 281,08  
3. 105 37,3 195,45 337,75  

 
 

3.3. DETERMINAREA DISTANºEI DE PROTECºIE SANITARÅ 

 
 Dupå o metodologie simplificatå (Trofin, P., 1983) mårimea suprafe¡ei 
împrejmuite protejate contra impurificårii cu orice substan¡å u¿or degradabilå, 
conform HG 101/1997, se determinå astfel încât timpul de parcurgere a 
subsolului suprafe¡ei så fie de minimum T = 20 zile. 
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• pentru un pu¡ singular în strat acvifer (asimilat ca bazin), distan¡a de 
protec¡ie este: 

D1 = ⋅T/[π⋅p (h - s/2)] 0 5 = 59 m, qput
,

 
unde 

p - porozitatea stratului, apreciatå la 0,2; se poate måsura din probe  
sau se poate determina pe teren; 

h - grosimea stratului de apå în pu¡ la func¡ionarea cu debitul . qput

• se calculeazå raportul / a = 59/90 = 0,66; D1
• cu raportul /a din diagrama din figura 20 se determinå rapoartele 

/a, /a, /a (se face trecerea de la pu¡ singular la grup de pu¡uri). Se 

poate apoi calcula distan¡a amonte ( ), distan¡a aval ( ) ¿i distan¡a 

lateralå ( ): 

D1
Dam Dav Dlat

Dam Dav
Dlat

  /a =0,80;  = 72 m; Dam Dam
  /a = 0,80;  = 72 m; Dav Dav
  /a = 0,70;  = 63 m. Dlat Dlat
 

 Pentru dimensiunile D ,  se poate adopta valoarea minimå de 50 m, 

având în vedere cå apa se clorizeazå ulterior, deci o parte din impurificarea 
bacteriologicå poate fi ¡inutå sub control. 

am Dav

 ¥n figura 20 este dat ¿i graficul de determinare a distan¡ei de protec¡ie în 
cazul unui grup de pu¡uri care capteazå apa infiltratå prin malul unui curs de apå 
¿i curent subteran, pentru o eventualå utilizare practicå. 

 
 

3.4. DETERMINAREA MÅRIMII POMPEI DE VACUUM 

 
 Pompa de vacuum este necesarå pentru amorsarea sistemului de sifonare (cu 
pu¡ colector sau cazan de vacuum) la început ¿i evacuarea aerului degajat în 
timpul func¡ionårii, atunci când apa este supuså unui vacuum destul de mare în 
conducta de sifonare. 
 ¥n literatura de specialitate se apreciazå cå aerul degajat este în propor¡ie de 

(0,8...1,0) l/s /1000 m3  apå /zi, la vacuum de 6...7 m (Trofin, P., 1083); nu avem 
måsuråtori asupra acestui fenomen întrucât în afarå de aerul degajat normal, al 
cårui volum s-ar putea calcula, apar ¿i infiltråri de aer din cauza neetan¿eitå¡ilor 
din conductå, vane etc. 
 Se adoptå deci recomandarea din literatura de specialitate: 
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Qaer ≅ 10% ; Qapa

Qaer = 0,10⋅166 l/s =16,6 l/s = 60 m3 /h, 

 
vacuumul cerut de sistem are valoarea maximå de 7,37 m coloanå apå sau 

 
(7,37/10)⋅760 mm Hg = 560 mm Hg, 

 
deci o presiune absolutå de 760 - 560 = 200 mm Hg ce trebuie realizatå în 
sistem. 

 Din catalogul de pompe pentru Q = 60 m3 /h ¿i H = 200 mm Hg se alege 

o pompå tip MIL 402 (¿i una de rezervå) cu Q = 90 m3 /h, H = 160 mm Hg, 
P = 2,2 kW. Pompa va fi automatizatå, pentru a putea func¡iona discontinuu, 
când aerul degajat este mai pu¡in. Aspira¡ia aerului se realizeazå dintr-un cazan 
de vacuum amplasat între pompå ¿i pu¡ul colector. 
 Pompele vor fi amplasate în sta¡ia de pompare pentru apå (a cårei 
dimensionare va fi fåcutå). De vârfurile conductelor de sifonare se va realiza o 
conductå (o¡el Zn) ce asigurå legåtura cu cazanul de vacuum. Conducta se 
dimensioneazå astfel ca så asigure o vitezå de curgere a aerului de 15...20 m/s. 

Ac = / =(16,6 dQaer vaer m3 /s)/150 dm/s = 0,07 dm2 ⇒ d = 30 mm, ¡eavå de 2” . 
  
ATENºIE! 
 Pentru protec¡ia pompei împotriva înecårii întâmplåtoare, cu apå aspiratå 
accidental prin conducta de aer, este indicat ca ¡eava så aibå o lirå la o cotå cu 
10 m mai mare decât nivelul maxim al apei în pu¡uri; în acest fel realizând la 
vârf presiunea absolutå zero (pe care de fapt pompa nu o poate realiza, 

= 160 mm Hg), apa nu va putea trece în pompa de vacuum. Hpompa

 
 
 

3.5. SCHIºE ALE CONSTRUCºIILOR NECESARE 

 
• Pu¡ forat pentru captarea apei (fig. 21,a) 

Se adoptå proiectul tip T 362R - elaborat de ISLGC  
− coloanå de foraj 14″3/4 (375 mm); 
− coloanå de filtru: 

− tip PUNTE cu ¿li¡ de 2 mm; 
− protec¡ie anticorozivå cu rå¿inå epoxi; 
− lungime l = 6,50 m;  
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− diametru 10″ 3/4 (circa 275 mm). 
− coroanå de pietri¿ 3...5 mm, grosime 5 cm ; 
− decantor - pieså de fund : 

− diametru 275 mm;  
− lungime 1,5 m;  
− sudat pe coloana de filtru;  
 

− conductå de sifonare Dn 125 mm; 
− sorb la capåt, din coloanå tip PUNTE cu ¿li¡ de 5 mm;  
− lungime sorb 1,0 m;  
− adâncime de amplasare a sorbului 1,0 m sub nivelul 

minim al apei;  
 

− armåturi în cåminul pu¡ului: 
− vanå platå cu oalå de etansare, Dn 125; 
− contor de apå Dn 125 mm; 
− ¿tu¡uri pentru måsurarea nivelului apei în pu¡;  
 

− cåminul din beton armat cu dimensiuni în plan 12,50, nu este protejat cu 
hidroizola¡ie;  

− trecerea conductei prin pere¡i se face cu o pieså simplå; 
 

• Cåmin pentru vane de linie (fig. 21,b) 
 Fiecare pu¡ are prevåzutå o vanå necesarå pentru: izolarea pu¡ului ¿i 
racordarea liniei piezometrice de pe conductå cu nivelul apei din pu¡ (Månescu, 
A., 1975 ¿i 1994); reglarea debitului pu¡ului pentru a corespunde necesarului 
sau nivelului apei în strat. 
 ¥n lungul frontului de pu¡uri sunt înså necesare vane pentru tronsonarea 
conductei de sifonare astfel încât o oprire în partea incipientå a acesteia så nu 
scoatå din func¡iune toatå ramura. 
 Vanele prevåzute în cåmine sunt marcate pe planul de situa¡ie (fig. 19). 

• Pu¡ colector (fig. 21,c) 
 Pu¡ul colector se amenajeazå sub forma unui pu¡ cu diametru mare. Are rol 
de: 

− închiderea capetelor aval a conductelor de sifonare; 
− separarea ¿i re¡inerea nisipului extras eventual de pu¡uri; 
− bazin de aspira¡ie pentru sta¡ia de pompare; 
− reglarea - compensarea de scurtå duratå a debitelor pompate. 

 ¥n figura 21,c este datå schi¡a unui pu¡ såpat, cu rol de pu¡ colector, în 
care nu sunt amplasate pompe. Cazul pu¡ului cu pompe este tratat mai târziu 
(fig. 35). Dimensionarea pu¡ului se ob¡ine astfel: 
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• diametrul, så asigure amplasarea tuturor conductelor ¿i armåturilor, cu 

distan¡a minimå între ele ¿i între acestea ¿i pere¡i (se recomandå minim 25 cm); 
• înål¡imea: sub nivelul minim al apei trebuie låsat 1...1,5 m pentru 

amplasarea capetelor de conductå ¿i sorbului, 1...1,5 m pentru un spa¡iu neutru 
(nisipul separat så nu fie reantrenat de sorb) ¿i 1...2 m spa¡iu pentru nisip (care 
se eliminå periodic cu o pompå mamut sau o pompå specializatå). 
 Planul de amplasare a pu¡ului colector ¿i sta¡iei de pompare este schi¡at în 
figura 22. 

 
 

3.6. UNELE PRECIZÅRI SUPLIMENTARE  

LEGATE DE DIMENSIONAREA CAPTÅRILOR CU PUºURI 
 

1. Pentru dimensionarea sistemului de sifonare cu cazan de vacuum se 
folose¿te aceea¿i metodologie ca la sifonarea cu pu¡ colector. Un exemplu de 
dimensionare este dat în (Månescu, A., 1989). Pentru detalii suplimentare se 
poate face o vizitå la captarea Ulmi pentru Bucure¿ti (cea mai mare captare de 
acest fel în func¡iune din 1908) sau Crângul lui Bot lângå Ploie¿ti (1913). Se 
poate vedea ¿i calitatea deosebitå în care au fost realizate construc¡iile (în 
special captarea Crângul lui Bot). 

2. Pentru detalii legate de dimensionarea captårii cu sifonare cu cap 
autoamorsant se poate vedea captarea Breasta - pentru ora¿ul Craiova. Un 
exemplu de calcul este dat în (Månescu, A., 1989). 

3. Pentru o captare cu dren poate fi våzutå (ce se poate vedea dintr-o 
asemenea captare subteranå) captarea pentru ora¿ul Oradea (cea mai dezvoltatå 
ca amenajare cu dren din ¡arå), captarea Timi¿e¿ti pentru ora¿ul Ia¿i (cea mai 
mare din ¡arå, galerie vizitabilå), captarea Babele pentru Foc¿ani ¿i Gioroc 
pentru Craiova (cele mai vechi din ¡arå). 

4. Nu a fost exemplificatå captarea cu pu¡uri såpate deoarece nu s-a mai 
folosit în ultimii 30 ani (un exemplu este dat în (Månescu, A., 1989)) ¿i nici 
captarea cu pu¡uri cu drenuri radiale, executatå o singurå datå în ¡arå la Arcuda 
(nefunc¡ionalå aståzi). 

5. Pentru captåri importante (exemplu: Arad, Bragadiru-Bucure¿ti, Ploie¿ti 
etc.), cu debite peste 200...300 l/s este importantå o analizå de ansamblu a 
func¡ionårii stratului acvifer în prezen¡a captårii. Se poate face o modelare 
matematicå dupå ce sunt determinate, pe teren, o serie de caracteristici 
hidrogeologice ale stratului. Pentru elemente suplimentare se poate consulta 
(Danchiv, A., Stematiu, D., 1997; Dassargues, A., 1995; Drobot, R., 1984). 
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Capitolul 4 

 
CONSTRUCºIA DE ¥NMAGAZINARE 

 
 

4.1. INTRODUCERE 
 

 ¥n schema de alimentare cu apå construc¡ia de înmagazinare este formatå din 
REZERVOR (construc¡ie la sol) ¿i CASTEL DE APÅ (rezervor suspendat 
deasupra solului). Apa din rezervor este pompatå cu o sta¡ie de pompare în 
castelul de apå func¡ie de cerin¡e imediate. 
 Cele douå construc¡ii au roluri aproape distincte: rezervorul asigurå 
acumularea apei, iar castelul de apå asigurå presiunea apei în re¡ea ¿i 
posibilitatea unei automatizåri simple a func¡ionarii pompelor. 
 Calculul va fi fåcut pentru fiecare în parte înså în interac¡iune. Din cauzå cå 
numårul real de locuitori este mic (25...32 000) calculul se va face numai pentru 
necesarul de perspectivå. Când valorile sunt semnificative calculul se va face pe 
etape de dezvoltare. 
 Din cauza multor necunoscute calculul se face pe etape: 

− etapa   I - de predimensionare pentru aflarea principalelor dimensiuni; 
− etapa  II - de stabilire a cotelor definitive; 
− etapa III - de verificare a func¡ionårii sta¡iei de pompare (în special) în  

  condi¡iile concrete ale unor dimensiuni de construc¡ie. 
 Calculul va fi fåcut cu procedee manuale. Dupå în¡elegerea mecanismului se 
poate recurge la realizarea unui program de calcul. 
 
Etapa I 

 
4.2. PREDIMENSIONAREA CONSTRUCºIILOR  

DE ¥NMAGAZINARE 
 
 

4.2.1 VOLUMUL REZERVORULUI (V ) rez
 

 ¥n conformitate cu prevederile STAS 4165/88, volumul rezervorului se 
determinå ca valoarea maximå dintre: 

 
 (1)       V =V +V +V +V ; rez comp inc lsup jus
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 (2)       V =V +V + + , rez comp av V lsup V jus

 
rotunjite la una din valorile: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 

1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 5 000, multiplu de 1 000 m3 , unde: 
 

Vcomp : - volumul necesar pentru compensarea valorilor debitului de  

alimentare ¿i plecare în re¡ea (se reaminte¿te cå alimentarea se  
dimensioneazå la Q , iar consumul în re¡ea la  pe  zi max maxoQ
perioada de compensare consideratå; conform obi¿nuin¡ei perioada  
de compensare se considerå o zi medie); 

Vinc :  - volumul necesar pentru acumularea apei necesarå combaterii celor  

n incendii teoretic simulate ¿i asigurarea consumului pe perioada  
stingerii incendiilor; 

Vav :  - volumul necesar pentru acumularea unei rezerve de apå pentru a  

asigura func¡ionarea re¡elei în cazul în care pe circuitul amonte  
rezervorului apar avarii normale admise (rupere conductå,  
întrerupere pompare, dezamorsare sifonare captare etc.); 

V jus :  - volumul necesar pentru asigurarea necesarului de apå în anumite  

condi¡ii ce vor fi justificate; 
V lsup : - volumul suplimentar de apå necesar pentru compensarea debitelor  

pompate neuniform în rezervor ca urmare a func¡ionårii sta¡iilor de  
pompare amonte în afara orelor de utilizare maximå (de vârf) a  
energiei electrice. 

 

 Volumul rezervorului V  va fi cel mult egal cu:  rez
 

Vrez ≥ 0,5⋅ , (legea 98/1994); Qzi max

 
Vrez ≤ ⋅ , Tmax Qzi max

 
în care,  este valoarea maximå a timpului de trecere a apei prin rezervor, 

admis de normele sanitare, astfel încât calitatea apei så nu se deterioreze; de 
regulå se acceptå ¿ase zile pentru rezervoarele îngropate ¿i douå zile pentru 
rezervoarele aeriene, neprotejate termic; în cazuri speciale organele sanitare pot 
accepta/impune alte valori. 

Tmax
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 Volumul de compensare: 

 

Vcomp = a⋅  (IQ m3 /zi), 

 
în care a este un coeficient, dat de STAS 4156, care aratå propor¡ia din debitul 
zilnic ce trebuie re¡inut în rezervor.  

¥n tabelul 14 sunt prezentate valorile lui a pentru calculul expeditiv al 
volumului de compensare. 

Tabelul 14 
 

Nr. locuitori  
(mii locuitori) 

< 5 5 - 10 10-  20 20 - 50 50 - 100 100 - 200 

a 0,50 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 
 

 Pentru etapa de 10 ani ¿i 25 ani valoarea a este aceea¿i: 
 a = 0,30; 

 = 0,3⋅14 250=4 275Vcomp m3 ; 

 
 Volumul de incendiu: 

 
Vinc -conform prevederilor STAS 1343/1-1996, a fost calculat în §. 2.4. 

 

Vinc = 2 168 m3 ; 

 
 Volumul de avarie: 

 

 = ( - ) - Q′⋅  (Vav Qmin Tav Ti Tav m3 ), 

 
unde: 

  este debitul minim (Qmin m3 /h) ce poate fi asigurat pe perioada avariei; 

pentru localitå¡i se adoptå valori de ordinul 60...80% din debitul mediu orar al 
zilei cu consum maxim func¡ie de mårimea localita¡ii. 

Se aproximeazå: 

medoQ = Qzi max /24 = Q /24 (I m3 /h), 

rezultå: 
Qmin = 0,6 ; QI
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Qmin 0,6⋅14 250/24=356,25 ≅356 m3 /h. 

 
Tav (ore) = timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte 

rezervorului, sau de scoatere din func¡iune a sta¡iilor de pompare ca urmare a 
întreruperii cu energie electricå (surså singularå de alimentare).  se 

apreciazå astfel: 

Tav

− 18 ... 24 ore pentru aduc¡iuni din tuburi PREMO Dn 800 - 1000 mm, 
func¡ie de rapiditatea ¿i mijloacele de interven¡ie; 

− 8 ... 16 ore pentru alte aduc¡iuni func¡ie de lungimea aduc¡iunii, 
dificultatea traseului, tipul de material etc; 

− maxim 10 ore pentru avaria la alte obiecte ale sistemului de alimentare cu 
apå, de la caz la caz func¡ie de importan¡a acestora ¿i dificultå¡ile de interven¡ie; 

− când rezervorul este alimentat prin pompare  se va lua egal cu timpul 

maxim admis pentru oprirea sta¡iilor de pompare dacå acesta este mai mare ca 
timpii men¡iona¡i mai sus sau 10 ore, când acesta este mai mic; conform STAS 
10110/85 sta¡ia de pompare este de categoria II ¿i întreruperea ei din cauza 
alimentårii cu energie nu poate depå¿i 2 ore; 

Tav

− în cazul aplica¡iei, aduc¡iunea este scurtå, diametrul mic, o singurå 
pompare; se adoptå valoarea: = 8 ore; Tav

 

=avV 356,86 (8 - 4) = 1425 m3 . 

 
Ti  (ore) = timpul maxim de întrerupere a alimentårii cu apå a localitå¡ii; se 

apreciazå pentru localitå¡i conform tabelului 15, iar pentru industrii func¡ie de 
mårimea pagubei ce se poate produce ¿i posibilitå¡ii de cooperare cu alte 
sisteme de alimentare cu apå. 

Tabelul 15     
 

Mårimea localitå¡ii 
(mii loc.) 

 
10 

 
10...50 

 
50...100 

 
> 100 

Ti (ore) 6 4 2 0 

 
Pentru localitatea de 25...32000 locuitori se adoptå valoarea =4 ore; Ti

Q′( m3 /h) = debitul ce se poate ob¡ine de la alte surse råmase în func¡iune, 
când celelalte au fost oprite; când existå o singurå surså Q′= 0, iar când sunt mai  
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multe surse se considerå cå cea mai micå (sursa cu debitul cel mai mic) ¿i mai 
sigurå råmâne în func¡iune. 
 Având o singurå surså de alimentare cu apå Q′= 0. 

V lsup = 0, se apreciazå cå nu este nevoie de un volum suplimentar de apå; 

V jus = 0; vor apårea volume suplimentare ca urmare a rotunjirii volumului 

total al rezervorului, sau pentru a ajunge la prevederea legii 98/1994, necesarul 

pentru 24 ore (deci 7 100 m3 ). 
Volumul rezervorului va fi: 

 
(1)         V =V +V ; rez comp inc

 

Vrez = 4 275 + 2 168=6 443 m3 ; 
 

(2)         V = V +V ; rez comp av
 

Vrez = 4 275 + 1 425 = 5700 m3 . 
 

 Cum ambele valori sunt sub valoarea de 7 100 m3  se adoptå ca valoare 

necesarå valoarea 7 100 m3 . 

 Pentru asigurarea volumului de 7 100 m3  (minim necesar) se alege un 

rezervor, dupå volumele tipizate, de 2⋅4 000 m3  sau 2⋅5 000 m3  dupå proiect tip 
IPCT. 

Vrez =2⋅5 000 m3 . 
 

 Din motive de siguran¡å,volumul suplimentar (8 000 - 6 443 =1 557 m3 ) va 

intra în rezerva de apå protejatå; rezerva de incendiu va avea deci 3 725 m3 . 
 
 

4.2.2. COTA REZERVORULUI ( ) CR
 

 Cota rezervorului rezultå din considerente constructive, rezervorul fiind 
prevåzut pe sol într-un amplasament dictat de amplasamentul castelului de apå. 
 Construc¡ia se a¿eazå pe sol, la adâncimea minimå constructivå (adaptarea 
proiectului tip). Cota rezervorului va fi 134, iar cota maximå a apei va fi 142,2  
(fig. 24). 
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4.2.3. COTA CASTELULUI DE APÅ 
 

La definitivarea schemei de alimentare cu apå a fost necesar så se facå o 

primå apreciere a mårimii castelului de apå. S-a preconizat un castel de 500 m3  
volum ¿i 25 m înål¡imea turnului. Acum este necesar så fie determinatå 
înål¡imea corectå a castelului pentru a putea gåsi regimul de pompare. Trebuie 
fåcutå observa¡ia cå ¿i aceastå cotå mai poate suferi modificåri dacå din 
dimensionarea re¡elei rezultå cå acest lucru este necesar. 
 Din figura 25 rezultå cota castelului ca fiind valoarea maximå a sumei  

 

CRC = + +  cC Hb he
 

unde:  
 

cC = cota terenului pe care se gåse¿te bran¿amentul utilizatorului de apå; 

pentru a reduce la minimum numårul de încercåri, se aleg de la început 
acele puncte care pot da cote mai înalte ale castelului ¿i anume: 
− punctul de cotå maximå în zona alimentatå cu apå (v. punctul A); 
− punctul (punctele) de cotå mare a terenului ¿i pe care se gåsesc 

utilizatori care cer o presiune mare la bran¿ament, punctul E, caså 
cu hidran¡i interior i; 

− puncte de cotå mare aflate la cea mai mare distan¡å fa¡å de castelul 
de apå, punctul B; 

− alte puncte apreciate cå pot conduce la cote mari. 
 

he  - pierderea de sarcinå, apreciatå, între castel ¿i punctul luat în 

considerare, asigurând curgerea apei pe drumul cel mai scurt (L); se 
apreciazå cå panta hidraulicå medie ( i ) este de ordinul 0,003... 0,005 

¿i deci: 
m

 
he = ⋅L, im

 
Pierderea realå de sarcinå (ca de altfel ¿i cota realå necesarå pentru 
castel) va fi cunoscutå numai dupå dimensionarea re¡elei; la 
dimensionarea re¡elei se va ¡ine seamå de pierdere medie de energie 
adoptatå. 
 

Hb  - presiunea necesarå la bran¿ament (punctul de legaturå între re¡eaua 

comunalå de distribu¡ie ¿i re¡eaua interioarå a blocului); din figura 23 
rezultå cå:  
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Hb = + h + h + , Hc ri b ps
unde: 

hb = pierderea de sarcinå pe conducta de legaturå (bran¿ament), inclusiv 

apometru, vane de izolare etc.; se apreciazå la 1 - 2 m; 
hri = pierderea de sarcinå pe re¡eaua interioarå pe tronsoanele de conducte ce 

asigurå curgerea apei pânå la punctul cel mai depårtat de bran¿ament; se 
apreciazå la 2...3 m func¡ie de mårimea re¡elei, înål¡imea casei etc.; se 
poate calcula dacå se cunoa¿te schema re¡elei interioare de distribu¡ie; 

Hc = înål¡imea celui mai ridicat robinet de prelevare a apei; pentru clådiri 

civile se poate aproxima cå aceastå înål¡ime este egalå cu înål¡imea 
casei întrucât ultimul robinet se aflå lângå tavanul ultimului nivel; = 

c⋅3 (m) (c = numårul de caturi, nivele ale casei); aici se considerå 
înål¡imea unui nivel de 3 m; 

Hc

ps = presiunea de serviciu la robinetul de utilizare a apei, necesarå pentru 

asigurarea curgerii apei (asigurarea debitului = /2g ¿i pierderii de 

sarcinå în robinet - =ξ / 2g): 

′ps
2V

′′ps
2V

− pentru locuin¡e cu robine¡i simpli (numai apå rece) =2 m, iar 

pentru robine¡i dubli (apå rece-apå caldå) = 3 m; 

ps
ps

− pentru hidran¡ii interiori  se calculeazå func¡ie de debitul jetului, 

lungimea jetului ¿i diametrul duzei. 

ps

 Un exemplu de calcul pentru determinarea  pentru hidrant: ps
 Un calcul simplificat al presiunii la hidrantul de incendiu interior decurge 
astfel /7/: 

ps = + , h f h j

 
h f = pierderea de sarcinå în furtunul, de lungime l , cu care este echipat 

hidrantul, la debitul hidrantului  hq1

 

h f = 0,015⋅ ⋅ = 0,015⋅20⋅2,5l 2
1hq

2
 = 1,87 m, 

 
pentru un furtun de cânepå, lung de 20 m ¿i pentru un debit al jetului de 
2,5 l/s (punctul E unde pentru cinematograf sunt în func¡iune douå 
jeturi a 2,5 l/s fiecare); 
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h j = presiunea necesarå pentru a ob¡ine la vârful ajutajului metalic o vâna 

de apå compactå cu lungimea cerutå ( ); se adoptå valoarea de 9 m, 

conform STAS 1478 - anexa A; anexa A din STAS 1478 transformatå 
este redatå în anexa 6. 

jl

jl = 1β ⋅ , VH
 

1β = coeficient func¡ie de înclinare a direc¡iei de lansare a jetului (θ); 

1β = 1,3,   pentru θ = 15o; 

1β = 1,20,  pentru θ = 30o; 

1β = 1,312,  pentru θ = 45o; 

VH = presiune la ie¿ire din ajutaj (m), cu viteza V ( ≅ ): VH h j

 

VH ≅ /2g. 2V
 

 Ajutajele sunt produse la dimensiunile diametrului de 8, 14, 20, 26, 32 mm. 
 Urmeazå un calcul prin aproxima¡ii succesive: 

 

VH = /jl β1 = 9/1,2 = 7,5 m (θ = 30o, înål¡imea casei este relativ micå); 

 

 VgHV 2= = 12,1 m/s; 

 

 / V = A =π / 4; A = 2,06⋅10qi h
2D 2 dm2 ; D = 16,4 mm; 

 

se alege un ajutaj cu diametrul D = 14 mm, A = 1,5⋅ 210− dm2 ; 
 

V = /A = 2,5 /1,5⋅ =16,6 m/s; qi h
210−

 

 ≅ /2g =14 m; VH 2V
 

 =jl 1β ⋅ = 16 m, VH
deci: 

 
 = + = 1,87 + 14 m = 15,87 m. ps h f jl
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 Pentru clådirile publice s-a considerat ca au maxim parter ¿i un nivel, cu 
înål¡imea nivelului 4 m ¿i amplasarea hidrantului la 1 m peste pardoseala 
ultimului nivel, deci = 5 m. Hc
 Presiunea la bran¿ament va fi: 

− pentru clådirile publice, cu hidran¡i interiori: 
 

Hb = + + + h , Hc hr i ps b
 

cu:  = 5 m, h = 2 m, = 15,87 (calculat anterior), h =1 m, (apreciat); Hc r i ps b

 = 5 + 2 + 15,87 + 1 ≅ 24 m; Hb
 

− pentru clådirile de locuit: 
 

hr i =3 m; 2 m pentru ; 1 m pentru  ¿i 3 m înål¡imea caturi; ps hb

cu: = (4+1)⋅3 +3 +2 +1 = 21 m. Hb
 Se poate calcula cota minimå a rezervorului (cuvei) castelului de apå;se 
apreciazå cå punctele care pot da valori maxime sunt: A, B, E, F (fig. 23). 
Rezultatul calculului este dat în tabelul 16. 

Tabelul 16   
Estimarea cotei necesare pentru cuva castelului de apå 

 

Punctul Cc  Hb  he [m] 

  [m] im  im ⋅L[m] L [m] CRC  

A 137 21 0,005 2,0 400 160 
B 136 21 0,005 5,0 1000 162 
E 131 24 0,005 4,75 950 159,75 
F 127 21 0,005 9,35 1870 157,35 

 
Rezultå cå punctul B solicitå cea mai mare cotå a castelului (162 mdM). 

 ¥nål¡imea turnului castelului de apå va fi: 
 

162 - 135 = 27 m. 
 

 Pentru a putea folosi proiectul tip se alege o înål¡ime a turnului de 30 m ¿i 
deci cota castelului va fi: 

CRC = 135 + 30 =165 m. 

 
Se observå cå aceastå cotå diferå numai cu 5 m fa¡å de cota apreciatå ini¡ial, 

cotele de amplasare a construc¡iilor, rezervor, staţie de pompare, castel de 

apå vor fi cele din figura 24. 
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4.3. DETERMINAREA VOLUMULUI REAL DE COMPENSARE 

 
 

4.3.1. INTRODUCERE 
 

Pentru determinarea capacitå¡ii reale de compensare a castelului ¿i deci ¿i a 
rezervorului precum ¿i a echipårii sta¡iei de pompare, este necesar så fie 
cunoscute (real sau apreciat): 

− curba realå de consum, de utilizare a apei în localitate; în literatura de 
specialitate, ca ¿i în formulårile mai vechi ale STAS 1343 sunt date asemenea 
elemente; trebuie men¡ionat cå în realitate aceastå curbå este specificå fiecarei 
localitå¡i, ea rezultå ca o curbå înfå¿uråtoare a unei multitudini de curbe 
reprezentând modul de utilizare a apei în fiecare zi a anului; o apreciere cât mai 
corectå, urmatå de måsuråtori în sistem, dupå darea lui în exploatare, poate 
conduce la o func¡ionare ra¡ionalå a sistemului; ca atare volumul real de 
compensare va fi cunoscut dupå o exploatare ra¡ionalå a sistemului de 
alimentare cu apå; 

− curba realå de alimentare cu apå a rezervorului; de regulå pentru a avea 
o exploatare mai simplå se asigurå alimentarea continuå ¿i uniformå 24 ore/zi; 
existå însa posibilitatea ca în anumite situa¡ii alimentarea så se facå ¿i altfel apa 
pompatå uniform din pu¡uri (pentru protec¡ia pu¡urilor) se acumuleazå într-un 
rezervor tampon lângå captare; din acest rezervor tampon apa se repompeazå în 
regim variabil (debit mare între orele 22-5 ¿i 10-18, când consumul electric este 
mic ¿i costul energiei este mai mic ¿i debit zero în perioada 18-22 ¿i 5-10 
diminea¡a când energia este scumpå; aceasta presupune (a) un rezervor tampon 
relativ mare, (b) o repompare a apei, (c) o aduc¡iune cu diametru mai mare; dacå 
se demonstreazå cå este mai ra¡ionalå, solu¡ia poate fi adoptatå; în calculele 
urmatoare s-a considerat alimentarea uniformå cu apå a rezervorului; 

− o limitå superioarå a volumului maxim a cuvei castelului de apå (din 
motive tehnologice sau constructive); aceastå limitå permite alegerea tipului de 
castel, deci cunoa¿terea cotei nivelului apei - cota de refulare a apei de cåtre 
pompå. 

 
 

4.3.2. DATE DE PLECARE 
 

− castel de apå cu volum de 300 m3 , înål¡imea turnului 30 m, cote reale în 
figura 25; 

− alimentarea cu apå a rezervorului (curba A în fig. 24) uniformå ¿i 
constantå: 

debitul orar va fi: 14250 /24 = 594 m3 /h 
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 Este bine så se aprecieze o asemenea curbå dupå datele din literaturå sau prin 
måsuråtori pe sisteme de alimentare cu apå ce se exploateazå în condi¡ii 
similare. 

NOTÅ. Atunci când curba C (t) nu este cunoscutå, sau nu se poate aprecia 
practic, nu pot fi fåcute asemenea calcule; neefectuarea unor asemenea calcule 
poate înså conduce la o alegere gre¿itå a pompelor: acestea vor func¡iona cu 
randamente scåzute, vor avea un numår mare de porniri/cu riscul arderii 
motoarelor/sau lucrul cel mai grav, nu vor putea asigura debitul maxim cerut 
pentru consumul de vîrf, volumul castelului fiind prea mic/dar existent, 
executat/ pentru regimul real de pompare. 

 
 

sau în valori relative (consum orar din consum zilnic) (594/14 250)100 = 4,16%; 
− calculul se va face pentru etapa finalå, deci: 

 

= 14 250 m3

QI

minoQ

/zi; 

 
− utilizarea apei din castel (curba C) este datå cu valori în procente, direct 

în tabelul de calcul, tabelul 17 - coloana 5; cifra din dreptul fiecårei ore 
multiplicatå cu exprimå consumul de apå din castel în ora respectivå, deci: 

 

= (1,5/100)⋅14 250 =213 m3

maxoQ

/h; 

 

= (6,25/100)⋅14 250 = 890 m3 /h; 

 
− se apreciazå pierderea de sarcinå pe sistemul de pompare la 1,0 m 

(pierderi locale ¿i distribuite); 
− se stabile¿te numårul maxim de porniri/opriri a pompelor (de regulå 

maximum 8... 10/orå). 
 

 

 Se apreciazå tipul de pompå necesar în sta¡ia de pompare plecând de la ideea 
cå regimul de pompare trebuie så fie a¿a de elastic încât (v. fig. 24, 27,a.), så se 
poatå ob¡ine o curbå de alimentare a castelului cât mai apropiatå de cea de 
consum (dacå ele coincid, teoretic, nu este nevoie de volum de compensare în 
castel); cum debitul minim cerut este de duratå mare (v. tabelul 17, coloana 5)  

4.3.3. DETERMINAREA VOLUMULUI 
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rezultå cå o pompå care så asigure acest debit este necesarå; trebuie încercat 
dacå un multiplu ra¡ional al acelea¿i pompe asigurå debitul maxim: 

 

maxoQ / = 6,25/1,5 = 4 pompe. minoQ
 

Pentru a gåsi pompa este necesarå ¿i înål¡imea de pompare: 
 

H = + h = (169,46 - 136,10) + 1 = 33,36. Hg r

 
unde:  este înål¡imea geodezicå de pompare, iar  pierderea de sarcinå. Hg hr

 Pentru debitul 213 m3 /h ¿i înål¡imea 33 m se cautå o pompå; din catalog 
rezultå pompa tip CERNA 200, rotor 330 mm, 1450 rot./min. ¿i puterea de 
37kW. 

 Caracteristica pompei: Q =290 m3 /h; H = 33,5; η =80 % (randamentul 
pompei  func¡ionând singurå nu în instala¡ie). 
 Se poate calcula debitul orar asigurat de pompå, în procente: 

 
(290/14 250)⋅100 = 2,0 %. 

 
 Acum se poate începe calculul efectiv. 

Pentru u¿urin¡å se lucreazå într-un tabel (tabelul 17); toate valorile fiind 
calculate în procente, pentru u¿urin¡a calculului. Completarea coloanelor ¿i 
liniilor în tabel se executå astfel: 

− se completeazå coloanele 0, 1, 5; 
− se completeazå pe linii coloanele 2 ¿i 6 prin cumulare succesivå a 

valorilor orare; pentru control la ora 23-24 suma trebuie så fie 100 %; 
− în coloana 3 se introduce un debit pompat apropiat de cel de consum, 

coloana 5, pentru un numår întreg de pompe (coloana 11); 
− se ob¡ine prin cumulare succesivå pe linii, coloana 4; 
− se scade, pe linie, din coloana 4 (curba de alimentare a castelului) coloana 

6 (curba de consum), iar diferen¡a se trece în coloana 9 sau 10 dupå cum 
diferen¡a (aten¡ie P - C) este pozitivå sau negativå; 

− din coloanele 9, 10 în final se aleg valorile maxime, pozitive (a′), ¿i 
negative (b′); în cazul de fa¡å a′=1,00 %, b′=0,75 %; 

− se calculeazå volumul de compensare real din castel: 
  

 = [(a′ + b′)/100]⋅14 250 = 249Vcomp
C m3 ; 
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− dacå valoarea se considerå bunå, aici este bunå, atunci se completeazå 
tabelul în continuare; dacå volumul este prea mare se aleg alte valori ale 
pompårii ¿i se reface calculul pânå la volumul de castel care este 
apreciat ca fiind bun; 

− se scad pe linie valorile coloanei 4 din valorile coloanei 2 (A- P), iar 
diferen¡ele se trec în coloanele 7, 8 dupå cum sunt pozitive sau 
negative; 

− se poate calcula volumul de compensare din rezervor: 
 

Vcomp
R = [(a + b)/100]⋅14 250 = [(13,16 + 6,84)/100]⋅14 250 = 2 850 m3 . 

 
 

4.3.4. REZULTATE ªI COMENTARII 
 

 Castelul de apå. Pentru a′=1,00 % ¿i b′=0,75 % (fig. 24) rezultå un volum de 

compensare în castel de 249 m3 . 
 ¥n castel este înså necesar så se påstreze ¿i rezerva de incendiu pentru 
combaterea efectivå a incendiilor (n) din interior: 

 

Vinc
i = ⋅∑ ⋅3,6 = 9Ti Qii m3 . 

 
 Rezultå un volum al castelului de: 

 

Vcastel =V + =249+9=258comp
C Vinc

i m3 . 

 

 Se poate adopta un castel de 300 m3 , dupå proiectul tip. 

 Execu¡ia unui castel de 300 m3  este o problemå complexå ¿i laborioaså, dar 
nu imposibil de rezolvat. 
NOTÅ: Când suma valorilor pompate nu este 100%, apa nu este pierdutå sau 
lipse¿te, ci se utilizeazå în ziua urmåtoare când volumul din rezervor este mai 
plin cu volumul de apa echivalent cu procentul råmas pânå la 100%. 
 Automatizarea pompelor se face dupå nivelul de apå din castel, nu dupå timp 
(se poate ¿i dupå timp). 

 Deci castelul va avea 300 m3  volum ¿i 30 m înål¡ime. 
 Rezervorul. ¥n rezervor va trebui pastratå: 

• rezerva de incendiu 2⋅1 862=3 724 m3 ; 
• volumul de compensare: 

− valoare calculatå conform STAS este 4 275 m3 ; 
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− valoare calculatå 2 850 m3  din calculul de compensare. Fiind 
acoperitoare se adoptå valoarea datå dupå recomandarea STAS.: 

 

VR = 3 724 +4 275 = 8 000 m3 . 

 

Se adoptå pentru rezervor solu¡ia: 2⋅5000 m3 , rezervor din beton 
precomprimat. 

Sta¡ia de pompare. Din tabelul 17 rezultå cå numårul maxim de pompe în 
func¡iune este de 4. 

Pompele au toate aceea¿i mårime CERNA 200 cu rotor 330 mm ¿i 
caracteristicile: 

Q = 290 m3 /h,  H =34 m. 
 

 Rezultå cå pentru a asigura o func¡ionare normalå a alimentårii cu apå vor fi 
necesare 4 + 1 pompe (una de rezervå) de tip C 200. Debitul sta¡iei va fi cuprins 

între 290 ¿i 1 160 m3 /h. 
 ¥n caz de incendiu înså din rezervor mai trebuie pompat ¿i debitul pentru 

combaterea din exterior a acestuia, deci 2⋅20 l/s = 144 m3 /h. Din debitele de 
dimensionare ale re¡elei rezultå înså cå în caz de încendiu debitul necesar este 

de =205 l/s. Ca atare cele patru pompe pot asigura debitul ¿i în aceastå 

perioadå cu condi¡ia ca sta¡ia de pompare så aibå douå linii de alimentare cu 
energie electricå, pentru sigurantå în func¡ionare. 

QII
v

 
 

4.4. ELEMENTE CONSTRUCTIVE 

 
Rezervorul. Se adoptå proiectul tip IPCT, cuva din beton precomprimat, 2⋅5 

000 m3 . Elementele constructive principale sunt date în figura 25. Este datå ¿i o 
schemå cu instala¡ia hidraulicå (pentru conducte diametrul rezultå din condi¡ia 
ca viteza så aibå valori 0,8... 1,2 m/s). 

 

Castelul de apå.  Pentru valorile determinate V= 300 m3  ¿i H = 30 m, s-a 
ales proiectul tip IPCT. Principalele elemente constructive sunt date în figura 
25. Este datå ¿i schema instalatiei hidraulice. 

 
Sta¡ia de pompare. Se alcåtuie¿te schema tehnologicå a sta¡iei de pompare 

pentru cele cinci pompe necesare. Dupå amplasarea ¿i definitivarea instala¡iei 
hidraulice se imbracå spa¡iul necesar într-o construc¡ie care så aibå dimensiuni 
modulate astfel încât så se poatå utiliza elementele prefabricate pentru acoperi¿.  
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Sta¡ia nu este îngropatå întrucât nivelul apei în rezervor este ridicat, pompele 
fiind amorsate (chiar ¿i la incendiu, în momentul începerii utilizårii rezervei de 
incendiu). 
 Pentru siguran¡å este necesar ca la cota 134 a apei în rezervor så se verifice 
cå <

 Pentru a avea conducte de refulare îngropate la adâncimea de înghe¡ sta¡ia de 
pompare poate fi îngropatå. 
 ¥n figura 26 sunt date instala¡ia hidraulicå ¿i dimensiunile construc¡iei. 

 
 

4.5. DETERMINAREA REGIMULUI REAL  

DE FUNCºIONARE A POMPELOR 
 

Din calculele anterioare sunt cunoscute mårimea ¿i elementele constructive 
ale ansamblului rezervor-sta¡ie de pompare-castel de apå. Calculele au fost 
fåcute pentru situa¡ia limitå; debite pentru etapa 25 ani, cota apei în rezervor 
minimå, la nivelul rezervei de incendiu, pe o perioadå de oprire a alimentårii 
(rezerva de avarie goalå). 
 ¥n realitate înså exceptând cele trei ore când se combat cele douå incendii 
teoretic simultane, iar rezerva de avarie se aflå la locul ei (pierderile din sistem 
sunt cele normate, consumul specific nu depå¿e¿te consumul normat, nu se face 
risipå de apå, iar ritmul de consum se aflå în limita valorilor luate în calcul), 
cota apei în rezervor este mai mare ca nivelul volumului de incendiu (ca atare 
înål¡imea de pompare este mai micå, deci debitul pompelor mai mare ); modul 
de utilizare a pompelor poate fi mai relaxat. 
 ¥n practicå automatizarea pompelor nu se face dupå timp, ci dupå volumul de 
apå din castel. ¥n consecin¡å nu este ra¡ionalå o cuvå goalå, astfel ca la o 
solicitare maximå pompele så nu acopere necesarul. 
 Determinarea corectå a regimului de exploatare este o problemå mai 
laborioaså, dar meritå så fie facutå întrucât la proiectare este necesar så se 
amplaseze traductorii de nivel ce comandå pornirea ¿i oprirea pompelor, iar în 
exploatare beneficiarul trebuie så-¿i elaboreze (cu concursul proiectantului) 
regulamentul de exploatare. Totodatå ¿i necesarul de apå se modificå în timp ¿i 
eventualele måsuråtori sunt de naturå så ofere date pentru elaborarea altor 
lucråri. 

 

4.5.1. SCHEMA DE CALCUL 
 

 Ca în orice problemå inginereascå primul pas, dupå stabilirea datelor de 
bazå, este de a realiza o schemå de calcul corectå din punct de vedere tehnologic 
¿i re så asigure cå solu¡ia datå va fi apropiatå de solu¡ia finalå (experien¡a 
proiectantului este esen¡ialå). 

NSPHpompa NSPHinstalatie . 

ca
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 Schema de calcul necesarå este datå în figura 27,a. 
 Se presupune cå sunt cunoscute: 

− curba de consum a apei din castel (C); 
− curba de alimentare cu apå a rezervorului (A); 
− numårul ¿i tipul de pompe (deci curba caracteristicå a pompei); 
− instala¡ia hidraulicå a complexului (Dn, lungimi, armåturi); 
− volumele rezervorului ¿i castelului de apå ¿i cotele caracteristice. 

 
 

4.5.2. ETAPELE PREMERGÅTOARE CALCULUI PROPRIU-ZIS 
 

− Se determinå înål¡imea geodezicå maximå de pompare (pentru 
func¡ionare normalå, deci cota minimå a apei în rezervor): 

 

 = 169,46 - 136,40 = 33,06 m. 

 
− Se determinå curba varia¡iei volumului rezervorului func¡ie de mårimea 

nivelului apei deasupra cotei de incendiu ( ): 

 
 =π⋅13,852⋅ ,   (fig. 27,b.) 

 
precum ¿i curba volumului castelului func¡ie de înål¡imea apei ( ): 

 
 =(π⋅ )/3⋅[(3+ 2+(3+ ⋅3+32]-π⋅0,72 .  (fig.27,b.) 

 
− Se construie¿te curba caracteristicå de func¡ionare a unei pompe (din 

catalog) a douå, trei ¿i patru pompe (fig. 27,b.); pentru o pompå se executå ¿i 
curba puterii P(Q). 

− Se construie¿te curba conductei de refulare pentru ; pentru 

aceasta se determinå lungimea echivalentå a conductei (pentru a ¡ine seama de 
armåturile din instala¡ii). 

Lungimea realå a conductei 100 m, Dn 600 mm; 
• 11 coturi 90o    11⋅15 m = 165 m; 
• 1 sorb           150 m; 
• 1 clapet             70 m; 
• 3 vane        3⋅5 = 15 m; 
• 3 teuri 90o        3⋅40 = 120 m; 

             = 520 m; 

Hgmax

hrez

Vrez  hrez

hc

Vcastel hc hc ) hc ) ⋅ hc

Hgmin , Hgmax

lechiv
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− curba caracteristicå este datå în figura 27,b: 

 

H = Hg + M
 

unde M = 1 = 0,0228⋅520 = 11,86

⋅Q2 , 

so ⋅ s2 / m5 (pentru , modulul specific de 

rezisten¡å, vezi anexa 2); 
− Se calculeazå elementele curbei de consum  în unitå¡i fizice 

(procentul de consum din tabelul 17 multiplicat cu 14 250

so

( )C t

m3 /zi = ). 

− Se calculeazå, în 

Q1

m3 , b ¿i b′ din tabelul 17: 
 

 b =6,84 %;  b = (6,84/100)⋅14 250 = 975 m3 ; 

m3 .  b′ = 0,75 %;  b′ = (0,75/100)⋅14 250 = 107
 

Observa¡ie: 
 

(1) Calculul se executå în unitå¡i fizice pentru exemplificare (în tabelul 17 
valorile sunt date în %); 

(2) Se poate lucra procentual ca în tabelul 17. 
 
 

4.5.3. CALCULUL PROPRIU-ZIS 
 

Dupå realizarea unui tabel de forma tabelului 18 (care se mai poate 
complica, sau se mai poate simplifica) se începe completarea lui. 

Se completeazå elementele cunoscute: 
− b si b′ pe linia zero, în coloana 5 ¿i respectiv 10, întrucât lucrând cu valori 

fizice ( m3 ) volumele rezervorului ¿i castelului nu pot avea valori negative; 
− coloana 1, orele zilei; 
− coloana 2, consumul orar ¿i coloana 3 consumul cumulat; 
− schema de completare a tabelului este urmåtoarea (v. ¿i fig. 27.); 
− cu volumul de apå existent în rezervor, coloana 13/0, se determinå 

înål¡imea apei în rezervor ¿i se completeazå coloana 17/0 (numåråtorul este 
numårul coloanei, numitorul pozi¡ia liniei; 

− se poate calcula înål¡imea geodezicå de pompare: 
 

Hg = = 33 -

 

Hgmax - hrez hrez . 
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− se completeazå coloana 18/0 (din motive de siguran¡å castelul este 
alimentat cu apå pe la partea superioarå); 

− ¿tiind necesarul de apå în re¡ea, coloana 3/1 ¿i înål¡imea geodezicå Hg se 

apreciazå (erorile sunt de ordinul de mårime al citirilor în grafice) din graficul c 
debitul pompei (pompelor), Q ¿i numårul de pompe; 

− cu Q determinat se poate calcula înål¡imea de pompare: 
 

H= Hg + M ; 

 
− cu H se determinå din acela¿i grafic (la numårul de pompe în func¡iune) 

debitul pompat ¿i se completeazå în coloana 9 coloana 4 ¿i coloana 14 (ar trebui 
refåcut calculul pentru H pânå când între douå calcule succesive diferen¡a este 
cea doritå); 

− se calculeazå curba volumelor acumulate -pompate (coloana 5/1); 
− dacå se scade din P (coloana 5) consumul din castel C (coloana 3/1) se 

ob¡ine volumul de apå din castel (coloana 6/1) ¿i deci ¿i nivelul apei în cuvå, 
coloana 7; 

− se calculeazå volumul consumat din rezervor, orar (coloana 14) ¿i 
cumulat (coloana 15); 

− se calculeazå volumul de apå intratå în rezervor dupå una orå, prin 
cumularea valorii b (coloana 13/0) cu debitul adåugat în ora 0-1, coloana 12/1; 
rezultå cifra din coloana 13/1; 

− dacå se scade volumul de apå consumat prin pompare (coloana 15/1) se 
ob¡ine volumul de apå din rezervor la sfâr¿itul primei ore (coloana 16/1); 

− se poate calcula nivelul apei în rezervor, coloana 17/1 ¿i ciclul reâncepe 
pentru ora a doua (1-2); 

− calculul continuå linie de linie pânå la ora 24 cånd în rezervor ¿i castel ar 
trebui så råmânå un volum de apå aproximativ egal cu cel existent la început 
(ora zero din ziua încheiatå), de regulå apar diferen¡e din cauza preciziei de 
lucru; 

− se calculeazå puterea pompelor (din grafic pentru debitul total pompat se 
aflå debitul unei pompe ¿i în consecin¡å din curba P(Q) puterea unei pompe) ¿i 
tabelul este complet; 

Se poate calcula energia zilnicå necesarå prin sumarea valorilor P 
(coloana11, durata de func¡ionare fiind de una orå) - (ΣP⋅1=E, kWh/zi). 
 

Observa¡ii: 
− se constatå diferen¡e relativ mari la numårul pompelor în func¡iune 

între predimensionare (tab. 17) ¿i verificare (tab. 18); 
 
 

⋅Q2
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− calculul, plecând de la acumularea în rezervor numai a rezervei b, a 
rezultat cå nu este suficient; pentru a evita asemenea dificultå¡i ar trebui plecat 
cu 

ipotezå de func¡ionare a 
pompelor pentru a vedea dacå numårul de pompe este suficient; 

− se apreciazå cå numårul de pompe în sta¡ie este de patru active ¿i una 
de rezervå; 

− în timpul calculului se poate întâmpla ca volumul de apå din castel så 
devinå negativ; cum acest lucru nu este posibil se måreste 

pri

suma a+b; ora zero din tabel corespunde orei de realizare a volumului b (tab. 
17); 

− calculul ar trebui refåcut ¿i pentru altå 

numårul de pompe în 
ora de calcul sau în ora precedentå; 

− se poate întâmpla ca la numårul respectiv de pompe volumul pompat 
så ducå la depa¿irea volumului castelului; în acest caz volumul din castel va 
ave valoarea a maximå, toate pompele fiind oprite, altfel apa pompatå pleacå 

reaplin; n p
− cum automatizarea func¡ionårii pompelor se face dupå volumul de apå 

din castel (nivelul de apå) este posibil ca unele pompe sa nu func¡ioneze o orå 
într gå, deea ci în coloana 9 debitul nu este obligatoriu så fie multiplu al debitului 
unei pompe; 

− cunoa¿terea nivelului de apå în cuva castelului permite stabilirea cotei 
de amplasare a traductoarelor de nivel care comandå presiunea ¿i oprirea 
pompelor; 

− tot acest calcul se poate face printr-un program de calcul ce poate fi 
rulat pe un calculator PC; 

− realizarea unui program de calcul poate permite simularea unor 
consumuri dupå curbe de consum diferite de cele luate în calcul ¿i în final limite 
de func¡ionare (curbele de înfå¿urare a ritmurilor de consum) a ansamblului cu 

condi¡ia respectårii consumului zilnic de apå 14 250 m3 /zi; 
− cu acela¿i program se poate determina limita la care pierderea ¿i 

risipa de apå pot conduce la posibilitatea unei alimentåri continue (28); 

ru protejarea motoarelor; folosirea pompelor cu consum 
mi

duce la 
b¡inerea unui consum minim de energie electricå ¿i posibil, o automatizare mai 
¿o

 

− o asemenea schemå de calcul este necesarå pentru reglarea sistemelor 
de automatizare a func¡ionarii pompelor: intrarea în func¡iune la intervale de 
minim 8 minute pent

nim de energie; 
− realizarea sta¡iei de pompare cu pompe cu tura¡ie variabilå con

o
u arå. 
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Capitolul 5 

 
DEZINFECTAREA APEI CU CLOR GAZOS 

 
 

5.1. INTRODUCERE 
 

 De¿i apa ob¡inutå din surså, apa subteranå, este potabilå, iar suprafa¡a 
terenului de lângå captare este protejatå (perimetrul de regim sever), din motive 
de siguran¡å apa se clorizeazå înainte de a fi trimiså la consum. Dificultå¡ile ce 
pot apårea sunt legate de eventuala impurificare bacteriologicå produså în 
re¡eaua de distribu¡ie, sau rezervoarele de înmagazinare. 
 Astfel în caz de repara¡ii conducta de transport a apei vine în contact cu 
påmântul din subsolul stråzii, påmânt care con¡ine un numår ridicat de 
microorganisme (ce pot fi ¿i patogene). ¥n unele situa¡ii apa circulå cu vitezå 
foarte reduså, pe unele tronsoane, existând posibilitatea ca substan¡a organicå pe 
care o con¡ine så permitå dezvoltarea microorganismelor din apå. 
 Dupå cum este deja cunoscut nivelul apei în rezervor este variabil, cel pu¡in 
de douå ori pe zi se ridicå. Când nivelul apei scade, aerul din exterior este 
aspirat prin sistemul de ventila¡ie. Dar aerul con¡ine praf sau picaturi de apå ce 
pot fi impurificate. Ajunse în masa de apå microorganismele se pot dezvolta, în 
condi¡ii favorabile. 
 Este deci necesar un mijloc de combatere aflat la fa¡a locului mijloc care 
înså så nu fie periculos pentru organismul omenesc. 
 Mijlocul cel mai des utilizat pentru dezinfectare este clorul gazos. 
 Introducerea lui în apå se face dupå o dizolvare for¡atå în apå, la o presiune 
scåzutå (circa 1 - 1,5 bari). ¥n acest fel difuzarea în apå este mai bunå, iar 
scåpårile de clor gazos sunt reduse (se reaminteste cå doze reduse de clor gazos 
inspirat pot produce mari dificulta¡i organismelor vii inclusiv omului). 
 Se reaminte¿te cå introdus în apå clorul reac¡ioneazå: 

 

2Cl + → ClH + HOCl; OH 2

 
2HOCl → 2 ClO- + ↑;  HOCl →HCl +O↑, 2H

 
radicalul acidului hipocloros ¿i O fiind ionii cu proprieta¡i bactericide (valoarea 
pH-ului este foarte importantå). 
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 Din cauza acidului clorhidric produs este necesar ca instala¡ia de pompare så 
fie realizatå din materiale rezistente. 
 Schema instala¡iei de ob¡inere a clorului ¿i gospodårirea de clorizare (dupå 
proiectul tip) sunt date în figura 28. 
 Clorul, adus în butelii speciale, de 50 kgf, sub formå de clor lichid (6-10 
bari) este depozitat în condi¡ii de siguran¡å în spa¡ii bine ventilate natural ¿i 
artificial. 
 O butelie pozi¡ionatå vertical pe un cântar (care prin citiri succesive aratå 
cantitatea de clor utilizatå) este prevazutå cu un reductor de presiune, de 
construc¡ie specialå. Prin destindere, la 1 - 1,5 bari, clorul devine gazos ¿i este 
condus printr-un racord din conductå de Cu, Pb sau PE, dupå ce este filtrat 
preventiv (este clor tehnic) printr-un cartu¿ cu vatå de sticlå la vasul de 
dizolvare. Apa în care se dizolvå este tot la presiunea de 1-1,5 bari ¿i este 
curatå, apå ob¡inutå din conducta ce pleacå din castel la re¡ea. Se ob¡ine o apå 
de clor cu o concentra¡ie de 2...10 % clor. Apa de clor este introduså (printr-o 
conducta de maså plasticå) în cele douå rezervoare. Dupå un contact de circa 
0,5 ore, apa poate fi utilizatå. 
 Doza de clor se stabile¿te astfel: la ultimul robinet de utilizare a apei din 

re¡ea så mai existe urme de clor; este o dovadå cå orice impurificare a fost 
combåtutå ramânând ¿i ceva exces; aten¡ie! -o dozå mare de clor då gust ¿i 
miros neplåcut apei. ¥n unele cazuri poate da produse toxice, trihalometani 
(THM). 
 

5.2. DIMENSIONAREA INSTALAºIEI 

 
5.2.1. DOZA DE CLOR 

 

1- mg/ (1 g/ ). 3dm 3m
 

• Cantitatea de clor necesarå zilnic; 
 - pentru etapa curentå: 

 

  =14 250 ( /zi)⋅1,0 (g/ ) = 14 250 g/zi ≅ 14 Kgf/zi; ziC 3m 3m
 - pentru etapa 25 ani: 

 

  17 504⋅1,0 =17 504 g/zi = 18 Kgf/zi; 
 

• numårul de aparate de clorizare, la necesarul orar de clor: 
 

  = 14 250/24 = 600 g/orå ¿i hC
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  = 17 504/24 =729 g/orå, hC
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Se prevede un aparat în func¡iune (¿i unul de rezervå) tip ADVANCE, cu 

capacitate de debitare de 140 - 680 g/orå /9/; aparatul are posibilitatea de a måri 

doza de clor pânå aproape la 2 mg/  în caz de nevoie (periodic); aparatul are 
în dotare un dispozitiv de oprire automatå în caz de întrerupere a circuitului de 
apå, pentru a nu scåpa clor în exterior (func¡ionare cu vacuum); 

3dm

• Mårimea depozitului de butelii de clor. Se considerå rezerva de clor 
pentru maximum o lunå: 

 
  = 30 zile⋅ = 30⋅14 = 420 Kgf. depV ziC

 
 Rezultå un numar mic de butelii (cu 50 Kgf pe butelie): 

 
 420/50 = 8 butelii;  ¿i panta respectivå 

540/50 = 11 butelii; 
 

Debitul de apå necesar pentru ob¡inerea apei de clor; se apreciazå 
concentra¡ia solu¡iei de clor, c, la 1% întrucât cantitatea de clor e micå, iar 
difuzia în rezervor se face mai bine la concentra¡ii mici, deci debite mai mari de 
apå de clor; 

 

  q = /c = (14 250 g/zi)/(10 g/ )=1 425 /zi=0,16 /s, ziC 3dm 3dm 3dm
 

(concentra¡ia este 1% deci 10%0 sau 10 g /1 000 g apå sau 10 g / ). 2Cl 2Cl 3dm
Racordul se realizeazå printr-o conductå din PVC sau PE cu diametrul 

12x1,1 mm; conductå din ¡eava PVC tip G este folositå ¿i pentru trimiterea apei 
de clor la cele douå rezervoare. 

 
 

5.3. MÅSURI DE PROTECºIA MUNCII 

 
 Clorul fiind un gaz toxic, mai greu ca aerul. Pentru manevrarea lui sunt 
necesare måsuri de siguran¡å pentru evitarea accidentelor: 

− clådirea gospodåriei de clor se executå separat de alte clådiri, cu intrare 
din exterior; 

− clådirea va avea ventila¡ie artificialå ¿i naturalå, amplasate la partea de jos 
a încåperii din exterior (fig. 28); 

− sta¡ia de clorizare va fi a¿ezatå astfel încât så nu fie pe direc¡ia vântului 
predominant spre localitate sau construc¡ii vecine pentru exploatarea lucrårilor; 
la sta¡ii mari de clorizare vor fi elaborate studii de impact; 
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− buteliile de clor vor fi verificate la fiecare reâncarcare ¿i periodic în 
depozit; pentru a evita intrarea aerului umed în butelie (corodare 
butelie prin formarea acidului clorhidric) butelia nu va fi descarcatå la 
zero, ci va råmâne cu o cantitate de clor pentru o presiune slabå, de 
obicei la presiunea permanentå de lucru în instala¡ie (circa 1 atm.); 
buteliile nu vor sta descoperite în båtaia soarelui; 

− în gospodåria de clor are acces numai personalul autorizat; 
− personalul va avea masca de gaze în stare de func¡ionare; 
− vor fi afi¿ate schema tehnologicå a instala¡iei ¿i måsurile specifice de 

protec¡ia muncii, måsuri verificate periodic, conform normelor, de 
¿eful sta¡iei; 

− clådirea va avea semn distinct de acces interzis; 
− vor fi luate måsuri preventive pentru a instrui personalul sta¡iei cum 

så se comporte în caz de accident. 
 
 
 

5.4. PRECIZÅRI SUPLIMENTARE 
 

− Se poate adopta ¿i solu¡ia de dezinfectare a apei cu ozon, dar deocamdatå 
este mai scumpå, iar aparatura respectivå are o func¡ionare pretentioaså; 
totodatå efectul nu este permanent. 

− S-ar putea adopta dezinfectarea prin radia¡ie ultravioletå. Existå acum 
echipamentul necesar, din import. Este înså o metodå de dezinfectare fårå efect 
remanent. 

− Se poate recurge ¿i la o instala¡ie de preparare pe loc a dioxidului de clor; 
asemenea instala¡ii, aduse din import, au avantajul cå nu mai stocheazå 
cantitå¡ile de clor lichid ce pot constitui un pericol. 

− Amplasarea sta¡iei de clorizare lângå rezervor ¿i castel (complexul de 
înmagazinare) este dat schematic în figura 29). 
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Capitolul  6  

 
ADUCºIUNEA 

 
 

6.1. DETERMINAREA DIAMETRULUI ECONOMIC 

 
 

Din schema de alimentare cu apå adoptatå, precum ¿i din calculele fåcute 
pentru captare, rezultå cå apa trebuie pompatå pentru a ajunge la rezervor. 
 Dimensionarea conductei func¡ionând prin pompare se face astfel încât 
diametrul ales så corespundå unei cheltuieli anuale minime. Cheltuielile anuale 
sunt formate din cheltuielile de investi¡ie (cotå de amortisment) ¿i cheltuielile cu 
energia necesarå pentru pomparea apei; cheltuielile cu repara¡iile ¿i retribu¡ia 
personalului de exploatare pot fi considerate constante. 

 

C = + =iC eC
rT
I

+ E⋅e (lei/an), 

unde: 

rT   - timpul de recuperare a investi¡iei; se adoptå conform 

legisla¡iei în vigoare; Tr = 50 ani; 
I  - valoarea investi¡iei, calculatå pe baza indicilor specifici c, 

lei/m, pentru fiecare tip de material al conductei; 
e  - costul energiei de pompare; se adoptå costul de producere al 

energiei electrice 560 lei/kWh; costul creste în timp; 
E  - volumul de energie electricå necesar pentru pomparea apei: 

 
E = P⋅T = (γ⋅Q⋅H)/(102⋅η)⋅T  (kWh/an), 

 
P  - puterea necesarå în pompe, (kW); 
T  - timpul de func¡ionare a pompelor; func¡ionarea este 

continuå, deci T = 8 760 ore/an; 
η  - randamentul mediu de func¡ionare a pompelor; în lipsa 

dimensionårii pompelor se adoptå valoarea medie, η = 0,6, valoare acoperitoare 
în cele mai multe cazuri; 

Q  - debitul de apå pompatå; aici Q = = 166 dm1Q 3/s; se poate 

lucra ¿i cu debitul zilnic mediu; 
H  - înål¡imea de pompare a apei, la debitul Q ¿i diametrul Dn;  
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H = Hg + i⋅l, 
 

l  - lungimea aduc¡iunii: aici 3 850 m (v. fig. 30,a;b) 
i  - panta liniei piezometrice pentru debitul Q pompat pe conducta 

cu diametrul Dn (necunoscut) al conductei; 

gH  - înål¡imea geodezicå de pompare; întrucât pentru captare au fost 

studiate trei variante a fost aleaså cea mai favorabilå, captarea cu sifonare cu cap 
autoamorsant; din figura 30,b rezultå: 

 

gH = 12,60 m. 

 
 Se alege tipul de material pentru aduc¡iune: 

− materialul så coste cât mai pu¡in ¿i så se poatå executa aduc¡iunea u¿or; 
tuburile din care se poate executa aduc¡iunea sunt tuburile de material plastic, 
PE ¿i fontå ductilå; 

− tuburile materialului så reziste la presiunea de lucru a aduc¡iunii; întrucât 
nu se cunoa¿te linia piezometricå se apreciazå la circa 1,5 ; gH

 
1,5⋅12 = 20 m. 

 
 Costul aduc¡iunii este dat direct în tabelul de calcul, tabelul 19. 
 Calculul efectiv are urmåtoarea succesiune, urmåritå în tabelul 19: 

− cu valoarea  din diagrama Manning (anexa), se alege primul 

diametru întâlnit pe verticalå; la intersec¡ia cu Dn rezultå ¿i valoarea pantei 
piezometrice i; 

iQ

− se calculeazå = i⋅l: rh
• H = + ; gH rh
• P = (Q⋅H)/ (102⋅η) (kW); unde Q = l/s; H = m; 
• E = P⋅T; (kWh/an); 
• = E⋅e (lei/an); eC
• I = c⋅l (lei); 
• =  (lei/an); 1C rTI /
• C = + . 1C eC

S-a considerat randamentul general η = 0,7. 
 Calculul se repetå pentru diametrul urmåtor pânå când în succesiunea 
de valori C se ob¡ine valoarea minimå (cuprinså între douå valori mai mari). 
 ¥n tabelul 19.1 si 19.2 sunt prezentate calcule pentru exemplificare, 
pentru douå tipuri de tuburi: fontå ductilå si polietilenå. 
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Tabelul 19.1 

 
Determinarea diametrului economic al aduc¡iunii pentru tuburi din fontå ductilå 

 
Diametrul 
conductei 

Dn 
[mm] 

Panta 
hidraulicå 

i 

Viteza 
V 
 

[m/s] 

Pierderea de 
sarcinå 

rh  

[m] 

¥nål¡imea de 
pompare 

H 
(m) 

Puterea pompei 
P  
 

[kW] 

0 1 2 3 4 5 

600 0,00061 0,6 2,3 13,6 32 
500 0,0018 0,9 6,9 18,2 43 
400 0,0055 1,35 21,2 32,5 77 
700 0,00025 0,43 0,96 12,3 30 

 
Diametrul 
conductei 

Dn 
[mm] 

Costul 
energiei 

eC  

[mil. lei/an] 

Cost unitar 
conductå 

p  
[mii lei/m] 

Valoarea 
investi¡iei 

I=c⋅l 

10
9
[lei] 

Cost anual de 
investi¡ie 

iC  

[mild. lei/an] 

Cost total 
anual 

C  
[mild. lei/an] 

0 6 7 8 9 10 

600 156,8 3 000 11,55 0,23 0,39 
500 210,7 2 100 8 0,16 0,37 
400 377 1 700 6,5 0,13 0,51 
700 147 4 200 16,2 0,32 0,467 

 
 

Tabelul 19.2 
 

Determinarea diametrului economic al aduc¡iunii  
pentru tuburi din polietilenå de înaltå densitate (PN 2,5) 

 
Diametrul 
conductei 

Dn 
[mm] 

Panta 
hidraulicå 

i 

Viteza 
V 
 

[m/s] 

Pierderea de 
sarcinå 

rh  

[m] 

¥nål¡imea de 
pompare 

H 
(m) 

Puterea 
pompei 

P  
[kW] 

0 1 2 3 4 5 

560 0,0009 0,48 3,46 14,76 35 
500 0,0011 0,60 4,23 15,53 36,8 
450 0,0013 0,70 5,0 16,3 38,6 
400 0,0055 0,9 21,2 32,5 77 
355 0,008 1,25 30,8 42,1 180 
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Tabelul 19.2 (continuare) 
 

 
Diametrul 
conductei 

Dn 
[mm] 

Costul 
energiei 

eC  

[mil. lei/an] 

Cost unitar 
conductå 

p  
[mii lei/m] 

Valoarea 
investi¡iei 

I=c⋅l 

10
9
[lei] 

Cost anual de 
investi¡ie 

iC  

[mild. lei/an] 

Cost total anual 
C  

[mild. lei/an] 

0 6 7 8 9 10 

560 171,5 500 1,93 0,04 0,211 
500 180,5 380 1,46 0,03 0,21 
450 189 300 1,16 0,023 0,212 
400 377 250 0,96 0,019 0,39 
355 489 200 0,77 0,015 0,50 

 
 Reprezentarea graficå a valorilor costurilor energiei (coloana 7) costuri 
de investi¡ie (coloana 10) ¿i costul total (coloana 11) då o imagine a jocului 
valorilor (fig. 30,b). 
 Rezultå din analiza acestor valori cå în jurul valorii minime, pentru un 
diametru vecin, mai mare sau mai mic, valoarile costului total sunt sensibil 
apropiate; ca atare dacå nu se adoptå exact valoarea diametrului economic 
eroarea nu este mare; de aici rezultå o concluzie practicå ce simplificå mai mult 
calculul: dacå se adoptå o limitå de vitezå se poate gåsi un diametru de conductå 
care se aflå în zona diametrului economic. 

 
 

6.2. COMENTARIU LEGAT DE DETERMINAREA  

DIAMETRULUI ECONOMIC 

 
• ¥n mod corect în valoarea de investi¡ie ar trebui cuprinså ¿i valoarea 

investi¡iei în sta¡ia de pompare; acest lucru este mai dificil de fåcut întrucât 
indicii de cost sunt pu¡in sensibili la varia¡ii mici ale caracteristicilor Q, H; 
aceasta permite o corectitudine bunå a calcului, întrucât în zona diametrului 
economic valorile investi¡iei sta¡iei de pompare sunt apropiate. 

• Se poate constata cå, în volumul total al cheltuielilor anuale, ponderea o 
are costul energiei; rezultå cå este important så se aleagå totdeauna solu¡ii cu 
consum cât mai mic de energie; mai rezultå cå valoarea diametrului economic 
se va modifica în timp odatå cu cre¿terea costului energiei. 

• Dacå s-ar face un calcul în care diametrul så corespundå minimumului de 
energie înglobatå în sistem (energia pentru producerea materialului, pentru 
execu¡ie, pentru pompare) ar rezulta o valoare ceva mai mare a acestuia (de 
regulå cu o claså, rezultå din calcule practice fåcute). 
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• Dacå se schimbå tipul de material calculul este identic, cu valorile 
specifice pentru i ¿i c; dacå se fac calcule pentru mai multe materiale în final se 
alege diametrul pentru care costul este cel mai mic dintre valorile minime; în 
cazul de fa¡å polietilena; (întâmplåtor diametrul are aceea¿i valoare pentru 
ambele materiale). 

• Atunci când aduc¡iunea este formatå din mai multe fire paralele 
(debitul fiind mare nu se gåse¿te o conductå cu diametrul ce se produce curent 
sau este necesarå o siguran¡å sporitå a func¡ionårii aduc¡iunii, în care caz se 
prevåd n fire paralele legate cu bretele de interconectare) se poate lucra identic 
pentru un fir ce transportå debitul Q/n sau pentru toate cele n fire (cumulând 
investi¡ia ¿i costul energiei) (Månescu A., ¿i colab., 1994). 

• Determinarea diametrului economic al aduc¡iunii atunci când pomparea 
apei se face discontinuu, deoarece se evitå utilizarea energiei în orele de vârf (de 
regulå 6-8, 17-21) când costul energiei este mai mare (respectiv se penalizeazå 
utilizatorul în scopul aplatizårii curbei de consum), se face în mod similar cu 
observa¡ia cå se modificå timpul de func¡ionare a pompelor (T) ¿i apare un 
volum de apå suplimentar în rezervor (din cauza modificårii curbei de 
alimentare) precum ¿i un volum de compensare amonte de sta¡ia de pompare. 
 Pentru exemplificare ¿i numai pentru exemplificare, se då calculul care 
urmeazå, în condi¡iile cazului precedent. 
 La o pompare discontinuå pentru o func¡ionare tehnologicå normalå, 
schema se complicå: 

− este necesarå o sta¡ie de pompare continuå a apei din pu¡uri (în nici un 
caz nu este ra¡ional ca pu¡urile så func¡ioneze periodic, colmatarea mecanicå ¿i 
afuierea lângå coloana pu¡urilor este sigurå); 

− amorsarea sistemului este o problemå delicatå ¿i laborioaså; 
− este necesar un rezervor tampon de stocare a apei din care så se poatå 

pompa intermitent apå în rezervoarele localita¡ii; 
− repomparea de douå ori a apei conduce la o pierdere de energie 

(randamentul total este η = 21 ηη ⋅ = 0,5 pentru o pompå cu η=0,7) care cu greu 

compenseazå eventualele avantaje ale pompårii discontinue; 
− diametrul aduc¡iunii va fi mai mare pentru a pompa un debit sporit 

(volumul zilnic de apå este acela¿i). 
 Pentru pompare discontinuå se presupune pomparea în afara orelor de 
vârf (6-8,17-21), deci: T = 18 ore / zi = 6 600 ore/ an. 
 Volumul suplimentar de apå este egal cu apa ce nu se pompeazå pe 
durata orelor de vârf (6 ore). 
 

lVsup = 6 ore⋅(14 250/24 )= 3 560 . 3m
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 Costul specific al rezervorului, este de circa 0,400 mil. lei/ , deci: 3m
 

RI =0,400⋅3 560 = 1,42 mld. lei ¿i 

iRC = = 0,02⋅1,42⋅ = 28 milioane lei/an. rTI / 910
 

 Deci pentru costul investi¡iei suma va fi: 

iC = + = + 28 mil. lei/ an. ( )DiC iRC rTI /
 

 Calculul din tabelul 20 urmåre¿te aceea¿i procedurå de determinare a 
diametrului economic, debitul de calcul fiind: 

 
Q = ⋅24/18 =221 l/s. IQ

Tabelul 20 
 

Diametrul conductei la pompare intermitentå (18 ore/zi) 
 

Diametrul 
conductei 

Dn 
[mm] 

Panta 
hidraulicå 

i 

Viteza 
 

V 
[m/s] 

Pierderea 
de sarcinå

rh  

[m] 

¥nål¡imea de 
pompare 

H 
[m] 

Puterea 
pompei 

P 
[kW] 

Costul 
energiei 

eC  

[mld.lei/an] 
0 1 2 3 4 5 6 

700 0,0005 0,6 1,9 13,2 41,7 0,204 
600 0,0012 0,8 3,1 14,4 45,5 0,223 
500 0,003 1,15 4,4 15,7 49,6 0,243 
400 0,01 1,8 38,5 49,8 157 0,770 

 
Diam. 
cond. 
Dn 

[mm] 

Costul 
unitar 

c 
[mii lei/m] 

Investi¡ia
 
I 

[mld.lei]

Investi¡ia 
anualå în 
conductå 

[mld.lei/an] 

Costul anual 
al investi¡iei

iC  

[mld.lei/an]

Costul total 
anual 

C 
[mld.lei/an] 

OBS. 

0 7 8 9 10 11 12 

700 4 200 16,2 0,32 0,524 0,552 
iRC = 

600 3 000 11,55 0,23 0,453 0,481 =28⋅10
6
lei 

500 2 100 8 0,16 0,403 0,431  
400 1 700 6,5 0,13 0,90 0,928  

 
Se constatå ¿i o cre¿tere generalå a consumului de energie ¿i a costului 

general cu 15...100 %. Ca atare solu¡ia nu convine nici din punct de vedere 
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economic.Se adopta pentru aductiune, conducta din polietilena clasa 2,5, cu 
diametrul 500 mm. 
 

6.3. CONSTRUCºII ACCESORII PE ADUCºIUNE 

 
Din planul de situa¡ie ¿i profilul longitudinal (care în realitate se realizeazå la 

scåri mai mari ¿i deci pot fi vizualizate mai multe detalii) rezultå cå sunt 
necesare urmåtoarele construc¡ii accesorii (fig. 30,a): 

− un cåmin pentru vana de linie (la jumåtatea aduc¡iunii) cu rol ¿i de cåmin 
de golire (amplasat în punctul cel mai de jos); 

− trei masive de ancoraj la coturile bru¿te din punctele 1,2,3 (douå la 45o ¿i 
unul la 80o în punctul 2); 

− masive de probå de presiune pentru tronsoane de conducte de circa 500 m 
(circa 8 buc.). 

 
 

6.3.1. DIMENSIONAREA MASIVULUI DE REAZEM (pct. 2 fig. 31) 
 

 Conducta din tuburi de polietilenå cu mufa ¿i garnituri de cauciuc. 
¥mbinarea nu este etan¿å decât dacå se men¡ine în pozi¡ie ini¡ialå piesa de 
racordare, cotul. Dacå acesta, sub împingerea apei se deplaseazå, etan¿eitatea se 
pierde. 
 Asupra cotului apaså for¡ele de presiune, care tind så-l îndepårteze din 
pozi¡ia ini¡ialå. Mårimea rezultantei este (fig. 31): 

 
R = 2 sin α/2; = p⋅A, pP pP

unde: 
p   -   presiunea maximå în conductå; aici s-a adoptat presiunea de  
încercare a conductei 6 bar (presiunea maximå admiså de  
tuburi); 
A   -   sec¡iunea vie a conductei (în mod normal ar trebui considerat  
diametrul interior al man¿onului); 
α   -   unghiul de frângere bruscå a traseului conductei (α = 80o); 

pP    -   for¡a de presiune datå de presiunea apei din conducte. 

 

R = 2⋅60(tf/m
2
)⋅0,196 (m

2
)⋅sin 40o = 15 tf. 

 
 Pentru a asigura o pozi¡ie fixå a cotului trebuie ca acesta så nu se 
deplaseze din cauza: 
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− strivirii pamântului la suprafa¡a de contact cu masivul (se admite în 

general o rezisten¡å unitarå a påmântului 1σ =1 daN/ ), deci: 2cm
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R ≤ 1σ ⋅b⋅h (b ¿i h dimensiunile masivului); 

 

− deplasårii masivului ca urmare a depa¿irii valorii rezisten¡ei pasive a 
pamântului; trebuie deci realizat: 

R< ⋅1/2⋅pk pγ ⋅ ⋅b, 2h
unde: 
   - coeficientul de împingere a påmântului; pk
  pγ  - greutatea specificå a påmântului. 

 Primele dimensiuni ale blocului de reazem: 
 

bh = R/ 1σ = (15 000 daN)/(1 daN/ ) =15 000 = 1,5 ; 2cm 2cm 2m
 

cu o lungime a cotului = 1,5 D, rezultå: cotl
 

minb ≥ = 1,5 D = 1,5⋅0,5⋅80 (2π/360) ≅ 1,10 m; cotl
 

h ≥ 1,5/1,10 =1,40 m; se adoptå valoarea h = 1,60 m, 
 

Valoarea împingerii pasive a pamântului ( pγ = 1,8 tf/ , ϕ = 303m o, unghiul 

de frecare al påmântului): 
 

pk = tg
2
(450 + ϕ / 2 )=tg

2
60o = 3; 

 

pI = 1/2⋅1,8 tf/ ⋅3⋅1,6⋅1,10=7,55 tf; 3m
 

R > 7,55 deci cotul nu este asigurat; 
 

− se måre¿te dimensiunea masivului: 
 

h = 1,70 m; 
 

b = 2,00 m; 
 

pI = 1/2⋅1,8 tf/ ⋅3⋅1,73m
2
⋅2=15,6 tf, 

¿i acum R < . pI
Pot fi definitivate cotele masivului (fig. 31). Frecarea masiv-pamânt ¿i for¡a 

de forfecare pe lateral se considerå ca factori de siguran¡å. 
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Capitolul 7  

 
STAºIA DE POMPARE TREAPTA I 

 
 

7.1. DIMENSIONARE GENERALÅ 

 
Schema de calcul, cu cotele rezultate de la determinarea diametrului 

economic este datå în figurile 30 ¿i 32. (Se analizeazå varianta în care sifonarea 
se face cu cap autoamorsant). Rezultå cå trebuie asigurate pompe pentru: 

 

Q = 166 d /s = 598 /h; m3 m3

 
H = Hg + h = 11,3 + 4,23 =15,53 m. r

 
 Din catalogul de pompe rezultå cå sunt necesare douå pompe ¿i una de 

rezervå tip DN-200-150-260 cu Q = 300 /h: m3

 
H = 17,0 m; 

 
P = 22 kW; 

 
1 500 rot/min. 

 
 

7.2. VERIFICAREA PUNCTULUI DE FUNCºIONARE 

 
Pentru a verifica dacå cele douå pompe legate în paralel realizeazå parametrii 

ceru¡i se intersecteazå curba de pompare Q(H) (a celor douå pompe) cu curba 

caracteristicå a conductei , unde: H Hg MQ= + 2

 M  - modulul de rezisten¡å al conductei, calculabil 
cu expresiile: 

 

M = [λ⋅1/D]⋅[1/2g A2 ] = ⋅1;  λ = 8g/so C2 ; 
 

C = (1/n)⋅ ; = Dn/4. Rh
1 6/ Rh

 
 C    - coeficientul Chèzy; 
   - raza hidraulicå; Rh
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 A     - sec¡iunea vie a conductei; 
 λ     - coeficientul de rezisten¡å hidraulicå. 
 
 Curba Q(H) a pompei, ca ¿i curbele η(Q), P (Q) sunt date în catalogul 
de fabrica¡ie al pompei, pus la dispozi¡ie de fabrica furnizoare. Pentru pompa 
DN 200b este datå, în figura 32, pentru o pompå ¿i prin dublarea valorilor Q la 
acela¿i H curba a douå pompe. 
 Curba caracteristicå a conductei H(Q) se construie¿te, dând valori lui Q 
(pentru polietilenå 1/n =90): 

 

C = 90⋅( /4)=63,5; 0 51 6, /

 

λ = 8g/ C2 = 0,0198; A = 0,196 ; m2

 

M = (0,0198/0,5)⋅(1/20)⋅(1/ 0 1 )⋅3 850= 0,05⋅3 850 ⇒ 962,
 

⇒ M = 196 ( / ). s2 m5

 
 Dând valori pentru debitul Q se calculeazå înål¡imea de pompare ¿i deci 
coordonatele punctelor de pe curba de func¡ionare a conductei: 

Q0 = 0;      

 = =11,3 m; H0 Hg

 

Q1= 100 /h (27,8 l/s);  = 11,3 + 196 = 11,45 m; m3 H1 ⋅0 02782,
 

Q2 = 200 /h (55,6);  = 11,3+196 ⋅ =11,90 m; m3 H2 0 05562,
 

Q3 = 300 /h (83,5);  = 11,3+196 ⋅ =12,66 m; m3 H3 0 08352,
 

Q4 = 400 /h (111,1);  = 11,3+196 ⋅ = 13,7 m. m3 H4 0 1112,
 

 Rezultå punctul de intersec¡ie F, punctul de func¡ionare, pentru care se 
realizeazå parametrii: 

Q = 638 /h, m3

fa¡å de 598 /h necesar: m3

H = 16,2 m. 
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 Cum debitul realizat este ceva mai mare decât cel necesar rezultå cå 
trebuie asigurat un reglaj din vanå pentru a modifica parametrii curbei conductei 
(curba pompei este fixå). ¥nchiderea vanei realizeazå punctul de func¡ionare F′. 
Pentru valorile Q = Q = 598 /h, orizontala din F′ la intersec¡ia cu curba unei 

pompe (F″) permite determinarea randamentului pompei, η = 65 %. 
I m3

 
 
 
 

7.3. ALCÅTUIREA STAºIEI DE POMPARE -  

INSTALAºIE HIDRAULICÅ 

 
 

Sta¡ia de pompare con¡ine pompele pentru apå, 2 + 1 pompe DN 200 - 150 - 
260 precum ¿i pompele de vacuum necesare pentru amorsarea sifonului de 
colectare a apei ¿i amorsarea pompelor de apå. 
 Pompele de vacuum sunt deja cunoscute, de la dimensionarea 

sistemului de sifonare: douå pompe MIL 402, Q = 60 /h, H = 200 mm 
coloanå de mercur, P = 2,2 kW. 

m3

 Pentru automatizarea acestora ¿i amorsarea pompelor se prevede ¿i un 
cazan de vacuum, un recipient tip Hidrofor de 2 000 l. 
 ¥ntrucât sta¡ia de pompare va fi amplasatå la cotå joaså, pentru a avea 
asiguratå aspira¡ia pompelor (ce are valori de 4...5 m), se preconizeazå 
executarea acesteia într-o construc¡ie monolit, izolatå hidrofug. Construc¡ia va fi 
verificatå la plutire. 
 Instala¡ia hidraulicå se alcåtuie¿te, cu elementele din figura 33, cu 
urmåtoarele recomandåri: 

− viteza apei: pe aspira¡ie 0,4...0,8 m/s; pe refulare 0,8...1,2 m/s; 
− se evitå pe cât posibil reduc¡iile întrucât piesele se executå greu ¿i au 

rugozita¡i interioare mari; 
− se prevede vana pe fiecare intrare ¿i pe fiecare plecare din pompå; 
− prima pieså (armaturå) lângå pompå este o reduc¡ie (reduc¡ie asimetricå 

pe aspira¡ie, reduc¡ie normalå pe refularea pompei); 
− trecerea prin pere¡i se va face prin piese etan¿e; 
− dimensiunile construc¡iei vor fi modulate (multiplu de 3 m) pentru a 

permite executarea suprastructurii din elemente prefabricate-tip; 
 Pentru a putea definitiva instala¡ia se acceptå pentru înål¡imea de 
aspira¡ie a pompelor 4 m, deci cota ax 131,0. Pentru aceastå cotå ¿i conducta de 
refulare se aflå în påmânt la o cotå bunå 1,20 m. 
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7.4. DETERMINAREA COTEI AXULUI POMPEI 

 
Pentru a asigura o func¡ionare corectå a pompelor, pompe centrifugale, este 

esen¡ial ca acestea så fie amplasate astfel încât så nu intre în cavita¡ie. 
Amplasarea axului pompei se face prin determinarea caracteristicii NPSH (Net 
Positive Suction Head, presiunea absolutå pe aspira¡ia pompei) a instala¡iei ¿i 
compararea acesteia cu NPSH pompå (dat de fabrica furnizoare). Semnifica¡ia 
NPSH instala¡ie este datå în figura 34; este diferen¡a între cota liniei 
piezometrice absolute din care se scade presiunea de vaporizare ¿i cota axului 
pompelor. 
 Este necesarå determinarea pierderilor de sarcinå pe aspira¡ie, pierderi 
locale ( h ) ¿i pierderi distribuite ( ); se utilizeazå rela¡iile curente (Iamandi, 

C., 1978; 1986; Cioc, D., 1975): 
1 hd

 

h1 = ∑ξ ⋅( v /2g); 1
2

 

hd = (λ⋅l)⋅ v /D⋅2g; 2

¿i              = + =∑hr h1 hd ξechiv ⋅ /2g = (λ⋅v2 l echiv .)⋅ /D⋅2g. v2

 
 Se adoptå a doua formulare (cu lungime echivalentå de conductå). 

Transformarea rezisten¡elor hidraulice ale armåturilor în pierderea de sarcinå 
pe conducta echivalentå se face cu ajutorul anexei 5, la Dn = 500 mm: 

 
ξ sorb  - = 130 m; l e

 
ξcot  - =   16 m; l e

 
ξ teu  - =  50 m (2 teuri pentru pompa cea mai depårtatå); l e

 
ξreductie  - =  15 m; l e

 
ξreal  - = 12 m (lungimea conductei drepte, fårå armåturi); l e

 
ξvana  - = 4 m; l e

 
l echiv = 130 +16+2⋅50 + 15 + 12 + 4 = 279 m; 

 
hr = i⋅ = 0,0017⋅279 = 0,47 m (Dn 500, v = 0,85 m/s, i = 0,0017). l echiv
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 Presiunea de vaporizare a apei la temperatura de max. 14 oC, cât poate 

avea în subteran, este 1 705 N/m
2
 (Iamandi, C., 1986). 

 

pv = 1 705 N/m
2
= 0,17 m. 

 
 Din figura 34 rezultå cå pompa poate fi amplasatå cu cota axului la 
orice valoare sub cota 140,09. Condi¡iile constructive vor definitiva aceastå 
valoare. Din figura 33 rezultå cota realå 131.07 (din catalogul de pompe pentru 
debitul dat NPSH pompa = 2m). 
 Cum condi¡iile în care a fost determinat  sunt cele mai dificile 

(nivel minim al apei în pu¡ul colector, debit maxim, temperatura maximå a apei) 
pompa va func¡iona bine. 

NSPHinst

 
 

7.5. VERIFICAREA PRESIUNII MAXIME PE CONDUCTA  

DE REFULARE LA OPRIREA BRUSCÅ A POMPELOR 

(ÎNTRERUPEREA ENERGIEI) 
 

¥n cazul întreruperii alimentårii cu energie electricå a sta¡iei de pompare în 
conducta de refulare apare o mi¿care nepermanentå (lovitura de berbec) cu efect 
de spargere a conductei sau aspira¡ia garniturilor (la vacuum). 
 Calculul complet este suficient de complicat. Se poate face cu ajutorul 
metodologiei stabilite  în Catedra de Hidraulicå (prof. D. Cioc, prof. G. Tatu) ¿i 
concretizate în normativul I-30-75. 
 Un calcul manual se poate face cu metoda Schnyder -Bergeron (Cioc, 
D., 1975; Månescu, A., 1975). 
 ¥n cazul de fa¡å presiunea de lucru ¿i viteza având valori mici este 
posibil ca fenomenul så producå suprapresiuni mai mici. 
 Suprapresiunea maximå produså la oprirea bruscå a pompei (care de 
fapt se face în câteva secunde sau uneori în zeci de secunde, dupå iner¡ia 
rotorului) se face cu formula Jukovski: 

∆p = c⋅v/g, 
unde: 
  c - celeritatea, viteza de transmitere a undei de 
presiune, m/s; 
  v - viteza medie de curgere a apei (0,85 m/s); 

  g - accelera¡ia gravita¡iei, aproximativ 10 m/s
2
. 

 

c = 1 425/[1 + ⋅D/ ⋅δ] 1 , Ea EPE
2/
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în care: 

EPE = modul de elasticitate pentru polietilenå - 15 000 daN/cm
2
; 

Ea = modulul de elasticitate al apei -210 000 daN/cm
2
; 

D = diametrul conductei, Dn 500 mm; 
δ = grosimea peretelui conductei =12,2 mm; 
 c = 60 m/s; Rezultå: ∆p = 0,85⋅60/10 = 5,1 m. 

 

 Presiunea maximå a apei în conductå nu va putea fi mai mare de: 
 

pmax = + ∆p = (146,20 - 130) + 5,1 = 21,3 m. pr
 

 Rezultå cå fårå måsuri de protec¡ie conducta va suporta presiuni 
maxime de circa 2,5 atm Ca atare va trebui ales un tub de 2,5 atm, iar presiunea 
de încercare va fi tot de 2,5 atm. Dacå se inten¡ioneazå ca în viitor din motive 
justificate så se ob¡inå o schemå în care presiunea va cre¿te se va ¡ine seama de 
acest lucru. 
 Se poate vedea comportarea bunå a conductei de polietilenå; materialul 
fiind elastic atenueazå mult fenomenul de suprapresiune. 

 
 

7.6. STAºIE DE POMPARE CU POMPE CU AX VERTICAL 
 

Echiparea cu pompe cu ax orizontal prezintå urmatoarele dezavantaje: 
− o construc¡ie mare, amplasatå la o cotå joaså, pentru a asigura aspira¡ia 

pompelor; executarea acesteia în apa subteranå cu o hidroizola¡ie bunå; 
− amorsarea pompelor se face cu o instala¡ie auxiliarå care costå, consumå 

energie ¿i ocupå spa¡iu; 
− accesul în sta¡ia de pompare este greoi ¿i ocupå spa¡iu; 
− existå instala¡ie electricå de for¡å într-o construc¡ie joaså; 
− înlocuirea agregatelor se face cu greutate. 

 Diversificarea mare a tipurilor de pompe cu ax vertical permite aståzi 
luarea în considarare ¿i a unei variante cu asemenea echipare. Pot fi folosite 
pompe submersibile ( tip HEBE, tip FLYGT-EPEG ) sau pompe cu motor uscat 
(tip MV etc.). 
 Din catalog poate fi aleaså: 

− pompa tip MV 253⋅1 cu caracteristicile: 

Q = 166 dm
3
/s,    H = 17 m; 

 

(sunt douå pompe: una în func¡iune ¿i una de rezervå); 
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− sau pompa EPEG 200 cu: 

Q = 600 m
3
/h,    H = 14,2 m; 

 

− sau pompa HEBE HB 125⋅1 cu:  

Q = 150 m
3
/h,    H = 18 m, motor de 13 

kW; 
 

(vor fi necesare patru pompe în func¡iune) etc. 
 Pompele vor fi amplasate chiar în pu¡ul colector care va trebui 
redimensionat corespunzåtor (fig. 35). 
 Pompa va fi amplasatå la minimum 1,0 m sub nivelul minim al apei în 
pu¡ul colector. Conducta de refulare cu diametrul (la o pompa) de 250 mm va 
putea fi racordatå la un colector în pu¡ sau în afara pu¡ului colector. 
 Rezultå un pu¡ colector cu diametrul de 4 m. 

 
 

7.7. MÅSURI DE PROTECºIA MUNCII  

LA STAºIA DE POMPARE 
 

Pentru prevenirea producerii de accidente, la manipularea pompelor când se 
instaleazå, pe durata exploatårii, sau când se executå opera¡iuni de între¡inere 
curentå, este nevoie ca personalul så fie calificat ¿i så fie instruit special. 

Câteva din regulile ce trebuie respectate sunt: 
(1) Instalarea aparatajelor electrice precum ¿i orice lucrare executatå asupra 

aparatajului electric se va executa în condi¡iile deconectårii instala¡iei electrice 
de la re¡ea. 

(2) Aparatajul electric trebuie amplasat ¿i protejat astfel încât så se evite 
contactul accidental al personalului necalificat cu acesta. 

(3) ¥nainte de punerea în func¡iune a instala¡iei electrice se va verifica dacå: 
− sunt legate corespunzåtor la påmânt toate piesele care pot veni în 

contact cu instala¡ia electricå; 
− piesele în mi¿care au apåråtoare de protec¡ie (aten¡ie la cuplajul 

elastic; dacå este vopsit cuplajul în exterior cu dungi albe se poate verifica 
imediat dacå pompa este sau nu în func¡iune). 

(4) ¥n sta¡ia de pompare se va afi¿a la loc vizibil, dupå caz, schema 
instala¡iei în care sunt marcate: pompa, armåturile de manevrat ¿i instruc¡iuni 
clare de supraveghere a func¡ionårii. 

(5) Se interzice cu desåvâr¿ire: 
− repararea pompei, motorului sau pieselor anexå atâta vreme cât pompa 

func¡ioneazå sau este sub tensiune; 
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− folosirea în apropierea motorului, cuplajului sau altor piese în mi¿care 
a halatelor legate slab, a pårului neprotejat prin legare strânså, a cârpelor sau 
frînghiei de etan¿are care pot fi agå¡ate ¿i înfå¿urate accidentând personalul; 

− permiterea formårii unui strat de apå pe podeaua construc¡iei (când 
este cazul se poate prevedea instala¡ie de epuizment); 

− accesul la instala¡ia electricå fårå material de protec¡ie bun izolator 
(manu¿i de cauciuc, cizme de cauciuc, gråtar izolant lângå motoare ¿i panourile 
electrice); 

− folosirea materialelor improvizate necalibrate etc. la repara¡ii; 
− pornirea pompei cu vana de pe refulare deschiså, existând riscul 

arderii motorului (exceptând situa¡iile când pompa permite pornirea cu vana 
deschiså). 

(6) Instruirea personalului se va face periodic, conform normelor specifice 
în vigoare; se va verifica gradul de re¡inere a elementelor teoretice. 

(7) ¥n sta¡ia de pompare nu vor avea acces persoane neautorizate, neânso¡ite 
¿i fårå aprobarea persoanelor competente. 

(8) Personalul va cunoa¿te în amånun¡ime regulamentul de exploatare ¿i va 
nota toate manevrele fåcute în registrul sta¡iei (cine a dat dispozi¡ia, ce trebuia 
executat, ce s-a executat, cine a executat, cine a verificat, data realizårii, numele 
¿i semnåtura celui care a scris). 
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Capitolul 8 

 
 REºEAUA DE DISTRIBUºIE 

 
 Dimensionarea re¡elei de distribu¡ie se executå conform prevederilor 
STAS 4163. 

 
 

8.1. STABILIREA SCHEMEI REºELEI 
 
 

Principalele etape în stabilirea schemei re¡elei de distribu¡ie sunt: 
− forma re¡elei care coincide cu re¡eaua stradalå (fig.36,a); 
− numerotarea nodurilor; 
− stabilirea unui sens de circula¡ie ra¡ionalå a apei; apa så circule pe 

drumul cel mai scurt între castel ¿i beneficiar; rezultå o re¡ea inelarå (fig. 36,b); 
− pe schema re¡elei se calculeazå lungimile barelor ¿i lungimea totalå: 

 
∑ l =15 110 m; 

 
− stabilirea cotelor topografice ale nodurilor; sunt date direct în tabelele de 

calcul; 
− se pozi¡ioneazå nodurile din care se asigurå debitul pentru cele douå 

incendii simultane (interioare ¿i exterioare). 
 
 

8.2. DIMENSIONAREA HIDRAULICÅ A REºELEI 

 
 

Stabilirea debitelor de calcul pe bare. 
 Ordinea de executare a opera¡iunilor este: 

− se considerå cå apa se distribuie uniform pe lungimea conductelor egalå 
cu lungimea stråzilor ¿i ca atare se poate calcula un debit specific: 

 

q = Q /∑ l = ( Q )/∑ l = (230 - 15)/15 110 = 0,014 l/s⋅m. s o⋅ max QII
d

ii−
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− În nodul cel mai depårtat de castel, se pozi¡ioneazå un incendiu exterior, 
cel de-al doilea fiind amplasat la distan¡a d (v. verificarea re¡elei); 

− Se calculeazå debitele la capetele barelor (intrare în nod =  pe barå ¿i 

plecare din nod  pe barå) plecând de la nodurile la care sunt numai 

alimentåri (toate såge¡ile intrå în nod) de exemplu nodurile 26, 12, 15, 22; 
pentru fiecare nod suma debitelor care intrå trebuie så fie egalå cu suma 
debitelor ce pleacå, conform ecua¡iei de continuitate: 

qi
q f

 
Qnod∑ = 0; 

 
− în nodurile 4 ¿i 20 (ce alimenteazå clådiri pubice prevåzute cu hidran¡i 

interiori) se adaugå ¿i debitul de incendiu ( ); Qii
− debitul de plecare din barå  rezultå din echilibrul nodului (când nodul 

este alimentat prin mai multe bare distribu¡ia se face orientativ astfel încât 
traseele mai scurte så aibå debite mai mari ¿i totodatå re¡eaua så rezulte 
echilibratå); debitul de intrare în barå  se ob¡ine din debitul final la care se 

adaugå debitul de apå consumatå de barå q⋅ : 

q f

qi
l if

 
qi = + ⋅q; q f l if

 
− parcurgând re¡eaua în sens invers såge¡ilor, reprezentând sensul de 

circula¡ie al apei, se ajunge în nodul de legåturå cu castelul, nodul 1, nod în care 
suma debitelor care pleacå este cunoscutå, prin calcul, dar este cunoscutå ¿i 

valoarea debitului care intrå, ;dacå nu sunt erori mari de calcul: QII
d

 

QII
d = q + + ; 1 18− q1 2− q1 5−

 
− condi¡ia de închidere a nodului 1 este obligatorie; valorile debitelor sunt 

date în figura 37; 
− cu debitele de la capetele barelor ,  se determinå valoarea debitului 

de calcul pe barå: 

qi q f

qc = ( + )/2; qi q f

 
− în exemplul de fa¡å au fost calculate debitele  numai pentru barele 

celor patru inele ¿i a tronsoanelor dimensionate pentru verificarea cotei 
piezometrice, tabelul 21, figurile 37 ¿i 38; pentru simplificarea calculelor 
re¡eaua (inelarå) în totalitate a fost transformatå într-o re¡ea mixtå; 

qc
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− cum distribu¡ia debitelor este fåcutå arbitrar este necesar så se verifice ca 
pe fiecare inel suma pierderilor de sarcinå så fie nulå: 

 
hrinel∑ = 0 (≤ 0,5 m conform STAS 4163); 

 
− cum calculul manual este laborios, iar pentru marea majoritate a barelor, 

debitele fiind mici, diametrul va avea valoarea minimå constructivå (pentru a 
permite montarea hidran¡ilor exteriori), calculul a fost fåcut numai pentru inele 
vecine nodului 1. 
 

Verificarea închiderii pierderii de sarcinå pe inele. 
Cu debitele de calcul pe bare din diagrama Manning (pentru tuburi din PE, 

mai ieftine, presiune micå în re¡ea) se aleg valorile pentru diametre astfel: 
− viteza de curgere a apei så se gåseascå în limitele 0,6...1,5 m/s; 
− panta piezometricå så nu depå¿eascå valoarea 5%o. decât accidental (este 

panta medie cu care s-a determinat cota castelului); 
− barele ce alcåtuiesc un inel så aibå diametre de valori apropiate (bine este 

în limita / =2); Dmax Dmin
− pentru determinarea debitelor corecte pe bare, pentru care se realizeazå la 

fiecare inel ≤ 0,5 m, se aplicå metoda aproxima¡iilor succesive (CROSS-

LOBACEV). 

hr∑

  
• Etapele de realizare a calculului pot fi urmårite pe tabelele 21, 23: 

− numerotarea inelelor (a barelor este deja fåcutå ¿i se men¡ine); 
− alegerea unui sens pozitiv de parcurgere, sens pozitiv =sens orar (debitele 

care curg în sens pozitiv dau pierderi de sarcinå pozitive, cele care curg în sens 
invers dau pierderi de sarcinå cu sens negativ); 

− completarea valorilor cunoscute în coloanele 1, 2, 3, 4, 7; debitele din 
coloana 7 au semnul (+) sau (-) dupå regula anterioarå; 

− calcularea modulului de rezisten¡å (pentru polietilenå 1/n = 90), coloanele 
5, 6 astfel: 

 

M = ⋅l = [(λ⋅l)/D]⋅(l/ 2g s0 A2 ) = l⋅l/ A2 C2 R = l⋅l/ K2  

 

Cu  A = π D2 /4; C = [(1/n)]⋅ R1 6/ ; R = D/4 (valori în m ¿i s) 
 

sau cu ajutorul valorilor , K din tabelele (Iamandi, C., 1986; Månescu, A., 

1989), v. anexa 2; 

s0
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Tabelul 21 
 

Corec¡ia debitelor în cazul dimensionarii re¡elei 

 
Inel Barå Diam 

cond 
Dn 

Lung. 
barå 

l 

Coef.spec.de 
rezisten¡å 

s0  

Modul de 
rezisten¡å 
M= ⋅l s0

Valori ini¡iale 

   
[mm] 

 
[m] 

 
[s2/m6] 

 

[s
2
/m

5
] 

Q0  

[dm
3
/s] 

M  Q0 M  Q0
2

[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 - 18 350 400 0,0218 8,7 52,5 0,46 0,02 
I 18-19 200 500 0,0263 13,2 17,0 0,22 0,01 
 19-2 200 400 0,0263 10,5 -18,3 0,19 - 0,03 
 2 - 1 400 500 0,0209 10,5 -90,8 0,95 - 0,09 

∑ = - 0,09    hr

 2 - 19 200 400 0,0263 10,5 18,3 0,19 0,03 
II 19-20 200 375 0,0263 9,9 15,0 0,15 0,15 
 20 - 3 200 400 0,0263 10,5 - 12,8 0,13 - 0,01 
 3 - 2 350 375 0,0218 8,2 - 46,6 0,38 - 0,02 

∑ = 0,15    hr

 2 - 3 350 375 0,0218 8,2 46,6 0,38 0,02 
III 3 - 7 200 350 0,0263 9,2 11,2 0,1 0,01 
 7 - 6 200 375 0,0263 9,9 - 10,6 0,1 - 0,01 
 6 - 2 200 400 0,0263 10,5 - 15,0 0,16 - 0,01 

∑ = 0,01    hr

 1 - 2 400 500 0,0209 10,5 90,8 0,95 0,09 
IV 2 - 6 200 400 0,0263 10,5 15,0 0,16 0,01 

 6 - 5 200 500 0,0263 13,2 -15,2 0,20 - 0,01 
 5 - 1 350 400 0,0218 8,7 -50 0,44 - 0,02 

∑ = 0,07    hr

 

− se calculeazå valorile MQ, coloana 8 ¿i valorile , coloana 9 (valorile 

MQ sunt toate pozitive, valorile  au semnul lui Q:  

MQ2

MQ2

 Q → = MQ |Q| (m); MQ2

− pe inel se efectueazå algebric ∑MQ ¿i ∑ , coloana 9; MQ2

− Σ =∆H poate avea semnul (+) sau (-); MQ2

− se calculeazå debitul de corec¡ie pe inel, ∆ : Qj
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Qj

k j

so

QI Q0 Qj Qk

MQI MQI
2

MQ2

MQ2

r

Notå: valorile reale ale coeficientului  sunt luate din anexa 2, echivalate cu 

valori pentru azbociment; valorile reale pot fi diferite din cauza dimensiunilor 
efective ale tubului diametru/grosime perete ¿i a rugozitå¡ii ce poate fi mai micå. 

 Dacå la prima etapå a calculului ∑  pentru un inel are valori mult 

mai mari ca la celelalte este bine så se vadå cauza ¿i så se corecteze; astfel 
închiderea este laborioaså; 

 Pentru a demostra cå diametrele sunt bune ar trebui fåcutå evaluarea 
costului conductelor ¿i a costului energiei de pompare. Dacå solu¡ia este 
ra¡ionalå, comparabilå cu multe altele care pot fi adoptate, se re¡ine. 

 Dacå se urmåre¿te tabelul 21 se poate constata cå au fost adoptate 
conducte cu diametre prea mari deoarece pierderea de sarcinå pe conductå este 
micå. ¥n acest fel se realizeazå rapid închiderea pe inel ∑ h ≅ 0. 

− când ∑ ≤ 0,5 m în coloana 7, 12 (sau similarå) se gåse¿te valoarea 

corectatå a debitului, iar în coloana 9, 14 (sau similarå) valoarea pierderii de 
sarcinå pe fiecare barå. 

 Re¡eaua trebuie så asigure presiunea la bran¿ament (determinatå 
anterior) de 21 m pentru clådirile civile ¿i 25 m pentru clådirile publice cu  

 

 Rezultå din calculul de pânå acum cå este foarte importantå alegerea 
formei re¡elei, distribu¡ia debitelor ¿i alegera diametrelor. Practic existå o 
infinitate de solu¡ii pentru re¡ea. Solu¡ia bunå poate fi ob¡inutå numai dupå 
evaluarea costurilor sau din stabilirea unor condi¡ii suplimentare de siguran¡å în 
func¡ionare. 

 La calculul pentru aceastå etapå lucrårile au fost oprite dupå coloana 9 
întrucât toate corec¡iile sunt sub 0,5 m; 

 

− se completeazå coloana 11, corec¡iile de debit pe barele comune inelelor 
∆Q = -∆Q . 

 

(se observå cå pentru u¿urin¡a calculului corec¡ia de debit se calculeazå cu semn 
schimbat) ¿i se completeazå coloana în 10; 

− se calculeazå din nou ,  ¿i se continuå pânå când pe fiecare 

inel ∑ ≤ 0,5 m; 

Determinarea presiunii disponibile în noduri. 

− se calculeazå în coloana 12 valoarea corectatå a debitului: 
 

∆ = - (∆H/2⋅∑ MQ); 

= + + ; 
 

 

MQ2
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hidran¡i interiori; calculul se face sistematic într-un tabel de forma celui cu 
numårul 22. Au fost alese mai multe circuite (în realitate se determinå pentru 
toate nodurile) care så cuprindå: 
 

− traseele cu cote mari ale terenului 1 - 5 - 9 - 13 - 14 - 15; 
− traseul cel mai lung, cu hidran¡i interiori la clådiri-nodurile 1 - 2 - 3 - 4 - 

21 - 26; 
 Completarea tabelului se face astfel: 

− se completeazå valorile cunoscute în coloanele 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8; 
− se completeazå diametrele ¿i celelalte elemente (i, , V) pe barele ce nu 

fac parte din inele; 

hr

− se calculeazå cota piezometricå a punctului 1, egalå cu cota minimå a apei 
din castel, egalå cu cota nivelului fundului cuvei, 164,00 (fig. 25,c); dacå 
legåtura castel-punct 1 este mai lungå se poate scådea pierderea de sarcinå pe 
aceastå legåturå; 

− dacå tronsoanele (barele, coloana 0) au fost scrise în sensul de curgere a 
apei, atunci cotele piezometrice aval se ob¡in din cotele piezometrice 
amonte, scåzând pierderea de sarcinå a tronsonului (barei), coloana 6, 
coloana 7. 

− valorile în multe noduri sunt cu circa 10 m mai mari; nu se poate trage o 
concluzie finalå decât dupå cunoa¿terea tuturor cotelor în noduri ¿i dupå 
verificarea la incendiu; 

− diferen¡a pe linie dintre coloana 7 ¿i coloana 8 (cunoscutå prin interpolåri 
pe planul de situa¡ie) conduce la presiunea disponibilå din noduri, coloana 9; 
presiunea trebuie så fie mai mare ca presiunea minimå cerutå, la bran¿ament; 

− dacå se calculeazå cotele în toate nodurile este obligatoriu ca în acela¿i 
nod diferen¡a de cotå så nu depa¿eascå 1,5 m.  

 
 

8.3. VERIFICAREA FUNCºIONÅRII REºELEI  

ÎN CAZ DE INCEDIU 

 
¥n caz de incendiu re¡eaua asigurå pentru primele 10 minute, func¡ionarea 

hidran¡ilor interiori. Dacå înså dupå 10 minute incendiul nu a fost combåtut, sau 
clådirea nu are hidran¡i interiori se ac¡ioneazå hidran¡ii exteriori (de cåtre 
organele PSI). Pentru ca ace¿tia så func¡ioneze bine, trebuie ca la debitul de 
incendiu re¡eaua så asigure în orice punct al ei presiunea de 7 m. 
 Pentru a nu supradimensiona re¡eaua la douå sau mai multe incendii 
simultane, distan¡a dintre ele trebuie så fie mai mare ca valoarea  

 

d = 10 000/ (m), Nd
0 5,
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unde: 
Nd = densitatea popula¡iei (loc/ha), ca medie pe suprafa¡a localitå¡ii; 

 
Nd = 32 000 loc/230 ha = 140 loc/ha; 

 
¿i d = 850 m. 
 
 Pentru a reduce numårul de variante pentru încercare se considerå 
situa¡iile cele mai dificile: 

− un incendiu în punctul cel mai depårtat (nod 26) sau de cota înaltå; 
− un incendiu în nodul în care existå racord la clådirea cu hidran¡i interiori 

(nod 4) aflat la distan¡a d. 
 

a) Stabilirea debitelor ini¡iale pe bare (fig. 39,a; b) 
 Stabilirea debitelor se face pentru ipoteza de calcul cea mai 
dezavantajoaså (v. tab. 6) un incendiu interior în punctul 4, un incendiu exterior 
¿i debitul total ; incendiul exterior se stabile¿te în punctul cel mai depårtat 

(26) cu valoarea: 

Qmax

Qi e = 20 l/s 
 

¥n cazul de fa¡å situa¡ia este cea mai dezavantajoaså deoarece: 
− se ia în considerare incendiul interior, cu debit maxim, în punct depårtat; 
− se asigurå , cu presiunea de utilizare normalå pentru beneficiari, 

(exceptând zona incendiului exterior); 

Qo max

− incendiul exterior se aflå la cea mai mare distan¡å (nu ¿i pe cota cea mai 
mare). 
 Ordinea opera¡iunilor pentru stabilirea debitelor initiale, pe re¡eaua inelarå 
este: 

− pe schema re¡elei se amplaseazå debitul de incendiu ¿i se distribuie pentru 
a fi asigurat din castel astfel ca circula¡ia apei så påstreze sensul de curgere al 
apei (fig. 39,a;b), iar circuitele cu bare cu diametru mai mare så fie mai 
încårcate; 

− se adaugå debitul de incendiu (aten¡ie!- se scoate incendiul interior din 
punctul 20) la debitele finale de calcul din tabelul 21 (coloana 9). 

 
b) Verificarea distribu¡iei debitelor 

 ¥ntrucât distribu¡ia debitelor de incendiu s-a fåcut arbitrar, iar diametrele 
conductelor sunt cunoscute, trebuie corectatå valoarea acestora pâna la 
verificarea închiderii pierderilor de sarcina pe inel ≤ 0,5 m. hrinel∑
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 Se face un calcul de corectare a debitelor dupå acelea¿i reguli ca cele de 
la dimensionare (completare tab. 21); valorile nou calculate sunt date în tabelul 

23; au fost calculate debitele în m
3
/s pentru exemplificare. 

 Cu debitele calculate în tabelul 23 se poate recalcula presiunea 
disponibilå din noduri dupå regulile folosite pentru completarea tabelului 22, 
(cu care se ¿i poate comasa la nevoie); datele sunt scrise în tabelul 24. 
 Rezultå cå presiunea este asiguratå în noduri pentru toate folosin¡ele: 

− în punctul 4 ¿i 20 (cu hidran¡i interiori) presiunea depå¿e¿te cei 25 m 
necesari; 

− în toate punctele presiunea permite utilizarea apei în condi¡ii normale, cu 
excep¡ia zonei punctului 26 unde se combate incendiul (admisibil); 

− în nodul 4 se asigurå presiunea de 25 m necesari func¡ionårii hidran¡ilor 
interiori. 

Se constatå diferen¡e mari de viteze pe conducte; fiind un caz de scurtå 
duratå se poate accepta. 
 

NOTÅ. ¥n figura 40 este trasatå linia piezometricå pe circuitele dimensionate. ¥n 
punctele caracteristice au fost marcate ¿i presiunile necesare cerute la 
bran¿ament. 

• Cum se procedeazå dacå nu se asigurå presiunea la bran¿ament la 
dimensionarea re¡elei?  
 Pot fi douå situa¡ii distincte (¿i combina¡ii între ele): 

− castelul are cotå prea joaså, sunt multe valori mici ale presiunii, iar 
pierderile de sarcinå sunt relativ mici; solu¡ia se ridicå nivelul cuvei cât este 
necesar; 

− diametrul unor conducte este prea mic, ¿i pierderile de sarcinå pe unele 
conducte sunt mari; se måre¿te diametrul conductelor pânå când presiunea este 
asiguratå (refacând toate calculele în care este implicat diametrul conductei); 

• Pentru a fi bine dimensionatå re¡eaua trebuie verificatå ¿i la alte ipoteze 
de func¡ionare, de exemplu: douå incendii teoretic simultane în punctele cele 
mai depårtate sau de cotå înaltå, la distan¡a d între ele; avarie pe o barå 
importantå etc. 

• Diametrul minim a barelor este dat de dimensiunea constructivå a 
hidran¡ilor (Φ 80 mm are hidrantul de incendiu), de viteza maximå în conductå, 
care nu trebuie så depå¿eascå 3 m/s, de configura¡ia re¡elei ¿i siguran¡a acesteia 
în func¡iune. 

• Hidran¡ii exteriori se amplaseazå pe trotuar sau spatiul verde la circa 2 m 
de stradå, (bordurå), în locurile accesibile, la minimum 5 m de clådire ¿i la 
maxim 100 m între ei; clådirile de tip bloc de locuin¡e trebuie så aibå 
posibilitatea så utilizeze cel pu¡in trei hidran¡i în caz de incendiu (vezi STAS 
4163). 
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Capitolul 9 

 
PLANUL GENERAL DE SITUAºIE  

 

A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÅ 

 
 
 

 Acum când sunt cunoscute componen¡a ¿i dimensiunile tuturor 

construc¡iilor se poate definitiva planul general de situa¡ie al alimentårii cu apå 

¿i totodatå ¿i profilul tehnologic general. 

 Aceste douå desene de ansamblu dau o imagine completå, sinteticå, 

asupra desfå¿urarii lucrårilor ¿i permit factorilor de decizie så aprobe lucrårile, 

iar beneficiarului så-si organizeze exploatarea. Totodatå este posibilå 

organizarea execu¡iei lucrårilor, precum ¿i racordarea cu alte lucråri necesare ¿i 

care fac obiectul unor proiecte de altå specialitate: drumuri de acces la 

obiective, racorduri electrice, telefonice etc. 

 ¥n figura 41 este dat planul general de situa¡ie al alimentårii cu apå, 

precum  ¿i o schi¡å a profilului tehnologic general. Este datå schi¡a pentru cå la 

o scarå deformatå pot fi mai bine redate elementele componete. ¥n practicå se 

elaboreazå de regulå profile tehnologice la scåri convenabile, depinzând ¿i de 

etapa de proiectare. 

 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

PARTEA III 

 
DIMENSIONAREA TEHNOLOGICÅ A OBIECTELOR  

SCHEMEI DE ALIMENTARE CU APÅ  
CÂND SURSA ESTE APA DE RÂU 

 
INTRODUCERE 

 
 ¥n ¡ara noastrå, din circa 2/3 din cantitatea disponibilå de apå este apa 

de suprafa¡å. Cum aceastå apå este relativ unform distribuitå pe suprafa¡a ¡årii, 

pentru debite relativ mari, peste 500 l/s, sursa de apå de suprafa¡å este de multe 

ori cea mai avantajoaså solu¡ie. Avantajele sunt legate de mårimea debitului ce 

poate fi asigurat (sunt captåri realizate pentru debite între 0,200 ¿i 20,0 m s3 / ), 

din distan¡a relativ micå între captare ¿i beneficiar (o aduc¡iune mai scurtå), 

dintr-un cost mai mic al lucrårilor de captare ¿i pompare. ¥n schimb sunt douå 

dezavantaje importante: calitatea apei din râu este variabilå în timp (¿i se poate 

u¿or înråutå¡i) ¿i este mai slabå decât calitatea de apå potabilå; din aceastå cauzå 

apa din râu trebuie tratatå. Ori, sta¡ia de tratare costå în general destul de 

mult ca investi¡ie, necesitå o exploatare scumpå (reactivi, personal permanent-

activ, energie) ¿i nu totdeauna se poate extinde pentru a putea prelua prin noi 

trepte de tratare pentru reducerea poluan¡ilor care pot fi prezen¡i în apå. ¥n 

aplica¡ia 3 sunt dimensionate toate obiectele unui sistem de alimentare cu apå 

dar cu o dezvoltare mai mare pentru sta¡ia de tratare. Sta¡ia de tratare are o 

alcåtuire clasicå: limpezire (decantare, filtrare) ¿i dezinfectare. Pentru alte trepte 

de tratare (corectare gust, miros, poluare cu azot, substan¡e toxice etc.) vor 

trebui consultate lucråri de specialitate ¿i fåcute cercetåri de laborator ¿i pe sta¡ii 

pilot. 
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Capitolul 1 
 

 ELEMENTE GENERALE 
 

1.1. TEMA APLICAºIEI 3 
 

 Så se dimensioneze obiectele componente ale sistemului de alimentare 
cu apå necesar unei localitå¡i despre care se cunosc urmåtoarele elemente: 
 

− popula¡ia actualå este de 74 100 locuitori, cu un ritm mediu de cre¿tere 
anual de 100/00; 

− 50 % din popula¡ie este cazatå în locuin¡e parter ¿i patru, parter ¿i opt 
nivele, noi, prevåzute cu instala¡ii interioare de apå caldå ¿i rece ¿i sistem 
centralizat de încålzire pentru apå caldå; 

− 50 % din popula¡ie locuie¿te în construc¡ii parter ¿i patru nivele care au 
instala¡ii interioare de apå rece (cu mijloace locale de asigurare a apei 
calde menajere); încålzirea locuin¡elor se asigurå cu combustibil solid; 

− construc¡iile sunt executate din material cu grad I, II de rezisten¡å la foc; 

− dotårile social-culturale ale localitå¡ii sunt: 

• 10 ¿coli, pentru toate nivelele de pregåtire; 
• 4 cinematografe cu 600 locuri; 
• 1 teatru cu 900 locuri; 
• 2 spitale ¿i 6 policlinici; 
• 1 caså de culturå, cu salå pentru 600 locuri; 
• 1 salå de sport. 

− re¡eaua stradalå ¿i forma reliefului terenului în zona localitå¡ii sunt date în 
figura 42; 

− sursa de apå care poate fi luatå în considerare este râul care curge în 
apropierea ora¿ului, râu de categoria  I (conform STAS 4706); calitatea 
apei din râu este acceptabilå din punct de vedere al caracteristicilor 
chimice ¿i are nevoie de îmbunåtå¡irea caracteristicilor fizice ¿i 
bacteriologice; studiile de laborator au aråtat cå apa este relativ u¿or de 
tratat; valorile medii ale caracteristicilor apei sunt date în buletinul de 
analizå (anexa 7); 
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− pentru asigurarea func¡ionårii întreprinderilor ¿i unita¡ilor de industrie 
localå se apreciazå un necesar de apå, mediu echivalent, de                     

30 dm /loc⋅zi. 3

 
 

1.2. SOLUºII PENTRU SCHEMA DE ALIMENTARE CU APÅ 
 

1.2.1. ALEGEREA SCHEMEI 
 

Stabilirea schemei de alimentare cu apå se face func¡ie de elementele 
cunoscute: 

− sursa de apå este apa de râu ¿i ca atare este necesarå corectarea calitå¡ii 
apei pânå la asigurarea valorilor cerute de STAS 1342 - 91; 

− fiind vorba de apå potabilå sta¡ia de tratare va cuprinde tehnologia pentru 
limpezirea totalå a apei ¿i dezinfectarea cu clor; 

− pentru siguran¡a calitå¡ii apei, captarea va fi amplasatå amonte de 
localitate, într-o zonå stabilå a râului, cu mal înalt (neinundabil), pe 
acela¿i mal cu localitatea (se evitå subtraversarea râului), pe partea 
concavå a unui cot (apa så ajungå natural lângå mal); 

− apa va trebui pompatå de cel pu¡in douå ori: (1) din râu în sta¡ia de tratare 
¿i (2) din sta¡ia de tratare la ora¿ (nu existå cotå naturalå pentru 
amplasarea unui rezervor pe sol); 

− re¡eaua de distribu¡ie va putea fi alimentatå direct prin pompare (apa fiind 
luatå dintr-un rezervor tampon) sau prin intermediul unui castel de apå, 
pentru men¡inerea presiunii (fig. 43); 

− re¡eaua de distribu¡ie de joaså presiune (7 m presiune în caz de incendiu 
stins din exterior), va fi o re¡ea inelarå (pentru siguran¡å sporitå în 
func¡ionare). 

 

 Schema generalå de alimentare cu apå ¿i schi¡a profilului tehnologic 
sunt date în figura 43. Pe schemå sunt notate ¿i debitele de dimensionare a 
obiectelor componente, debite calculate în paragraful urmåtor. 

 1.2.1.1. Schema a de alimentare cu apå: 
 

− avantajele schemei din figura 43,a: (1) mai pu¡ine pompåri, deci mai 
pu¡inå energie consumatå; (2) toate obiectele gospodåriei ce necesitå 
supraveghere continuå sunt grupate, deci este nevoie de personal calificat mai 
pu¡in numeros; (3) se evitå un castel de apå, scump. 
 
 

 175



  

 

 176



− dezavantajele schemei: (1) automatizarea func¡ionårii corecte a SP II, 
pentru a func¡iona ra¡ional (pompe cu tura¡ie variabilå); altfel pot apare 
dificultå¡i în asigurarea presiunii apei în re¡ea ¿i pierderi mai mari de apå ca 
urmare a unei presiuni excesive; (2) SP II trebuie så aibå siguran¡å mare de 
func¡ionare întrucât alimentarea cu apå trebuie så fie continuå; (3) legåtura între 
SP II ¿i re¡ea trebuie fåcutå cu douå conducte. 
 

 1.2.1.2. Schema b de alimentare cu apå: 
 

− avantajele schemei din figura 43,b: (1) o u¿oarå automatizare a SP III; 
(2) prezen¡a castelului de apå asigurå o marjå de 10-20 minute pentru punerea în 
func¡iune a sistemului de asigurare a apei pentru incendiu; 

− dezavantajele schemei: (1) prezen¡a unui castel de apå de mari 

dimensiuni (500 - 1000  circa 40 m înål¡ime) greu de executat, scump ¿i 
pu¡in aspectos; (2) pomparea de trei ori a apei deci un consum mai mare de 
energie; (3) douå gospodårii de supravegheat, deci personal mai numeros. 

m3

 
 

1 2.2. DEBITE DE DIMENSIONARE 
 

a) Date de bazå. Conform temei: 

− numårul de locuitori = 74 100; N0

− rata de cre¿tere a popula¡iei γ = 10 0/00; 

− 50 % din popula¡ie locuie¿te în case p... p+ 4, cu apå rece, încålzire cu 
combustibil solid (grupa B); 

− dotarea social - culturalå este cunoscutå; 

− pentru industria localå se solicitå 30 dm /om, zi; 3

− apå din surså - apå din râu. 
 

b) Date calculate: 

− Numårul de locuitori în perspectiva a 25 ani: 
 

N= (1 + γ) = 74 100(1 + 0,01)  = 1,282 =94 960 loc. N0
25 25 N0

 
− Necesarul specific de apå (conf. STAS 1343 /1-95) 

 

zona A - categ. 5 (tab. 1)         = 380 l/om,zi      = 1,10; qsp Kzi
 

zona B - categ. 4 a (tab. 1) = 295 l/om,zi     = 1,15. qsp Kzi
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Se adaugå pentru fiecare zonå necesarul de apå pentru unitå¡ile din industria 
localå, deci pentru: 

 

zona A - = 380 + 30 = 410 l/om,zi; qsp

 
zona B - = 295 + 30 = 325 l/om,zi; qsp

 

− Coeficientul de varia¡ie orarå (STAS 1343, tab. 2):  
 

Ko = 1,13 (cu interpolare). 

 
− Coeficien¡ii = 1,1 ¿i = 1,1 pentru obiectele pânå la sta¡ia de tratare 

inclusiv ¿i = 1,02 pentru toate obiectele dupå sta¡ia de tratare; 

Kp Ks

Ks
− Douå incendii teoretic simultane (v. tab. 3, STAS 1343/1); 

 
  = 40 l/s. Qie
 

− Debitul de incendiu pentru stingerea din interior ( - la clådiri publice), 

la dotarea datå: 

Qii

− una caså culturå = 10 l/s (un incendiu)/ Qii
− una salå sport Q = 10 l/s (un incendiu)/ ii
− patru cinematografe = 5 l/s, etc. Qii

c) Determinarea debitelor caracteristice de apå necesarå efectiv, : Qn
• zona A: 

  = (N⋅ )/1 000 = 52 500⋅410/1 000 = 21 520 /zi; Qn zi med qsp m3

 

  = ⋅ = 1,10⋅21 520 = 22 500 /zi; Qn zi max Kzi Qn zi med m3

 

  = ⋅ .Qn o max K0 Qn zi max = 1,13⋅22 500/24 = 1 035 /h; m3

• zona B: 

  = 42 460⋅325/1 000 = 13 800 /zi; Qn zi med m3

 

  = 1,15⋅13 800 = 14 400 /zi; Qn zi max m3
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   Qo zi max = 1,13⋅14 400/24 = 680 /h; m3

 

• Debite totale: 

  = 21 520 + 13 800 = 35 320 /zi; Qn zi med m3

 

  = 36 900 /zi; Qn zi max m3

 

   Qo zi max = 1 715 /h; m3

 

d) Debitele cerin¡ei de apå, Qs : 

  Q K K Qs p s= ⋅ n⋅ = 1,1⋅1,1⋅  = 1,21  Qn Qn
 

  = 1,21⋅35 320 = 42 740 /zi; Qs zi med m3

 

  = 1,21⋅36 900 = 44 600 /zi; Qs zi max m3

 

  = 1,02⋅1,1⋅1 715 = 1 930 /h (v. pct. b); Qso max m3

 

e) Debitele de dimensionare a schemei de alimentare cu apå: 

 = = 44 600 /zi = 516 l/s; QI Qs zi max m3

 

 = ⋅1,02/ 1,1 = 480 l/s (pentru = 1,02); ′QI QI Ks
 

 = + n⋅ ⋅3,6 = 1 930 +2⋅10⋅3,6 = 2 002 /h = 555 l/s; QII
d Qs 0max Qii m3

 

 = 0,7⋅ + n⋅ ⋅3,6 = 0,7⋅1 930 + 2⋅40⋅3,6 =  ( )QII
v 1 Qs 0max Qii

1 638 /h = 455 l/s; m3

 =  ( )QII
v 2 Qs 0max + Q ⋅3,6 + ⋅3,6 = 2 110 /h= 586 l/s. ie Qii m3

 

 Debitele de calcul sunt marcate pe schemele din figura 43. 
 Se apreciazå cå avantajele schemei a sunt mai mari decât cele ale 
variantei b ¿i în continuare calculele vor fi fåcute pentru varianta a a schemei de 
alimentare cu apå (v. fig. 42 ¿i 43). Desigur cå o apreciere absolut corectå 
trebuie facutå ¿i dupå evaluarea valoricå a celor douå variante (dimensionare 
tehnologicå, evaluare cost lucråri, evaluare cost între¡inere, costul apei). 
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Capitolul 2 
 

 CAPTAREA APEI 
 

2.1. DATE DE BAZÅ 
 

a) Debitul râului în sec¡iunea de captare. Conform regulilor generale de 
amplasare în pozi¡ie favorabilå a captårii: 

− pe acela¿i mal cu utilizatorul (evitå subtraversarea) ; 

− în amplasament stabil, neinundabil (evitå lucråri mari de regularizare); 

− amonte de utilizator (evitå impurificarea datoratå utilizatorului, cotå mai 
mare deci economie de energie); 

− în cot concav (apa aproape de mal înalt, deci o captare accesibilå ¿i sigurå); 

− amplasament u¿or accesbil (cale de comunica¡ie, racord electric... mai ieftine); 

− spa¡iu mare pentru a putea permite amplasarea ¿i a altor construc¡ii (sta¡ie 
de pompare, deznisipator); captarea a fost amplasatå pe plan (fig. 42) în 
zona de cotå 182. 

Aten¡ie! Amplasarea captårii se va face numai dupå cunoa¿terea 
amplasamentului la fa¡a locului ¿i efectuarea de studii topo, hidro, 
geo. 

 

 Sec¡iunea prin albie în zona de captare este datå în figura 44; se observå 
cå albia este bine dezvoltatå ¿i la ape mici (asigurare 95...97 %) nivelul apei este 
scåzut (0,5...1,0 m stratul de apå); la ape mari (frecven¡a 1%) malul nu este 
inundabil (cota apei la 1,5 m sub nivelul malului), iar din studii rezultå o 
rugozitate n = 0,033 în albia majorå ¿i n = 0,020 în albia minorå. 
 Panta longitudinalå a cursului de apå este de 5 0/00 pentru ape mici si 8 
0/00 pentru ape mari. 
 

 Valoarea sec¡iunii vii a albiei în amplasamentul captårii este: 
 

 = 106 din care 63 în albia majorå (n = 0,033); A1% m2 m2

 

A95% = 7 ; m2
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 = 3 . A97% m2

 
 Debitul de apå în sec¡iunea captårii, calculat cu datele de mai sus este 
dat în tabelul 25. 

Tabelul 25 
 

Debite caracteristice în albie 
 

Nivel Sec¡iunea 
vie A  

[ m2 ] 

Rugozitatea 
 

1/n 

Raza 
hidraulicå 

Rh  [m] 

Coefic. 
Chèzy 

C 

Panta 
i 

[0/00] 

Debit 
Q  

[ m3 /s] 

Viteza 
v  

[m/s] 

1% 63 30 1,5 32 8 220 4,2 
 43 50 2,0 33,6 8 182  

95 % 7 50 0,8 48 3 16,3 2,3 
97 % 3 50 0,4 42,8 3 5,0 1,60 

 
 Patul albiei este format din aluviuni de mari dimensiuni (viteza de 
curgere mare a spålat partea finå). ¥n adâncime balastul neuniform se continuå 
pânå la adâncimea de 10 m sub teren. Stratul de bazå este format din marnå 
vânåtå în grosime de peste 4 m. 

 
 
 

2.2. ALEGEREA TIPULUI DE CAPTARE 
 

 La ape mici râul are un debit de apå mare fa¡å de necesarul ora¿ului (5 

m /s fa¡å de circa 0,5 m /s necesarul de apå), dar cu grosime micå a stratului, 
insuficientå pentru o captare în curent liber (la care grosimea minimå a stratului 
de apå este de 1,20...1,50 m). Rezultå cå este necesarå o construc¡ie care så 
ridice nivelul apei. Ca atare trebuie hotårât care din variantele posibile este mai 
u¿or de aplicat: 

3 3

− o captare în curent liber pe o albie minorå regularizatå pentru a strangula 
sec¡iunea astfel încât så se asigure o înål¡ime a apei de minimum 1,20 m 
necesarå pentru: 

• 0,50 m între fundul albiei ¿i gråtarul de prizå, în scopul evitårii 
antrenårii aluviunilor mari; 

• 0,2...0,30 m pentru stratul de ghea¡å ce se poate forma la ape mici 
(de¿i la viteze de minimum 0,7 m/s stratul este greu de format); este 
posibilå formarea de ghea¡å amonte ¿i transportul acesteia sub formå de 
plåci; 
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• 0,4...0,50 m spa¡iu liber pentru gråtarul de prizå; 

− o captare cu prag de fund -un dig din beton amplasat transversal pe albie 
pentru a ridica nivelul apei astfel încât în amonte så se poatå amplasa 
priza de apå într-un strat de apå suficient de gros. 

 ¥n mod normal alegerea uneia din variante este laborioaså. Sunt 
necesare studii ample, pentru cunoa¿terea comportårii râului la eventualele 
construc¡ii de regularizare, evaluarea costului lucrårilor ¿i a posibilitå¡ilor de 
execu¡ie etc. 
 Din motive de simplitate a calculelor, în cazul de fa¡å, a fost aleaså solu¡ia cu 
prag de fund ¿i prizå în culee. Pentru men¡inerea unui ¿enal curat ¿i evitarea 
depunerilor în fa¡a prizei (gråtarului) este necesar så se prevadå deschideri de spålare. 

 
 

2.3. PREVEDERI NORMATIVE (v. ¿i STAS 1629/4) 
 

 Priza ¿i construc¡iile adiacente trebuie: 
− så asigure captarea debitului necesar, inclusiv pentru extinderi 

previzibile; 

− så asigure spålarea (autospålarea) aluviunilor din fa¡a gråtarului; 

− så permitå migrarea pe¿tilor pe râu (pe¿tii sunt un indicator foarte 
important de calitate a apei râului); 

− så asigure evacuarea în aval a tuturor debitelor de apå pe râu, fårå a 
produce inundarea zonelor vecine; 

− så permitå realizarea måsurilor de protec¡ie sanitarå, conform HG101/97; 

− platformele de manevrå pentru instala¡iile captårii vor fi cu 50 cm mai sus 
de nivelul maxim al apei pe râu (la producerea valurilor); 

− priza va fi amplasatå într-un mal concav, în partea aval a celui de al 
treilea sfert al curbei sale sau cel pu¡in în aliniament; 

− raza curbei în care se amplaseazå captarea se recomandå så aibå valoarea 
3B < R < 5B (B = lå¡imea albiei stabile în sec¡iunea de captare); 

− viteza apei la trecerea prin gråtare maximum 0,3 m/s, pentru protec¡ie 
contra zaiului, maximum 0,4 m/s pentru evitarea blocårii plutitorilor pe 
gråtar. 

 
 

2.4. DIMENSIONAREA NODULUI HIDROTEHNIC DE PRIZÅ 

 
 Schema de alcåtuire a nodului de prizå este datå în figura 45. Se 
preconizeazå un prag de fund cu cota crestei la nivelul  fundului  albiei  în  zona  
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albiei majore. Se alege o stavilå de spålare planå astfel încât prin închiderea 
par¡ialå a acesteia så se realizeze, la ape mici, o reten¡ie de apå în amonte de 
1,50 m (deci circa 1 m peste cota naturalå a albiei în albia minorå). 
 ¥n mod normal stavila este totdeauna deschiså astfel încât debitul de apå 
necaptatå så treacå pe sub stavilå, în acest fel asigurându-se spålarea continuå de 
aluviuni a ¿enalului din fa¡a gråtarului de prizå. 
 La ape mari stavila poate råmâne în pozi¡ia închis ¿i este deversatå sau 
poate fi ridicatå deasupra nivelului apei. Manevra stavilei (de fapt a stavilelor, 
întrucât, din motive constructive ¿i de siguran¡å se prevåd douå stavile identice) 
se face cu un dispozitiv metalic special realizat deasupra pasarelei de manevrå. 
 Lå¡imea unei stavile, se adoptå de 3 m, dupå dimensiunea de catalog, 
iar grosimea pilei de separare de 60 cm. 
 Cu aceste dimensiuni se poate face verificarea condi¡iilor hidraulice de 
func¡ionare a stavilei: 

− gradul de deschidere al stavilelor la ape mici; 

− nivelul apei în amonte, la ape mici; 

− mårimea disipatorului de energie; 

− mårimea vitezei apei în ¿enalul din fa¡a prizei de captare a apei. 

 Urmeazå dimensionarea prizei propriu-zise. 
 Pentru exemplificare se då mai jos calculul pozi¡iei stavilei ¿i se face 
dimensionarea prizei. Celelalte elemente pot fi calculate dupå datele precizate în 
cursuri de specialitate, (Pri¿cu, R., 1974; Popovici, A., 1988), ¿i alte norme 
precum ¿i dupå experien¡a proiectantului. 

 Pozi¡ia stavilei: elementele generale  sunt date în figura 46. 
 Debitul evacuat pe sub stavile este debitul la ape mici din care se scade 
debitul captat ( v. tab. 25 ¿i fig. 46): 

 

Q = µ⋅b⋅ n ⋅h⋅( 2 ) 1 , s 0gH 2/

unde: 
  este coeficient de debit, cu valori 0,6...0,63; se apreciazå µ 

= 0,6; 

µ

  - numårul de stavile, douå; ns
  - lå¡imea efectivå între pile, b=3 m; b

H0  - sarcina amonte, måsuratå la mijlocul deschiderii; se 

poate lua numai înål¡imea apei sau adaugå ¿i sarcina dinamicå; 
 

hv0
=α⋅ /2g, v2

 

 h - deschiderea stavilei, m. 
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 Calculul se face prin încercåri întrucât apar douå necunoscute ¿i h. H0
 ¥n final rezultå pentru cele douå debite, cu asigurarea de 95 % ¿i 97 % 
deschiderile de: 

H0 = 1,90 m,  h = 0,72 m, pentru Q = 15,8 m /s; av
95%

3

 

H0 = 1,70 m,  h =0,21 m, pentru Q = 4,50 m /s. av
97%

3

 
 Cum radierul stavilelor se aflå la cota - 6 m rezultå cå nu se realizeazå o 
deversare peste prag, a cårei cotå este - 3 m (fig. 46). 
 Pentru ambele cazuri s-a apreciat = 0,20 m. hv0

 Stavilele fiind deschise tot timpul se asigurå ¿i circula¡ia pe¿tilor. 
 Viteza de curgere a apei pe sub stavilå fiind mare (cca. 3,5 m/s) radierul 
va fi betonat ¿i legat de placa disipatorului de energie. 

 
 

2.5. DIMENSIONAREA PRIZEI 
 

 Dacå se considerå cå din grosimea stratului de apå 0,50 m este spa¡iu de 
siguran¡å pentru evitarea antrenårii aluviunilor târâte, iar la nivelul apei se mai 
asigurå un spa¡iu de 0,30 m pentru evitarea ghe¡ii, mai ramâne liber un spa¡iu de 
circa 70 cm pentru priza propriu-ziså. 
 Se adoptå gråtar din platbandå 5/80 mm, cu interspa¡ii de 20 mm; se 
apreciazå viteza medie de trecere a apei prin gratar: 

 
vg = 0,20 m/s. 

 Rezultå sec¡iunea gråtarului: 
 

  = / = 0,516/0,2 = 2,60 m ; Ag ef. QI vg
2

 

  /ε =2,60/0,80 = 3,25 m ; Ag tot. = Ag ef.
2

 
  = / = 3,25/0,70 = 4,60 m. Bg Atot hg

 
unde ε este coeficientul de obturare cu bare a sec¡iunii gråtarului. 

 Se adoptå un gråtar din douå panouri ( = 2,50 m) separate cu pilå 

intermediarå. 

bg
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 ¥n fa¡a gråtarelor se prevåd stavile plane sau batardouri pentru a putea 
scoate din func¡iune gråtarele. 
 Pentru spålarea spa¡iului din spatele gråtarului (aval de gråtar) se 
prevede o galerie de spålare de 1/1,50 m (semicirculabilå ); în mod normal 
galeria este închiså cu o stavilå la capåtul amonte; ridicarea acestei stavile 
conduce apa în aval cu vitezå sporitå (aceastå spålare se va realiza la ape cu 
nivel mai ridicat decât nivelul minim); galeria de spålare debu¿eazå în 
disipatorul de energie. 
 Nivelul minim al apei în dreptul prizei nu va fi mai mic de: 

 
- 6,0 + 1,40 = - 4,60 m (177,40). 

 
 Se poate calcula valoarea pierderii de sarcinå la trecerea prin gråtar (de 
regulå are valori mici, de ordinul cm): 

 

( ) ( )h a b vr g= β θ/ sin //4 3 2 2g , 

unde: 

β  este coeficient de formå al barelor gråtarului (2,42 pentru 

bare  
din platbandå, 1,79 pentru bare rotunde); 

a b,  - dimensiunea lå¡imii (grosimii barei gråtarului) respectiv 
a  

golului dintre bare (a = 5 mm, b = 20 mm); 
θ   - unghiul gråtarului fa¡å de verticalå ( aici gråtar 

vertical); 
vg  - viteza efectivå de trecere a apei prin gråtar (0,2 m/s); 

g   - accelera¡ia gravita¡iei, 9,81 m/ ; s2

 

( ) ( )h gr
o= ⋅ =2 42 5 20 90 0 20 2 0 84 3 2, / sin , // , mm. 

 

 Din cauza vitezei mici a apei pierderea este foarte reduså. Ea poate înså 
cre¿te dacå gråtarul se blocheazå cu plutitori. 
 Acum când principalele elemente ale prizei sunt cunoscute pot fi fåcute 
calcule hidraulice amanun¡ite pentru dimensionarea disipatorului de energie, 
determinarea nivelelor apei în diferite cazuri de func¡ionare, etc. 
 Când acestea sunt gata pot fi definitivate calculele legate de alcåtuirea 
constructivå (stabilirea ¿i rezisten¡a construc¡iei nodului hidrotehnic) ¿i eventual 
refåcute unele calcule hidraulice. 
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Capitolul 3 
 

STAºIA DE POMPARE TREAPTA I 
 

 Dimensionarea captårii asigurå cunoa¿terea  cotei apei în bazinul de 
aspira¡ie al pompelor (aici 177,40). 
 ¥n schemele uzuale apa captatå este transportatå gravita¡ional în 
deznisipator, amplasat de regulå undeva în avalul captårii; în felul acesta se 
asigurå ¿i o spålare mai u¿oarå, hidraulicå, a deznisipatorului. 
 Aici înså înål¡imea mare a malului conduce la o såpåturå foarte mare, 
circa   8 m pânå la radierul deznisipatorului. 
 Dupå cum se va vedea înså la alcåtuirea sta¡iei de tratare este ra¡ional så 
se grupeze obiectele sta¡iei de tratare pentru o exploatare mai u¿oarå ¿i cum apa 
tot trebuie pompatå se opteazå pentru o pompare a apei brute înainte de 
deznisipator. ¥n acest fel se simplificå mult solu¡iile pentru construc¡iile sta¡iei 
de tratare. 
 Rezultå, din alcåtuirea sta¡iei, cota de refulare a apei 187,00 (se face o 
evaluare a profilului tehnologic ra¡ional al sta¡iei de tratare). 
 Se poate calcula înål¡imea geodezicå: 

 

Hg = 187-177,40 = 9,60 m. 
 

 Se apreciazå global o pierdere de sarcinå de 1,0 m (aceasta se va 
recalcula dupå stabilirea ansamblului). 
 Pentru o înål¡ime de pompare de H = 10,6 m ¿i debitul necesar de 516 

l/s (1860 m /h) din catalogul de pompe rezultå: 3
 

3+1 pompe MV 253⋅1,  
 

cu caracteristica unei pompe: Q = 170 l/s; P = 30 kW; H = 12 m;                      
tura¡ia = 1500 rot/minut. 
 Alegerea pompelor cu ax vertical este ra¡ionalå deoarece nivelul apei în 
prizå fiind jos se poate dezvolta o construc¡ie pe verticalå; bazinul de aspira¡ie 
este comun cu sta¡ia de pompare (pompe în apå). 
 Schema instala¡iei ¿i principalele dimensiuni sunt date în figura 47. 
 Construc¡ia este gânditå pentru a fi executatå în såpåturå deschiså; 
trebuie verificatå la plutire (pentru nivelul maxim al apei în râu ); rezultå un 
perete gros (0,60 m). 
 Conducta de refulare are diametrul 800 mm, ¿i poate fi din ¡eava de o¡el 
protejat sau polietilenå de înaltå densitate, fontå ductilå etc. 
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Capitolul 4 
 

STAºIA DE TRATARE 
 
 

4.1. DEZNISIPATORUL 
 

Dupå prevederile STAS 3573-91 dacå din apa brutå se poate re¡ine, în                
2-3 minute, 25-30 % din suspensii este ra¡ionalå prevederea unui deznisipator. 
¥nseamnå cå din suspensiile din apa brutå o cantitate importantå este formatå din 
nisip (d > 0,2 mm). Din figura 48, curba de sedimentare a apei brute, rezultå cå în 
primele 5′ se separå din apå, în condi¡ii statice, circa 60% din suspensiile din apå. 
 Dacå se acceptå un timp de trecere a apei de 2′ atunci în deznisipator s-
ar putea re¡ine circa: 

 

(2/5)⋅60 = 24 % sau 0,24⋅2 190 mg/l = 525 mg/l. 
 

 ¥n aceastå situa¡ie în apa deznisipatå ar mai råmâne, pentru perioada de 
ape tulburi: 

2 190 - 525 = 1 665 mg suspensii/lapå. 
 

 Cum din acestea maximum 50 mg/l pot ajunge în filtru rezultå cå în 
decantor ar trebui re¡inute: 

1 665 - 50 = 1 615 mg/l. 
 

 Aceasta conduce la o eficien¡å a decantorului de cel pu¡in: 
 

(1 615/1 665)⋅100 = 97 %, 
 

eficien¡a realizabilå numai cu un decantor perfec¡ionat ¿i o tratare adecvatå cu 
reactivi. 

 
 

4.1.1. PREVEDERI STAS PRIVIND ALCÅTUIREA DEZNISIPATORULUI (fig. 49) 
 

 Se adoptå deznisipatorul orizontal, cu curå¡ire hidraulicå, discontinuå: 
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− înål¡imea deznisipatorului: 
 

H = + h + + h , hu d hg s

unde: 

hu  este înål¡imea utilå, a zonei active, 0,6...2,50 m; 

hd    - înål¡imea zonei de depuneri, max. 5 zile de acumulare; 
 

γ nisip = 2,65 daN/dm (la 10 3 o
C), uscat, îndesat; 

 

hg    - înål¡imea de siguran¡å pentru înghe¡, 0,3...0,5 m; 

hs    - înål¡imea de siguran¡å suplimentarå, 0,1...0,15 m; 
 

− lå¡imea unui compartiment b = 0,8...2,50 m; 

− raportul lå¡ime / lungime b/L = 1/6...1/10; 

− raportul înål¡ime / lungime /L = 1/10...1/15; hu

− viteza apei în zona activå  v = 0,1...0,4 m/s; 

− timpul de deznisipare 30...100 sec; 

− panta longitudinalå a radierului I = 0,5...8 % (v ≥ 2 m/s); 

− numår minim de compartimente n = 2. 
 
 

4.1.2. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICÅ A DEZNISIPATORULUI 
 

 Etapa I: Predimensionare. Se adoptå: 

   = timp de decantare 2′ = 120 sec; td
   v = 0,2 m/s; 

   n = 2 compartimente; 

 Se calculeazå: 

• Lungimea desnisipatorului: 

 L = 1,2⋅v⋅ = 1,2⋅0,2⋅120 = 29 m; td
• Sec¡iunea transversalå: 

 A = /v (0,516 m /s)/(0,2 m/s) = 2,58 m ≅ 2,60 m - QI
3 2 2

• Sec¡iune transversalå utilå = A/n = 2,60/2 = 1,30 m ; A1
2

 = L/10... L/15 = 2,9... 1,9 m;  se poate lua h = 1,0  hu u
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 (din cauza dimensiunilor mici; altfel ar rezulta : 

 b= / =1,30/1,90 = 0,68 m→prea mic); A1 hu

• b = L/6...L/10 = 4,9... 2,9 m; se poate lua b = / h = 1,30 m  A1 u

 (din cauzå cå dimensionårile sunt mici); 

• = înål¡imea  spa¡iului pentru a re¡ine 525 mg/dm , suspensii, hd
3

timp de 3 zile (la viiturå ). 

 Cantitatea de suspensii re¡inutå în unitatea de timp: 
 

GN = 0,516 m /s⋅0,525 daN/dm = 0,271 daN/s, 3 3

 
Se apreciazå cå nisipul depus nu are timp de compactare, deci greutatea 

specificå poate fi: 
 

γ = 1,8... 2 tf /m ,  3

¿i atunci: 

VN =(0,271daN/s)/(2 daN/dm ) = 0,135dam /s sau 11,7m /zi nisip 

re¡inut 

3 3 3

 

• Pentru un timp, între douå curå¡iri succesive, de 3 zile ( )  tac
 

V t Vd ac N= ⋅ =35 m ; 3

 

• Suprafa¡a radierului deznisipatorului : S0

  = L⋅2⋅b = 29⋅2⋅1,3 = 75,4 m ; S0
2

 

  = 35 / 75,4 = 0,48 m ≅ 0,50 m, h V Sd d= / 0
 

 Cu:  

  = 0,15 m   ¿i  h = 0,30 m rezultå:  hs g
 

  H = 1,0 + 0,50 + 0,15 + 0,30 = 1,95 m. 
 
 Un compartiment de 1,95 m înål¡ime ¿i 1,30 m la¡ime este ra¡ional. 
 Dimesiunile generale ale deznisipatorului sunt date în figura 50. 
 

 Spålarea deznisipatorului; etapa I - predimensionare.  S-a adoptat 
solu¡ia cu spålare hidraulicå, intermitentå. Tehnologia de spålare cuprinde 
urmåtoarele opera¡iuni: 
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− izolarea compartimentului, prin închiderea stavilelor de capåt V , V ; 1 2

− deschiderea stavilei V  pentru golirea compartimentului; cu aceastå 

ocazie se spalå ¿i nisipul din zona aval; deschiderea vanei va fi corelatå 
cu capacitatea de transport a galeriei; 

3

− deschiderea par¡ialå a stavilei V  astfel încât pe sub ea så se realizeze un 

jet de apå care curgând cu vitezå mare så asigure spålarea nisipului 
råmas; 

1

− când spålarea s-a terminat se închide vana V  ¿i se umple cuva; pe 

masurå ce nivelul cre¿te se poate deschide progresiv vana V ,  astfel încât 

så nu se tulbure prea mult regimul de lucru al cuvei råmase în func¡iune. 

3

1

 
 Calculul timpului de golire: 

− Volumul de apå al unui compartiment este de circa: 
 

( )V L b h h hu g d1 = ⋅ + + = 62 m ; 3

 

− Mårimea golului protejat de vana V  este 40⋅60 cm; A = 0,24 m ; 3
2

− Se presupune cå galeria de spålare poate evacua, cu nivel liber, debitul 
maxim de spålare; înål¡imea apei din galerie 0,70 m, iar cota la nivelul 
cotei radierului cuvei (curgere neînecatå); 

− La timpul t = 0 (teoretic) vana se deschide brusc: 
 

Q A g= µ 2 h

so

, 

  unde: 

µ  este coeficient de debit, se apreciazå la 0,40; 

A   - sec¡iunea orificiului, 0,24 m 2 ;  
Hso  - înål¡imea ini¡ialå a apei, peste nivelul aval, 2,55 m;  

 

Qso = 0,67 m /s; 3

 

− Considerând orificiul ca un orificiu mic (în prima aproxima¡ie) timpul de 
golire se calculeazå cu rela¡ia cunoscutå (Iamandi, C., 1978; 1986; Cioc, 
D., 1978): 

′ =t V Qg 2 1 / = 2⋅62 / 0,67 = 3 minute. 
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 Determinarea debitului minim de spålare a nisipului. Pentru a asigura 
spålarea nisipului necimentat (evacuare la max. 5 zile ) este necesar ca jetul de 
apå de sub stavila V  så asigure o vitezå de min. 2,5 m/s. 1

• mårimea sec¡iunii qunetei A = 0,43 m (v. fig. 50, în sec¡iunea medie 
a deznisipatorului); 

2

• perimetrul udat = 170 cm ¿i raza hidraulicå: Ph
 

Rh = 0,43/1,70 = 0,25 m; deci C = = 50; ( )1
1 6

/
/

n Rh⋅
 

• Q AC Rs = i   = 2,30 m /s; Qs
3

  

• v Q As s= / = 5,35 m/s. 
 

 Viteza de spålare este prea mare; nu supårå atât viteza cât mårimea 
debitului; se reaminte¿te cå debitul de apå este pompat cu ; se recalculeazå. SPI
 Se determinå mårimea pantei radierului pentru care se asigurå viteza de 
spålare de 2,5 m/s: 
 

  = 2,5 m/s; vs
 

  v C Ris = = ⋅50 0 25 0 01. . ; 
 

  i = 0,01; 
 

  = 1,07 m /s. Q A vs = ⋅ s
3

 

 Pot fi adoptate douå solu¡ii: 

(a)  Se måre¿te  astfel ca la spålare så asigure ¿i debitul de spålare; SPI

(b)  Se adoptå panta longitudinalå I = 0,01, iar debitul se reduce la debitul 

maxim de exploatare al cuvei = 0,26 m /s pentru a nu 

suprasolicita sau supradimensiona sta¡ia de pompare; se va måri înså 
durata de spålare. 

Qs1
3

 
 

4.1.3. VERIFICAREA FUNCºIONÅRII DEZNISIPATORULUI 
 

 Etapa II. Studiul func¡ionårii deznisipatorului a condus la stabilirea 
unei metode de determinare a eficien¡ei, metoda statisticå (Popovici, A., 1988). 
Rezultatul analizelor a condus la elaborarea unor grafice privind eficien¡a 
re¡inerii suspensiilor func¡ie de principalii parametri ai deznisipatorului v, w, 
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hu , L. Graficul dupå (Popovici, A., 1988) este reprodus în figura 51,a. Graficul 

poate fi folosit pentru dimensionare sau verificare: (1) la dimesionare se alege v, 
w, ¿i func¡ie de procentul de suspensii ce trebuie re¡inut se calculeazå /L ¿i 

deci  ¿i L; (2) la verificare se procedeazå astfel: 

hu
hu

• din curba granulometricå a suspensiilor depuse se gåse¿te curba (w este 
viteza de sedimentare a particulelor de nisip) 

  

 ( )w f di i= ,  ¿i ( )p di i ( )w di i (v. tab. 26 din fig. 49); 
  

• cu  se calculeazå cu ajutorul graficului 51,a procentul suspensiilor 

re¡inute ; 

w vi /

( )′p di
• se calculeazå procentul total de suspensii re¡inute  

 

p% = . ( ) ( )p d p di i⋅ ′∑
 

 Pentru cazul deznisipatorului dimensionat valorile sunt date în tabelul 
27. 

Tabelul 27 
Verificarea eficien¡ei deznisipatorului 

 
d [mm] 0,05 0,1 0,20 0,40 0,70 1,0 Observa¡ii 

Procentul 
de granule 

existent în  

( )p di

depunere 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

31 

 
 

30 

 
 

20 

 
 

10 

 
din curba 
granulome-
tricå 

( )w di i  [mm/s] 1,73 6,92 21,60 43,20 73,80 94,10 din tab.26 

w vi / ⋅103  8,7 34,6 108 216 369 455 v = 20 cm/s 

procentul probabil 
 de  ( )′p di

suspensii re¡inute 

 
 

10 

 
 

18 

 
 

22 

 
 

65 

 
 

95 

 
 

100 

cf.grafic 51,a 
pt. 
h Lu / =0,035 

 
 Procentul total de re¡ineri este p = 68,5%. 
 Rezultå cå în condi¡ii dinamice (de curgere a apei cu suspensii) 
procentul de suspensii nisipoase re¡inute este mai mic. Dacå în laborator se 
re¡ineau 24% din suspensii acum sunt re¡inute numai 68,5% din acestea, deci 
16,5%. 
 Apa  deznisipatå va avea deci mai multe suspensii: 

 

  p pdezn brut d= p− = 2 190 - (16,5 / 100 )⋅2 190 = 1 830 mg/l. 
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 Acum este necesar så se verifice gradul de limpezire cerut decantorului 
¿i dacå acesta nu poate fi realizat prin tipul de decantor preconizat se reia 
calculul deznisipatorului (se mic¿oreazå v, se modificå raportul /L, b/L etc). hu
 Cu con¡inutul de suspensii real re¡inute (16,5%⋅2 190 = 630 mg/l) se 
recalculeazå spa¡iul de depuneri: 
 

• volumul suspensiilor re¡inute: 
 

  Q Q =(0,516 m /s)⋅(0,360 daN/m )⋅(1/2,0) = 0,093 dm /s; pn dezn= ⋅ ⋅1 1 / γ n

n

3 3 3

Qn = 0,093 dm /s = 8 m /zi; 3 3

 

• timpul de umplere al spa¡iului de depunere:  
 

t V Qd n= / = 26,4/8=3,3 zile, apropiat de timpul normat, (max. 5 zile). 
 

 Verificarea timpului de spålare a deznisipatorului. Se apreciazå cå 
deznisipatorul se spalå în 2 faze (v. fig. 51,b)  

− faza 1 când se antreneazå prismul aval - deasupra; 
− faza 2 când se spalå prismul amonte - jos (Popovici, A., 1988) . 

 Timpul de spålare în faza 1 ( T ) se poate calcula cu rela¡ia (Popovici, 

A., 1988): 
1

( ) ( ) ( )T b K Hd1 1 0
0 3 2 32 1 2 3= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅γ / / ,, ,L ; 

( )K Q Q g b dd sp sp1
2 3 0 025

134= ⋅ ⋅ ⋅, /
,

γ , 

unde: 
γ d este greutatea specificå a materialului din depozit, 1,6... 2 

daN/dm ; 3

Qsp  - debitul de spålare a unui compartiment; din faza de  

predimensionare s-a stabilit = Q = 0.26 m /s; Qsp 1 2/
3

H0  - grosimea ini¡ialå a stratului de depuneri; se considerå 

egalå cu  
grosimea stratului de depuneri la mijlocul compartimentului-

 0,5m. 
d  - diametrul mediu al granulelor de nisip; se apreciazå sau  

se calculeazå prin mediere d = ∑( p di i⋅ /100) . 

 Din tabelul 27 rezultå: 
 

d = (4⋅0,05+5⋅0,1+31⋅0,20+30⋅0,40+70⋅0,20+10⋅1,0)/100 = 0,43 mm; 
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K1= 1,34⋅1,6⋅(0,516/2)⋅(0,260 /10⋅1,3⋅0,00043 ) = 0,51; 2 3 0 025,

T1 = [(1,6⋅1,3)/(2⋅0,51⋅0,5 )]⋅(1/2,3)⋅29  = 2 380 sec. 0 3, 2 3,

 

 Timpul de spålare în faza a II-a ( ) se poate calcula cu rela¡ia: T2
 

( )T K2 3 0
0 310 3= ⋅ ⋅ −/ ,H  

cu:  ( )K b Ld3 0
2 3

12= ⋅ ⋅γ , / K ; 

sau:       
 ( )T T2 110 3 2 3 7 67= ⋅ =/ , , T1

1

. 
 

 Rezultå cå timpul total de spålare este 
 

T T T1 2 8 67+ = ,  = 20 600 sec. ≅ 5,7 ore 
 

 ¥ntr-un schimb se poate spåla o cuvå a deznisipatorului (aten¡ie! în 
acest schimb, ora¿ul va primi 1/2 din cantitatea de apå). 
 

 Amplasarea deznisipatorului în spa¡iu. De regulå, deznisipatorul se 
ampla-seazå lângå captare, de multe ori fåcând corp comun cu nodul 
hidrotehnic. Debitul de apå de spålare, care este mare, se poate ob¡ine din râu, 
din debitul de servitute, debit care pe perioada spålårii nu mai curge prin 
stavilele de spålare. 
 

Aten¡ie! Atunci când debitul de spålare este mai mare ca debitul captat 
pentru utilizare este necesar så se dimensioneze toate elementele 
implicate la debitul de spålare sau debitul cel mai mare rezultat din 
schema de exploatare. 

 ¥n afara debitului de spålare este necesar så se verifice ¿i dacå apa de 
spålare poate fi evacuatå în râu în aval. Se procedeazå astfel: 

− când captarea este cu prag sau râul are denivelåri mari se a¿eazå 
deznisipatorul în acela¿i corp cu captarea; 

− când captarea este în curent liber atunci (1) fie se pompeazå apa ¿i 
deznisipatorul se amplaseazå lângå captare (2) fie deznisipatorul se 
amplaseazå în aval unde se poate asigura cåderea necesarå, fårå pompare; 

− când nu se poate asigura debit de apå de spålare se recurge la o curå¡ire 
cu pod raclor (cu lama raclor-evacuare gravita¡ionalå sau pompare, sau cu 
aer-lift). 

 ¥n cazul deznisipatorului dimensionat rezultå cå este necesarå o cådere 
de min. (v. fig. 51,c; 51,d): 
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∆ ∆ ∆ ∆H H H Ham av dezn= + + ., 

unde: 

∆Ham av,  este pierderea de sarcinå pe sectorul amonte (priza-canal- 

galerie de legaturå) ¿i aval (galerie de spålare cu   v > 2 m/s) care se pot calcula 
dupå metode folosite curent  în hidraulicå; 

∆Hdezn      - pierderea de sarcinå în deznisipator; este de regulå egalå  

 cu cåderea în deznisipator în cazul spålårii hidraulice. 
 

 Pompând apa la circa 10 m cu  fa¡å de nivelul apei în bieful amonte 

se asigurå cu mult peste cåderea necesarå spålårii deznisipatorului. 

SP1

 
 

4.1.4. OBSERVAºII FINALE 
 

• Când nu se poate asigura cåderea generalå, sau debitul de apå de spålare, 
se adoptå altå metodå de curå¡ire: mecanicå sau mecano-hidraulicå (pod raclor 
echipat cu pompå mamut); în acest caz dimensiunile vor fi coordonate cu cele 
ale utilajelor existente (catalog utilaje, 1980); solu¡ia are avantajul cå nu solicitå 
practic apå de spålare dar necesitå energie pentru pompare. 

• Evaluarea pierderilor de sarcinå în deznisipator este greu de fåcut întrucât 
depinde de modul de realizare a racordului de intrare ¿i a dispozitivului de 
uniformizare a mi¿cårii; pierderea de sarcinå în camera de lucru este foarte 
reduså, chiar ¿i în cazul podului de ghea¡å; o evaluare corectå se ob¡ine numai 
prin încercåri pe model hidraulic sau måsuråtori la scarå naturalå; este bine ca în 
sistem så existe o rezervå de cådere pentru a compensa, la nevoie, pierderile de 
sarcinå datorate ¿i eventualelor erori de amplasare pe verticalå sau de 
construc¡ie; func¡ionarea înecatå a deznisipatorului poate avea efecte neplåcute. 

• Atunci când nu este viiturå (când suspensiile din apå nu sunt în cantitate 
mare) timpul între douå curå¡iri se va stabili dupå experien¡å: (1) când se umple 
compartimentul de depuneri ¿i existå riscul reantrenårii nisipului sau (2) când 
existå riscul de colmatare a nisipului ¿i spålarea devine dificilå; în orice caz 
experien¡a celor din exploatare trebuie så îi ajute så spele deznisipatorul înainte 
de viiturå. 

• ¥ntrucât în normative nu se prevede obligativitatea unui preaplin, va fi 
analizatå situa¡ia de la caz la caz; este necesar ca în cazul închiderii stavilelor, 
apa så poatå fi evacuatå în siguran¡å fårå inundarea platformei; în cazul 
deznisipatorului dimensionat acesta fiind alimentat prin pompare este necesar så 
se opreascå pompele înainte de a bloca circula¡ia apei în ambele cuve sau så se 
lege, prin amenajare specificå, cele douå cuve cu galeria de spålare. 
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• ¥ntrucât pe durata spålårii, debitul ce pleacå spre sta¡ia de tratare, se poate 
reduce (se scoate o cuva din func¡iune pentru spålare) vor trebui luate måsurile 
corespunzåtoare la toate compartimentele afectate. 

 
 

4.2. DECANTORUL 
 

4.2.1. ALEGEREA TIPULUI DE DECANTOR 
 

 Dupå cum a rezultat din verificarea func¡ionårii deznisipatorului, la 
viiturå, cele 2 190 mg/l suspensii trebuie så fie re¡inute integral în urmåtoarele 
trepte de limpezire - decantoare ¿i filtre. 
 Cum este cunoscut cå filtrul nu func¡ioneazå ra¡ional decât dacå 
prime¿te apå cu con¡inut redus de suspensii (10-30 mg/l - maximum 50 mg/l 
dupå normele noastre, sub 0,5 mg/l - 5 mg/l în stråinåtate). 
 Rezultå cå sarcina cea mai grea în limpezirea apei revine treptei de 
decantare. Trebuie realizat un grad de limpezire foarte ridicat (la viiturå). 

 

K= ( )⋅100/ =[(1 830 - 50)/1 830]⋅100 = 97,5 %. p pb − d pb
 

 Mai rezultå din curba de limpezire din figura 48 cå pentru a putea realiza 
o asemenea performan¡å este necesar un adaos de reactivi de floculare a 
suspensiilor fine din apå. Reactivul încercat este sulfatul de aluminiu, în dozå de 
75 mg/l. Tot din curbå rezultå cå ob¡inerea unei limpeziri înaintate se face la o 
sedimentare simplå dupå o duratå mare de timp, tdec .= 4 ore. Aceasta corespunde 

unei viteze minime de sedimentare (în regim static) de w = 0,02 mm/s. 

 Cum decantorul este obiectul de bazå în limpezirea apei, vor fi fåcute 
calcu-le de dimensionare pentru mai multe tipuri de decantoare urmând ca la 
sfâr¿it så se facå o discu¡ie asupra avantajelor celui mai bun dintre tipurile 
studiate. 
 Conform STAS 3620/1,2-85 pot fi alese decantoare: 
 

− orizontale longitudinale; 
− orizontale radiale; 
− decantoare cu recircularea mecanicå a nåmolului; 
− decantoare cu viteza ascensionalå variabilå; 
− decantoare lamelare. 
 

 Pentru o alcåtuire ra¡ionalå ar trebui analizatå varianta cu decantoare în 
douå trepte: o treaptå de predecantare la care limpezirea gravita¡ionalå este 
preponderentå (primele trei tipuri de decantoare men¡ionate) ¿i treapta a doua, 
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de finisare, cu decantor suspensional cu lamele sau un decantor pulsator) 

decantor care så reducå turbiditatea sub 5
o
 SiO . 2

 a. Decantorul orizontal longitudinal.  

 Avantaje:  
− existå proiecte tip pentru o gamå mare de dimensiuni, poate fi executat 

relativ simplu, par¡ial chiar din elemente prefabricate; 
− se exploateazå simplu ¿i este robust în func¡ionare; 

− este relativ pu¡in sensibil la varia¡ia bruscå a con¡inutului de suspensii; 

 Dezavantaje:  
− nu poate realiza performan¡e ridicate decât la o exploatare extrem de 

atentå (o dozare riguroaså a reactivilor); 
− are parametrii hidraulici mai slabi  (încårcarea hidraulicå u = 1-2 m/h, 

timp de decantare 2...4 h) de unde rezultå volume construite mari, din 
cauza sistemelor de colectare ¿i distribu¡ie deficitare se pot realiza spa¡ii 
moarte de 20...40 %; 

− se exploateazå greu în condi¡ii de iarna severå; 
− este influen¡at defavorabil de viiturile puternice; 
− necesitå personal permanent de manevrare a utilajelor de curå¡ire (de 

regulå). 

Exemple de lucråri în func¡iune: Bucure¿ti-Arcuda, Bråila, Timi¿oara, Ia¿i etc. 
 

b. Decantorul orizontal radial. 

 Avantaje:  
− asemånåtoare celui orizontal longitudinal, în plus: 
− automatizare simplå pentru func¡ionarea sistemului de colectare ¿i 

evacuare a nåmolului; 
− performan¡e tehnologice mai bune. 

 Dezavantaje: 

− un pod raclor relativ greu; 
− func¡ionare grea iarna; 
− parametrii tehnologici relativ mode¿ti (u = 1-2 m/h,  = 2..4 h); td
− execu¡ie mai preten¡ioaså; 
− poate realiza spa¡ii  volume moarte importante (pânå la 40 %); 
− partea centralå a decantorului foarte adâncå; 
− având suprafa¡a mare, suferå o influen¡å defavorabilå la vânt. 

Exemple de lucråri în func¡iune: Cîmpina-Paltinu, Pite¿ti, Comåne¿ti etc.  
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c. Decantorul cu recircularea mecanicå a nåmolului. 

 Avantaje: 

− performan¡e tehnologice mai bune (u=1,5...3m/h, = 1,5...2 ore), deci 

spa¡iu construit mai redus; 

td

− curgere ascensionalå, deci probleme mai pu¡ine iarna; 
− reactivii pot fi introdu¿i chiar în decantor, în zona centralå. 

 Dezavantaje: 

− func¡ionarea este esen¡ial influen¡atå de o dozare corectå a reactivilor; 
− construc¡ie complicatå pentru podul raclor, sau dispozitivul de amestec ¿i 

antrenare (recirculare). 
• Pentru eliminarea dezavantajului folosirii unui pod raclor complicat a 
fost dezvoltat sistemul cu hidroejector de joaså presiune cunoscut sub 
numele de decantor tip ICB - (Månescu, A., 1994). 

• Exemple de lucråri în func¡iune: Bucure¿ti-Ro¿u, Craiova, Cluj, 
Bistri¡a, Pite¿ti, Ia¿i-Chiri¡a, Bra¿ov, Bråila-Chiscani etc. 

d. Decantor cu pulsa¡ie ¿i lamele (Sandu, M., 1981; Månescu, A., 1994). 

 Avantaje: 

− asigurå o limpezire bunå, stabilå ¿i controlatå; 
− are performan¡e tehnologice ridicate (u=4...6 m/h, = 1 h); td
− nu are piese în mi¿care în apå, deci forma în plan poate fi oricare 

(simetricå înså); 
− pierde pu¡inå apå la evacuarea nåmolului. 

 Dezavantaje: 

− nu suportå încårcåri mari în suspensii (max. 2 000 mg/l); 
− solicitå o exploatare riguroaså în dozarea reactivilor; 
− nu existå proiecte tip pentru o gamå largå de tipodimensiuni; 
− nu existå încå o solu¡ie bunå pentru executarea în ¡arå a modulelor 

lamelare pe cale industrialå. 
 

 Exemple de lucråri în func¡iune: Constan¡a, Tg. Mure¿ (în curs Bucure¿ti 
Crivina). 
 

e. Decantor lamelar (Degremont, 1989; Moraru, G., 1992). Realizat relativ 
recent decantorul de tip vertical este echipat cu module lamelare (spa¡ii închise 

de circa 4-6 cm, înclinate la 52 - 60
o
 ¿i lungi de 0,8...1,20 m). 

 Avantaje: 

− poate fi exploatat la încårcåri relativ mari; în mod normal 2...6 m/h, dar 
cu o reac¡ie bunå sunt realizåri de 10...50 m/h; 
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− are adâncimi relativ mici; 
− nu este influen¡at de vânt, de¿i în mod normal ar trebui acoperit în zonele 

cu ierni grele. 

 Dezavantaje: 

− nu existå, încå, în ¡arå, o solu¡ie pentru modul (la scarå industrialå); 
− costul modulului este relativ mare; 
− evacuarea nåmolului poate deveni o problemå dacå nu este bine gânditå 

¿i realizatå; 
− nu avem în ¡arå o experien¡å largå. 

 

 Exemple de lucråri în func¡iune: Ludu¿, Hu¿i. 
 Din motive didactice, în aplica¡ia de fa¡å vor fi dimensionate aceste 
tipuri de decantoare de¿i de la început se poate vedea cå performan¡ele 
decantorului pulsator cu lamele ¿i a celui lamelar sunt cele mai bune, deci el ar 
trebui luat în considerare. Sunt înså executate multe decantoare din celelalte 
tipuri ¿i este bine så fie cunoscutå tehnologia de dimensionare. 

 
 

4.2.2. DIMENSIONARE TEHNOLOGICÅ  
 

4.2.2.1. Decantor orizontal longitudinal. Parametrii tehnologici, da¡i de 
STAS 3620/1, 2-85, sunt preciza¡i ¿i în figura 52,a. 
 Se cunosc deci: 

• = 516 l/s; Q
• = 1 830 mg/l; cb
• = 50 mg/l; cd
• = 4 h; td
• = 0,02 mm/s. w
 

 Se aleg din valorile recomandate de STAS: 

• v = 10 mm/s = 36 m/h; 
• = 2 m/h; u
• = 0,30 m. hs
 

 Dimensiunile decantorului: 

• ; L Lu= +2

• ( ) ( )L h v u h hu u u= = =/ /36 2 18 u

d

; 

• = 2 (m/h)  ⋅ 4 h = 8 m. h u tu = ⋅
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 Cum înål¡imea utilå este foarte mare se alege, din datele pentru 
elementele proiectului tip, adâncimea utilå maximå = 3,20 m. ¥n tabelul 28 

sunt date, dupå pr. tip ISLGC, principalele elemente ale decantorului orizontal. 

hu

 Este obligatorie alegerea a cel pu¡in douå compartimente ¿i din tabelul 
28 la adâncimea de 3,20 m → b = 9 m. 1

Tabelul 28 
 

Dimensiunile decantorului orizontal longitudinal 
 

Dimensiu-
nea 

Lå¡imea b ( ) [m] b1

[m] 3 (3,5) 4 5 6 7 8 9 
Lungimea
L [m] 

 
20..30 

 
21..35 

 
25..40 

 
30..50 

 
40..5

0 

 
45..60 

 
50..65 

 
55..70 

Lå¡imea 
[m] b2

 
2,3 

 
2,8 

 
3,3 

 
4,3 

 
5,3 

 
6,3 

 
7,3 

 
8,3 

¥nål¡imea 
totalå 
H[m] 

2,6 2,60 2,80 3,0 3,40 3,6 3,8 4,0 

¥nål¡imea 
zonei 
utile [m] hu

 
 

2,1 

 
 

2,10 

 
 

2,25 

 
 

2,40 

 
 

2,75 

 
 

2,90 

 
 

3,05 

 
 

3,20 

¥nål¡imea 
totalå de 
apå [m] 

 
2,3 

 
2,30 

 
2,50 

 
2,70 

 
3,10 

 
3,20 

 
3,50 

 
3,70 

¥nål¡imea 
zonei de 
depuneri 

[m] hd

 
 

0,20 

 
 

0,20 

 
 

0,25 

 
 

0,30 

 
 

0,35 

 
 

0,40 

 
 

0,45 

 
 

0,50 

¥nål¡imea de 
siguran¡å 

 
0,30 m 

Ecartamen
-tul podu-
lui reclor 

 
 

b1 + 0,55 m   pod de suprafa¡å 

 
 Sec¡iunea transversalå utilå a compartimentului va fi: 
 

S b hu1 1= ⋅ = 9⋅3,20 = 28,80 m . 2

Pentru cele douå compartimente: 

S n St c= ⋅ 1 = Q/v = (516 dm /s)/(0,1 dm/s) = 51,6 m ; 3 2

 209



n S Sc t= / 1= 51,6/28,8 = 1,80 ≅ 2, 
 

deci decantorul va avea douå compartimente. 
Viteza realå de circula¡ie a apei: 
 

 v = Q/ = (0,516 m /s)/(2⋅28,80 m )= 9 mm/s = 32,4 m/h St
3 2

 

¿i atunci lungimea utilå a decantorului va fi: 
 

 = 3,20⋅(32,4/0,8) = 130 m, dimensiune mare. Lu
 

 Viteza de sedimentare va fi, la = 3,20 m: hu
 

u = / = 3,20/4 = 0,80 m/h. hu td
 

Se poate reduce dimensiunea compartimentului prin schimbarea valorii 
vitezei de curgere a apei în cuvå; se adoptå valoarea v = 5 mm/s = 18 m/h ¿i 
atunci: 

• = 516/0,05 = 10 320 dm = 103,2 m ; St
2 2

• = 103,2/28,80 = 4 compartimente (grupate câte 2); n S St= / 1
• v = 0,516/(4⋅28,80) = 4,5 mm/s = 16,2 m/h; 
• = 3,20⋅(16,2/0,8)=65 m; Lu
• + 2 = 67 m. L Lt = u

d

 Valorile ob¡inute se încadreazå în limitele date de proiectul tip. 
 

 Spa¡iul de nåmol. Este de remarcat cå forma platå ¿i orizontalå a 
radierului decantorului de¿i oferå avantaje constructive importante (folosirea 
aceluia¿i prefabricat) nu este cea mai bunå din punct de vedere al colectårii 
suspensiilor depuse, a nåmolului. ¥n mod normal decantorul ar trebui så aibå un 
radier în pantå, iar groapa de nåmol, ba¿a de colectare a nåmolului, så fie 
amplasatå la 0,2...0,3 din lungimea decantorului, fa¡å de capul amonte. 
 Pentru a determina volumul de nåmol trebuie hotårât tipul de pod 
raclor. Sunt posibile douå solu¡ii: 

• se acceptå un strat de nåmol cu grosimea de maxim 50 cm ¿i o curå¡ire 
periodicå la un interval de: 

  

( )t Vc
1 = /debitul suspensiei re¡inute 

 

cu ajutorul unui pod raclor de suprafa¡å (numai lama curå¡itoare intrå în 
apå); ac¡ionarea podului se face de regulå prin comandå manualå; 

 210



• curå¡irea continuå, un pod raclor scufundat, de tip lan¡ cu recle¡i, cu 
func¡ionare grea în mediu apos dar cu strat sub¡ire de nåmol; evacuarea 
nåmolului din ba¿å se face hidrauluic la umplerea acesteia (cu volumul 

). Vg
 
 

  Volumul suspensiilor re¡inute în unitatea de timp: 
 

( )[ ]Q Q c c cN b d N= − / 3m /h, 

  unde: 

Q  este debitul de apå supuså decantårii, m /h; 3

( )c cb d−  - cantitatea de suspensii re¡inute în decantor, mg/l sau g/m ; 3

cN  - concentra¡ia în substanta solidå a namolului depus,%, 

se adoptå valoarea = 5% (echivalent 50 000 mg/l). cN
 

QN = [1 860 (1 830 - 50)/50 000] = 66 m /h. 3

 

 S-a apreciat cå greutatea specificå a suspensiilor depuse, în mediul 

apos, este egalå cu a apei (în realitate are valori 1,01...1,1 daN/dm . 3

 Se adoptå curå¡irea intermitentå, deci h = 0,50 m. u
 

Vd = 2⋅L⋅b⋅ = 2⋅67⋅9⋅0,50 = 603 m . hd
3

 

 Umplerea spa¡iului de nåmol se realizeazå (la ape mari, cu încårcarea 
din temå) în: 

( )tc
1 = 603/66 = 9,1 h 

 

timp care corespunde intervalului între douå curå¡iri (treceri a lamei racloare). 
 Durata unei curå¡iri cu podul raclor este: 

 

T t t t tc = + + +1 2 3 4 , 

unde: 
t1  este durata ridicårii lamei din apå (la sfâr¿itul cursei); se 

apreciazå la 10 minute (urmeazå ca dispozitivul de ridicare så realizeze acest 
lucru, sau se corecteazå calculul); 

t2     -      durata de mers în gol (cu lama ridicatå de la capåtul amonte la  

 capåtul aval, pentru o nouå curså); la o vitezå de deplasare de 6 
cm/s (216 m/h) rezultå: 
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t2 = /216 = 65/216 = 0,30 h =18Lx ′ ; 
 

Lx  - lungimea efectivå a cursei podului care este mai micå decât  
lungimea L; aici pentru simplificare s-a adoptat valoarea L; 

t3     - durata de coborâre a lamei, din pozi¡ia de transport de lucru; se 

apreciazå simetric lui t ; =10 minute; 1 t3
t4     - durata de deplasare a podului cu lama pe radier curå¡ind 

nåmolul; se apreciazå cå viteza de deplasare a podului nu trebuie så 
depå¿eascå viteza apei; v= 0,45 cm/s. 

 

td = /v = 65/(0,45⋅10 ) = 240 min. Lx 2

 Deci: 
Tc = 10 + 18 + 10 + 240 = 278 min = 4,6 h. 

 

 Pentru a evita o transbordare complicatå a unui pod raclor între cele 
douå grupe de cuve este ra¡ional så se prevadå câte un pod raclor pentru fiecare 
(în acest caz automatizarea este mult mai simplå). 
 Nåmolul este colectat într-o ba¿å de nåmol aflatå în partea amonte. 
Pentru o adâncime de 1 m ¿i celelalte dimensiuni din figura 52,b rezultå un 

volum al ba¿ei de 36 m . Timpul între douå goliri va fi : 3
 

( )t V Qc basa N
2 = / = 36/66 = 0,55 ore. 

 Instala¡ia hidraulicå prevåzutå din ¡eava de o¡el, protejatå, are 
dimensiunile: 

• alimentarea: 
  

− conducta generalå Q = 516 l/s, v = 0,3...0,9 m/s; 
− pentru douå cuve de decantor = 256 l/s: Q1

Dn = = 800 mm (v = 0,52 m/s); D1

− pentru o cuvå de decantor = 128 l/s: Q2

Dn = = 500 mm (v = 0,67 m/s); D2

• evacuarea apei decantate (v = 0,6...1 m/s) pentru un grup de douå 
decantoare; Q = 256 l/s, Dn = =500 mm (v = 1,30 m/s); D4

• evacuarea nåmolului : volumul ba¿elor 36 m ; se adoptå un timp de 
golire de 10 , deci : 

3

′

qN = 36/(10/60) = 216 m /h = 60 l/s; 3
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v ≥ 2 m/s  Dn = = 200 mm (v = 2 m/s); D5
 

Evacuarea va func¡iona la fiecare jumåtate de ora în perioada apelor mari; în 
celelalte perioade intervalul de func¡ionare va fi corelat cu func¡ionarea podului 
raclor (la fiecare curså a podului se va goli ba¿a). 
 

 Remarcå: 
 

(1) Decantorul nu are prevåzut preaplin, deci în momentul în care se 
prevede vana pe conducta de plecare este necesar så se prevadå ¿i 
preaplin. 

(2) Evacuarea nåmolului trebuie fåcutå pe durate cât mai mici pentru a 
evita pierderea de apå ¿i ob¡inerea unui nåmol cât mai concentrat (mai 
ales când nåmolul urmeazå så fie tratat într-o gospodårie separatå). 

Cantitatea de apå evacuatå cu nåmolul este de circa 70 m /h (de douå 

ori pe orå volumul ba¿elor); aceastå pierdere reprezintå 70 m /h (circa 
19 l/s) deci 19/516 = 3,7 % din sporul de 10 % ( = 1,1) asigurat 

pentru sistem. 

3

3

Ks

 
4.2.2.2. Decantorul orizontal radial.  
 

Dimensiuni generale.  Prevederile STAS legate de dimensionarea 

decantoa-relor radiale sunt identice celor de la decantoarele longitudinale; 
schema de func¡ionare tehnologicå este datå în figura 53,a. 
 

 Pentru elementele de bazå cunoscute: Q = 516 l/s; K = 97,5 %; = 4h;   

= 0,02 mm/s, sunt necesare minimum douå decantoare. 

td
w
 ¥n tabelul 29 sunt date principalele dimensiuni ale decantoarelor radiale 
dupå proiectele tip. 
 Nota¡iile sunt date pe figura 53. 
 Din proiectul tip se alege = 2,90 m (pentru decantorul de 45 m): hu

u = / = 2,90/4 = 0,725 m/h - apropiat de limita 0,8 m/h; hu td

( )( )S Du = −π / 4 2
1
2d

u

- suprafa¡a utilå a decantorului  

V Q t S hu d u= ⋅ = ⋅ - volumul util al decantorului (volumul spa¡iului de 

limpezire) 
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Tabelul 29 

 
Dimensiunile decantoarelor radiale (Pâslåra¿u, I., 1981) 

 
Tip Dimensiuni generale, [m] 

 D D1  D2  d1  d2  d3  d4  h1  h2  h3  

16 16  14,7 5,6 4,6 5 - 0,4  0,37 
20 20  18,5 5,6 4,6 5 - 0,4 2,0 0,50 
25 25  23,5 6,6 5,6 6 2 0,4  0,63 
30 30  28,1 7,6 6,6 7 2 0,4  0,77 
35 35  33,1 9,0 7,6 8 2 0,4 2,5 0,90 
40 40  37,7 10,0 8,6 9 2 0,4  1,03 
45 45  42,7 11,0 9,6 10 2 0,5 3,0 1,17 

 
 

Tip Pod reclor 
 Putere, [kW] Greutate, [daN] 

16  3 150 
20 2⋅0,37  
25  4 360 
30  4 910 
35 2⋅0,55 5 830 
40  7 385 
45 2⋅0,75 8 710 

 

S Q t hu d= ⋅ / u

2

= 1 860⋅4/2,90 = 2 560 m , 2

pentru:  D = 45 m, = π/4 (Su 45 112 − ) = 1 490 m /decantor 2

n = = 2 560/1 490 = 1,72 ≅ 2 decantoare ( > 4 h deci K > 97,5 %). S su u/ td

 Se alege decantorul de 45 m care pentru douå unitå¡i realizeazå un timp 
de decantare ceva mai mare ca duratå necesarå pentru limpezirea cerutå; se mai 
are în vedere ¿i faptul cå din cauza realizårii încå deficitare a sistemului de 
întroducere ¿i evacuare a apei din decantor se realizeazå volume moarte care pot 
avea valori importante ¿i care reduc de fapt eficien¡a decantorului (dupå 
standardul SNIP fost URSS - volumul mort poate atinge ¿i 40 %). 
 Dimensiunile decantorului sunt date în figura 53. Podul raclor are o 
vitezå de deplasare de 1-2 ture/orå. 
 

 Grosimea stratului de nåmol. La douå ture/orå a podului (deci o rota¡ie 
completå la 1/2 ore) volumul de nåmol depus este:  
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VN = 66 m /h⋅1/2 h = 33 m  (pentru 66 m /h, v. dec. orizontal); 3 3 3

 

h V Su u= / u

g

= 33/2⋅1 490 = 1,10 cm. 
 

 Volumul conului pentru colectarea nåmolului (concentratorul de nåmol) 

este, conform proiectului tip, 150 m . Rezultå cå golirea conului se va putea 
face la un interval de  

3

 

tc = 150 m  / 66 m /h = 2,3 ore, la ape mari. 3 3

 

 Pentru evitarea cimentårii nåmolului în con, mai ales atunci când se ¿tie 
cå deznisiparea apei se face greu, se recomandå ca intervalul între douå goliri så 
nu depå¿eascå 12 ore. La volume mai mici golirea se va face par¡ial urmårind 
concentra¡ia nåmolului evacuat. 
 

 Instala¡ia hidraulicå. 

− conducta de alimentare cu apå brutå (v ≅ 1 m/s): 
 

Q = 256 l/s, Dn 600 mm (v = 0,96 m/s); 
 

− conducta de evacuare a apei decantate (v ≅ 1 m/s): 
 

Dn 600 (v = 0,96 m/s); 
 

− sec¡iunea jgheabului de colectare a apei decantate (v = 0,6 m/s), debitul 
evacuat: 

Q/2 = 128 l/s; 
 

Aj = Q/v = 128/6 = 21 dm ; 2

 

− panta jgheabului de colectare 1%, ob¡inutå cu beton de pantå, (aten¡ie! 
dimensionarea exactå a sec¡iunii jgheabului este o problemå complicatå; 
curgerea apei este o curgere råsucitå ¿i cu debit variabil din cauza apei 
deversate continuu în lungul jgheabului); 

− conducta de evacuare a nåmolului (Dn >150 mm, v > 2 m/s); 
  se propune un timp de golire de 10 minute: 

 

Q V tN d= / = 150 m /10,60 = 0,25 m /s, 3 3

 

  ¡eava Dn 400, v = 2 m/s; 
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− mårimea lamei deversante; pentru realizarea unei colectåri uniforme a 
apei din decantor, jgheabul de beton se corecteazå la partea superioarå cu 
o lama metalicå, tip deversor triunghiular, reglabilå; deversorul are unghi 

la centru 90
o
 ¿i înål¡imea din¡ilor (joantivi sau un dinte da unul nu) de      

10 cm; 
 

• lungimea jgheabului: 
 

π (D - 2) = 135 m; 
 

• debitul evacuat pe metru de jgheab: 
 

q j = 256/135 = 1,9 l/s⋅m; 

 

• debitul printr-un deversor triunghiular (5 buc./m): 
 

qdev = 1,9/5 = 0,4 l/s⋅deversor; 
 

• înål¡imea lamei deversante, curgere liberå: 
 

qdev = 1,42 h 5 , formula Thomson (Cioc, D., 1986; Idlicik, 1988); 2/

 

• timpul de trecere prin camera de reac¡ie: 
 

t Vr con= /Q = 300 m /0,256 m /s=1 170 sec=19,5 min; 3 3

 

   timpul este bun având în vedere cå literatura recomandå 
10-20 minute; 

• timpul mediu de trecere prin decantor: 
 

td = V/Q = 1 603 m /920 m /h = 2,6 h <4 h. 3 3

 
4.2.2.3. Decantor suspensional cu recircularea mecanicå a nåmolului. 

Dintre multitudinea de tipuri de decantoare suspensionale, dezvoltate în lume ¿i 
în mare parte ¿i în ¡ara noastrå, se ia în considerare decantorul cu recircularea 
mecanicå a nåmolului tip ROªU. Principalele dimensiuni sunt date în tabelul 30 

¿i în figura 54. 
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 Tabelul 30 

  
Dimensiunile decantorului cu recirculare mecanicå 

 
Q  

[l/s] 
D 

[m] 
D1  

[m] 

D2  

[m] 

D3  

[m] 

D4  

[m] 

D5  

[m] 

200 24 20,6 8,18 7,46 3,50 1,65 
350 30 21,10 10,30 9,58 4,40 2,08 
500 34 25,30 11,32 11,72 4,90 2,44 
800 43 34,30 14,38 13,56 6,20 2,95 

 

Q  
[l/s] 

Nr. conducte 
i 

A b 
[cm] 

c 
[cm] 

e 
[m] 

200 14 ¡evi  i = 3 o/oo
-7,50 55 40 0,65 

350 22 ¡evi  i = 4,5 o/oo  56 40 1,55 

500 18 ¡evi  i = 3 o/oo -8,15 65 40 2,75 

800 30 ¡evi  i = 4 o/oo -8,0 60 50 4,65 

 
Elementele de dimensionare date de STAS 3620/2-85 sunt marcate pe figura 54,a. 

− Pentru spa¡iul de amestec: 

• viteza de rota¡ie a dispozitivului de recirculare  
 0...18 rot/min., func¡ie de gradul de recirculare; 
• viteza apei la ie¿irea din spa¡iul de amestec: 

 

v1 = 0,15...0,20 m/s; 

− Pentru spa¡iul de reac¡ie: 

• timpul total de amestec ¿i reac¡ie ( în volumul cilindrului de 
diametru ) 15...20 min; D3

• viteza apei la ie¿irea din spa¡iul de reac¡ie  
 

v2 = 0,06... 0,08 m/s; 
 

− Pentru spa¡iul de limpezire: 

• timpul de limpezire 1,5... 2 ore; 
• viteza ascensionalå a apei (echivalent încårcare hidraulicå): 

 

u = max 3 m/h; 
 

• spa¡iul de siguran¡å: 
 

hs = 0,30 m; 

Pentru sistemul de colectare a apei decantate:  
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• viteza apei în conductele radiale ¿i în rigola perifericå: 
 

v3 = 0,7... 0,8 m/s; 
 

• diametrul conductelor min. 100 mm; 
• panta longitudinalå a conductelor i = 40/00; 
• gradul de umplere a conductelor max. 0,85; 
• diametrul orificiilor în conductå min. 10 mm; 
• distan¡a dintre orificii max. 30 cm; 
• viteza apei în orificii 1,5... 2 m/s; 
• înål¡imea apei peste conducte 0,30 m; 

− Pentru sistemul de colectare ¿i evacuare a nåmolului: 

• viteza perifericå a podului raclor 1 - 2 rot/orå = 3... 6 cm/s; 
• umiditatea nåmolului ce se evacueazå 96%; 
• viteza nåmolului în conducta de evacuare, min. 1,5 m/s. 

 

 Dimensionarea generalå a decantorului.  Se prevåd cel pu¡in 2 
decantoare identice ( n = 2): c

• debitul decantorului = 256 l/s = 925 m /h; Qdec
3

• suprafa¡a utilå a decantorului: 
 

S Qu d= ec /u = 925/3 = 308 m ; 2
 

− Pentru decantorul cu diametrul de 24 m, = 375 m (tab. 31), 

apropiatå, deci se poate alege decantorul cu D = 24 m, pentru care: 

Su
2

 

u Q Sef dec u= / = 925/375 = 2,46 m/h. 

 
         

        
 Tabelul 31 

 
Dimensiuni generale ale decantorului 

 
Q  

[l/s] 
D 

[m] 
D1  

[m] 

D2  

[m] 

D3  

[m] 

D4  

[m] 

D5  

[m] 

200 24 15,30 8,18 7,46 3,50 1,65 
350 30 21,10 10,30 8,58 4,40 2,08 
500 34 25,30 11,32 10,72 4,90 2,44 
800 43 34,30 14,38 13,56 6,20 2,95 
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      Tabelul 31 (continuare) 

  
Q  

[l/s] 
n ¡evi  
i % 

(A) b 
[cm] 

c 
[cm] 

e 
[m] 

(B) 

200 14 ¡evi  30/00 -7,50 55 40 65 - 6,55 
350 22 ¡evi  4,50/00  56  1,55  
500 28 ¡evi  30/00 -8,15 65  2,75  
800 30 ¡evi  40/00 -8,0 60 50 4,65 - 6,75 

 
− Pentru timpul de limpezire = 2h rezultå volumul necesar pentru 

decantor: 

td

V t Qdec d dec= ⋅ = 2⋅925 = 1 850 m . 3

Din datele priectului tip rezultå: 

• volumul efectiv: 

V = [(π⋅ D2 )/4]⋅ h +(π⋅ /4⋅3)⋅(1 h2 D2 +D⋅ + )-π⋅ ( /4)=1517 m ; D2 D2
2 h2 D2

2 3

• timpul mediu de trecere al apei: 
 

td = 1 577/925 = 1,65 ore (în limita normalå 1,5... 2 ore); 

 

• timpul de amestec - reac¡ie: 

volumul asigurat ( /4) = 263 m ; h2 D3
2 3

 

ta r+ = 262/925 = 17 min; 
 

• diametrul camerei de amestec: 

A Q vdec= / 1= (0,256 m /s)⋅(0,15 m/s) = 1,71 m , 3 2

   se asigurå D = 1,65 m; 5

− Pentru viteza maximå admiså în sistemul de amestec = 0,20 m/s prin 

orificiul central = 1,65 m se poate asigura debitul maxim de: 

v1
D5

Qmax = (π⋅ /4)⋅ v = 0,428 m /s; D5
2

1
3

 

  rezultå cå se poate realiza un grad de recirculare de maximum: 
 

Qmax / = 0,428/0,256 = 1,67; Qdec
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− Pentru valoarea debitului de 0,256... 0,428 m /s ¿i o denivelare de 
ordinul 5 cm, la tura¡ia de 10...15 rot/minut se alege dispozitivul de 
recirculare (tip rotor de pompå) cu 1...2 viteze de rota¡ie ¿i pozi¡ie 
variabilå pe verticalå; motorul de antrenare are putere mare din cauza 
reductorului de tura¡ie 750/10; valorile practice de func¡ionare a 
agitatorului vor fi stabilite în perioada de probå tehnologicå sau în 
exploatare, când valorile maxime nu au fost prinse în perioada de probå; 

3

− Mårimea spa¡iului de trecere a debitului recirculat ( ). Se alege o vitezå 

de curgere egalå cu viteza admiså în camera de reac¡ie V = 0,06 m/s: 

Qr

r
 

Aorif = /V = (0,428 - 0,256)/0,06 = 2,87 m ; Qr r
2

 

− Aceastå suprafa¡å se distribuie constructiv, simetric, în peretele dintre 
cele douå spa¡ii, asigurând înså ¿i spa¡iu de trecere pentru personal (în caz 
de repara¡ii); 

• mårimea spa¡iului de trecere a apei din camera de reac¡ie în camera de 
limpezire (V = 0,06 m/s): 2

A Qorif dec= /V =0,256/0,06 = 4,27 m . 2
2

 Spa¡iul este inelar, cu diametrul  ¿i are o înål¡ime de min, ∆h: D3

∆h = /(π⋅ ) = 4,27/(π⋅7,46) = 0,18 m. Aorif D3

 Spa¡iul de nåmol. Nåmolul este colectat continuu prin curgere liberå pe 
peretele exterior, înclinat, al decantorului ¿i prin curå¡ire cu lama racloare pe 
radier; nåmolul colectat este împins la o rigolå centralå de unde este evacuat 
hidraulic prin sifonare cu ajutorul a trei guri de evacuare, dispuse simetric. O 
vanå specialå, cu deschidere automatå, se deschide când sapa legatå de podul 
raclor (¿i care impinge nåmolul în rigolå) se apropie de orificiu. Rezultå cå 
timpul de golire pe un orificiu nu poate dura mai mult de 1/3 din timpul de 
rota¡ie al podului; valorile maxime pot fi, pentru tura¡ia minimå o rota¡ie pe orå: 

− timpul între douå goliri succesive: 
tg = (2/3)⋅1 orå = 0,66 ore; 

− debitul de nåmol, calculat la celelalte tipuri de decantoare, este de 

66m /h (calculat pentru concentra¡ia de 5%, realizabilå): 3

 

VN = 66 m /h⋅0,66 ore = 43 m . 3 3
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 Rigola are dimensiunile 0,40 m lå¡ime, 1,0 m adâncime ¿i ( + 1) m 

lungime, deci volumul total este: 

D2

VR = 0,4⋅1⋅π (8,18 + 1) = 11,6 m  3

 

2/3 din acest volum se va umple între douå treceri succesive ale podului raclor 

deci timpul de umplere va fi 11,6 m /66 m /h = 10 min. 3 3

 Cum viteza maximå de rota¡ie este douå rota¡ii/orå, deci durata între 
douå treceri este  rezultå cå nåmolul nu va putea fi acumulat în rigolå. 
Volumul rigolei trebuie mårit de circa 3 ori; se adoptå dimensiunle 1,0 m 
lå¡ime, 1,20 m înål¡ime ¿i atunci se ob¡ine un spa¡iu suficient. 

30′

 
Instala¡ia hidraulicå. 

− Conducta de alimentare cu apå brutå (v ≅ 1 m/s, apa nu este tratatå cu 
reactiv, deci nu existå riscul de spargere a flocoanelor); Q = 256 l/s, Dn 
500 (v = 1,3 m/s) ¡eavå de o¡el. 

− Apa decantatå se poate evacua tot printr-o conductå Dn 500 mm. 

− Conductele de colectare a apei limpezite; în proiectul tip sunt prevazute 
14 ¡evi de colectare: 

• debitul pe conductå q = 256/14 = 18,4 l/s; c

• pentru h/D ≤ 0,85, Q/ = 1 (v. anexa 4) pentru i = 3 Qpl
0/00 rezultå 

conducta din o¡el Dn 200 (v = 0,6 m/s); 

• numårul de orificii, a¿ezate la 20 cm, rezultå (lungimea ¡evii 5m)        
25 bucå¡i pe conductå; 

• debitul pe orificiu este = 18,4/25 = 0,74 l/s; qo

• se alege o viteza de 1,4 m/s pentru trecerea prin orificiu, deci  

 A q vo o o= / = 0,74/14 = 0,049 dm , d = 0,26 dm  2
o

 se adoptå orificii de 30 mm, = 30 mm, = 0,07 dm ; do Ao
2

• înål¡imea apei peste conductå (sarcina orificiului): 

 = (µ⋅ (2g⋅h) , qo Ao
1 2/

 cu µ = 0,40 ¿i = 0,07 dm , rezultå h = 3,5 dm, în limita 

 recomandatå; 

Ao
2

  
  

− Conductele de evacuare a nåmolului: 
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• 1/3 din volumul rigolei se evacueazå în 1/3 din timpul de rota¡ie;  

• timpul minim de rota¡ie este 0,5 ore (2 ture/ore) deci timpul de 
golire va fi = 1/3⋅0,5 = 10 min; tg

• în 10 trebuie golit 1/3 din volumul rigolei, volum egal cu  ′

 1⋅1,20⋅π ( + 1) = 34 m ; deci debitul de nåmol evacuat  D2
3

qN = 34 m /103 ′ = 34/(10/60) = 204 m /h = 57 l/s; 3

• pentru viteza de circa 2 m/s rezultå ¡eavå Dn 200 (v = 1,95 m/s); 
sunt trei conducte ce func¡ioneazå succesiv. 

 

 La debite mai mici, sau suspensii mai pu¡ine, se poate regla timpul de 
golire la mai pu¡in de 10 minute astfel încât så se poatå påstra viteza de circa 2 
m/s pe conductå. 
 Sarcina pentru func¡ionarea conductei va fi (lucrând cu conducta de 
lungime echivalentå, v. anexa 5): 
 

Intrare le = 4 m 

2 coturi la  90
o le = 2⋅4 m = 8 m 

1 vana fluture le = 2 m 

1 ie¿ire în cåmin le = 8 m 

Lungimea efectivå le = 8 m 

 lech = 30 m 

h i lr ech= ⋅ = ⋅0 03 30, m = 1 m 

 
4.2.2.4. Decantor cu pulsa¡ie ¿i lamele 

 

a. Elemente generale. Predimensionare. Dezvoltarea cercetårilor privind 
cunoa¿terea mecanismului de re¡inere a suspensiilor din apå au condus la 
realizarea unei serii de decantoare cu performan¡e din ce în ce mai ridicate. 
Performan¡ele sunt reflectate în: sporirea eficien¡ei de limpezire, sporirea 
productivitå¡ii (încårcare hidraulicå mare), posibilitatea intervenirii în 
mecanismul re¡inerii suspensiilor prin reactivi ¿i mijloace mecano-hidraulice, o 
mai bunå folosire a reactivilor; solicitå înså construc¡ii mai complicate ¿i o 
supraveghere calificatå, permanentå ¿i disciplinatå. 
 Cu cercetarile fåcute în ¡ara noastrå, par¡ial publicate (Sandu, M., 1981) 
¿i cu date ¿i din literatura de specialitate (Trofin, P., 1983; Pâslåra¿u, I., 1981; 
Degremont, 1989) se va face dimensionarea unui decantor cu pulsatie ¿i lamele. 
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 ¥ntrucât decantorul preia o apå cu calitate variabilå în timp (uneori rapid 
variabilå) este ra¡ional så se prevadå ¿i mijloace pentru a permite adaptarea 
func¡ionårii acestuia în mod efectiv. 
 Schema de func¡ionare a decantorului este datå în figura 55,a. 
 

 Date de bazå: 

− debitul total al apei brute (de limpezit) 0,516 l/s (1 860 m /h); 3

− con¡inutul în suspensii al apei brute (max.) = 1 830 mg/l; cb

− con¡inutul în suspensii al apei decantate 20... 50 mg/l; 

− apa se trateazå cu sulfat de aluminiu ¿i silice activatå (sau alt adjuvant) în 
doze stabilite de laborator (în etapa de studiu dozele sunt 75 mg/l sulfat 
de aluminiu ¿i 8 mg/l silice); 

− pentru motive de siguran¡å ¿i manevrabilitate vor fi prevåzute cel pu¡in 
douå decantoare. 

 

 Parametrii tehnologici de bazå adopta¡i: 

− încårcarea hidraulicå 4... 6 m/h; se adoptå valoarea 5 m/h; 
− timpul de pulsare 

• acumulare t = 20 sec (verificare 10 sec); ac
• lansare t = 7 sec (verificare 15 sec); g

− concentra¡ia nåmolului: 
• în stratul suspensional 10 000 mg/l ( ≅ 1 

daN/dm ); 

γ n
3

• în concentrator   50 000 mg/l ( ≅ 1 

daN/dm ); 

γ n
3

− timpul de parcurgere în floculator 10 - 15 min; 
− valoarea numårului Re; 

• în modulul inferior (floculator), max. 200; 
• în modulul superior, max. 20; 

− înclinarea lamelelor modulului lamelar, 60
o
; 

− lungimea lamelelor (pe direc¡ia curgerii); 
• modulul inferior 1 500... 2 000 mm; 
• modulul superior 1 000 mm; 

− raportul v/w > 10. 
 

Dimensiuni generale ale decantorului (fig. 55,b). Debitul unei cuve, din cele 

douå decantoare, Q = 930 m /h: 3

− Suprafa¡a utilå a decantorului: 
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uS = Q/v = (930 m 3 /h)/(5 m/h) = 186 m . 2

 

 Se adoptå o cuvå de 15⋅12,5 m, astfel încât cele douå cuve asezate 
joantiv så formeze o placå de baza 15⋅25 m placå ce nu are nevoie de rost 
permanent de contrac¡ie (cuve din beton armat). 

− Înål¡imea floculatorului,  pentru un timp de floculare de 51 ′ ;  rezultå: 
 

acf tQV ⋅= = (930 m /h)⋅(15/60 ore) = 230 m ; 3 3

 

  cu înål¡imea floculatorului: 
 

h V Sf f= / u

c

= 232/186 = 1,25 m; 
 

− Înål¡imea totalå a decantorului rezultå din figura 55,b : 
  

 = 5,75 m; Ht
  

− Dimensiunea turnului de lansare . 

• volumul de apå acumulat: 
 

V Q tac ac= ⋅ = (0,256 dm /s)⋅20 sec. = 5,16 m ; 3 3

 

• înål¡imea apei în turn se alege de ordinul 0,80...1,20 m, se adoptå: 
  

 ∆H = 1,0 m; 
  

• sec¡iunea orizontalå a turnului: 
 

S Vt a= /H=5,16 m ; 2

 

• se adoptå dimensiunile 1,50*3,50 = 5,25 m . 2

 
b. Dimensionarea elementelor componente ¿i definitivarea dimensiunilor 

decantorului.  
 

Dimensionarea sistemului de lansare a apei brute (fig. 55,c). Sistemul este 
format din douå ramuri simetrice; fiecare ramurå are o conductå principalå de 
distribu¡ie ( ), care la decantoare mai mari se poate transforma în galerie ¿i un 

numår de conducte perforate pentru distribu¡ie ( ). 

D1
D2
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− Conducta principalå ( ) se dimensioneazå la debitul maxim lansat; 

debitul lansat este variabil; debitul maxim se realizeazå la începutul fazei când 
se evacueazå debitul de apå brutå Q ¿i debitul (∆Q) necesar pentru golirea apei 
acumulate în turn V : 

1D

ac
 

∆Q =V =5,16 m /15 sec. = 0,344 m /s; tac g/ 3 3

 

Qtotal = Q + ∆Q = 0,256 + 0,344 = 0,600 m /s. 3

 

Conducta func¡ioneazå cu debit variabil; la fiecare pereche de conducte 
perforate debitul scade; se poate face un calcul expeditiv presupunând cå debitul 
se distribuie uniform: 
 

Q Qconducta total= /2 = 0,300 m /s; 3

 

Dacå se a¿eazå ¡evile perforate la 60 cm între ele vor fi necesare               
5,5/0,6 = 9 conducte ¿i deci debitul unei conducte va fi: 
 

qc =(0,300  m /s)/2⋅9 = 16 l/s. 3

 

Deci, la intrare în conducta principalå, debitul va fi 0,3 m /s, iar la sfâr¿it 
(la ultima ramnifica¡ie 2 = 32 l/s): 

3

qc
 

Qmed cond. = (300 + 32)/2 = 166 l/s. 
 

Se alege ¡eava de o¡el ¿i pentru o vitezå V = 0,8...1 m/s rezultå din diagramå 

Dn = 600 mm; ca atare în sec¡iunea de intrare viteza va fi = 1,1 m/s                 

(Q = 300 l/s). 

1
v1

− Conductele de distribu¡ie ( ) se amplaseazå astfel încât: D2
• så asigure o distribu¡ie cât mai uniformå a apei pe suprafa¡a decantorului; 
• så lanseze apa sub formå de jeturi suficient de puternice astfel încât 

energia dezvoltatå de jet pe radier så nu permitå depunerea nåmolului; în cazul 
unei opriri accidentale a decantorului, jetul så poatå disloca stratul de nåmol 
depus; pentru aceasta apa se lanseazå spre radier cu vitezå mare 2-3 m/s, jeturile 
a douå conducte vecine fiind intre¡esute; 

− Diametrul conductei: 

• debitul conductei 16 l/s, distribuit uniform, =(16 + 0)/2= 8 l/s; qm
• lungimea conductei l = (15 - 0,6)/2 = 7,2 m; c
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• pentru debitul 8 l/s ¿i viteza medie de 0,8... 1 m/s rezultå conducta 
Dn 150, cu o vitezå medie la capul amonte = 0,9 m/s ( = 16 l/s). v2 qc

− Numårul ¿i dimensiunea orificiilor: 

• Se adoptå orificii de 20 mm cu vitezå de lansare de 2,5 m/s: 
 

q v Ao o o= ⋅ = 25⋅π ⋅ /4=0,785 dm /s; 0 22, 3

 

• numårul de orificii: 
 

n q qo c o= / =16/0,785 ≅20 orificii, a¿ezate pe douå generatoare; 
 

• distan¡a între orificii: 
 

a = /n = 7,2/(20/2) = 72 cm, pu¡in cam mare. lc
 

− Determinarea pierderii de sarcinå în sistem pentru a asigura o distribu¡ie 
uniformå a apei. 

 Pentru a avea o distribu¡ie uniformå a apei în sistem este necesar ca 
sarcina de lansare (supraînål¡area apei în turnul de lansare) så fie egalå cu 
rezisten¡a hidraulicå a sistemului: 

∆H =∆ ∆h horificiu conducta+ . 
 

 Se adoptå rela¡ia de calcul cunoscutå în literatura de specialitate (Trofin, 
P., 1983): 

∆H = 9⋅( /2g) + 10⋅( /2g). v1
2 v2

2

 

 ¥n primele secunde ale începerii lansårii, vitezele  ¿i  sunt cele 

calculate mai sus: 

v1 v2

v1= 1,1 m/s, = 0,9 m/s. v2

 Rezultå:   H = 9⋅(11 /2g)+10⋅( /2g) = 19/2g = 0,95 m. 2, 0 92,
 

 Rezultå cå supraînål¡area apei din turn asigurå lansarea uniformå a apei 
în decantor (dacå aceastå condi¡ie nu este îndeplinitå se modificå succesiv 
diametrul conductelor pânå la satisfacerea condi¡iei). 

• Viteza de lansare a apei în orificii va fi, la t = 0: 
 

vo = ϕ(2g⋅∆H) = 0,9⋅(2g⋅0,95) = 4,1 m/s; viteza este mare. 1 2/ 1 2/
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• Se recalculeazå diametrul orificiilor (¿i se mai modificå ¿i distan¡a 
dintre orificii care era cam mare); se adoptå a = 30 cm, deci 

=(7,2/0,3)⋅2=48; debitul pe orificiu va fi: no
 

qo = (16 dm /s)/48 = 0,334 dm /s, iar sec¡iunea orificiului: 3 3

 

 = q / = (0,334 dm /s)/(4,1 m/s) = 0,0082 dm  = 0,82 cm ; Ao o vo
3 2 2

 

do = 10 mm. 
 

− Sistemul de colectare a apei limpezite. Se prevede colectarea apei prin 
conducte perforate deoarece sistemul este mai u¿or de executat, mai pu¡in 
sensibil la erorile de montare ¿i mai robust în ce prive¿te comportarea la 
înghe¡. 

 Conductele se a¿eazå paralel cu latura micå a decantorului. Conductele 
debu¿eazå în douå canale a¿ezate monolit pe peretele interior. Canalele 
evacueazå apa în exteriorul decantorului. 
 Schema generalå de amplasare ¿i unele detalii sunt date în figura 55,d. 
 Debitul de calcul al conductelor perforate se apreciazå la dublul valorii 
debitului de apå brutå, întrucât viteza apei pe verticalå fiind variabilå este 
necesar så existe siguran¡a func¡ionårii sistemului (teoretic debitul care intrå în 

spa¡iul de limpezire are valori între zero ¿i  Qtot = 0,6 m /s). 3

 

− Numårul de conducte perforate. Pentru asigurarea unei curgeri relativ 
verticale în spa¡iul de limpezire se impune ca distan¡a distanta dintre 
conducte så nu fie mare. Practic se adoptå o distan¡å între conducte egalå, 
cel mult, cu grosimea stratului de apå limpezitå, în cazul de fa¡å 1,50 m; 
pe lå¡imea de 15,0 m a decantorului se pot a¿eza: 

 

15/1,5 = 9 ¡evi. 
 

 Pentru a nu avea lungimi prea mari conductele se a¿eazå în douå pante; 
vor fi deci 18 ¡evi identice. 

− Debitul pe una ¡eavå: 
 

qc = (2⋅ )/ n ¡evi = (2⋅256 dm /s)/ 18 = 32,2 l/s; Qdec
3

 

− Diametrul ¡evii: se considerå curgerea cu nivel liber, cu grad de umplere 
de max. 85 %, cu orificiile amplasate pe generatoarea de sus, cu panta 
longitudinalå I = 3%; se adoptå ¡eavå de o¡el pentru o rezemare u¿oarå (la 
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 7,5 m lungime poate fi autoportantå); dacå se adoptå ¡eava din PVC, mai 
u¿or de prelucrat ¿i protejat contra coroziunii, sunt necesare elementele de 
sus¡inere adecvate (grinzi¿oare sub conducte): 

• pentru h/D = 0,50 rezultå Q/ Q = 0,50 ( anexa 4); pl
 

Qpl = 2⋅32,2 = 64,4 l/s; 
 

• pentru = 64,4 l/s ¿i I= 3Qpl
0/00 din anexa 3,a rezultå: 

 

Dn 300 ¿i v = 0,82 m/s. pl

− Dimensiunile orificiilor: se adoptå orificii cu = 30 mm diametru 

( =7,2 cm ); se a¿eazå conducta la adâncimea de ∆h = 40 cm sub 

nivelul mediu al apei: 

do

Ao
2

 

qo = µ⋅ (2g⋅∆h) 1 = 0,6 (0,072)⋅(2⋅100) 1 ⋅(4) 1 =1,18 dm /s. Ao
2/ 2/ 2/ 3

 
− Numårul de orificii: 

 

n q qo cond o= / = 32,2/1,18 = 27 orificii. 
 

− Distan¡a între orificii: 
 

a = = [(12,5/2) - 0,60]/ ≅ 21 cm. Lcond o/ n no
 

− Canalul colector : lå¡imea 0,60 m (constructiv); panta longitudinalå     

I = 1%; înål¡imea apei, din cheia limnimetricå (cote in fig. 55,d): 

C1

 
ht = 60 cm, cu datele din tabelul 32. 

 
Tabelul 32 

 
Elementele pentru cheia limnimetricå a canalulul C  1

 
h 

[dm] 
A 

[ dm2 ] 

P 
[dm] 

R 
[m] 

C 
 

R1 2/  Q 

[ m3 /s] 

Obs. 

2 4 5,8 0,069 47,5 0,26 0,0495  
4 12 9,8 0,122 52,2 0,35 0,219  
5 17,5 13,1 0,133 53,0 0,36 0,334  
6 23,5 15,1 0,157 54,5 0,395 0,504  
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Conductele perforate debu¿eazå astfel în canal încât så se asigure o curgere 
de nivel liber; func¡ie de aceasta se determinå cota radierului canalului. 

Observa¡ie:  Asigurarea curgerii cu nivel liber în conducte conduce la o 
pierdere de sarcinå egalå cu circa ∆h (adâncimea de cufundare 
a conductelor sub nivelul apei). 

 

• Sistemul de realizare a pulsårii. Sunt cunoscute douå sisteme de realizare 
a pulsårii: (1) sistemul cu pompå de vacuum ¿i ventil cu comandå automatizatå 
¿i (2) sistemul de sifonare (de tip sifon autodescårcåtor). Alegerea unuia dintre 
sisteme este relativ complicatå, depinzând de sistemul de alimentare a 
decantorului (când alimentarea este gravitationalå, sistemul de sifonare este mai 
bun), de existen¡a utilajelor ¿i randamentul lor de func¡ionare. Sistemul cu sifon 
necesitå încercåri experimentale ¿i reglaje complicate (Tatu, G., 1991). 
 ¥n cazul de fa¡å, se alege sistemul cu pompå de vacuum (cel cu sifonare 
este realizat ¿i patentat în ¡arå). 

− Alegera pompei de vacuum. Pompa de vacuum trebuie så realizeze un 
vacuum egal cu vacuumul necesar pentru supraînål¡area apei în turnul de 
lansare ∆H = 1,0 m ¿i un debit egal cu debitul de apå acumulat în timpul de 
umplere al turnului, deci, aproximativ 

 

Q Vaer ac ut= / = 5,16 m /10 sec = 0,516 m /s = 1 800 m /h, 3 3 3

 

(pentru t  se alege valoarea de verificare, pentru a ob¡ine debitul maxim). u
 Din catalog (ISLGC, 1981, AVERSA 1993) rezultå 7 + 1 pompe tip 
MIL 502 cu caracteristica pompei: 

 

Q = 240 m /h, H = 160 mm Hg, P = 10 kW, 1 500 rot/min,  3
 

prin numårul variabil de pompe în func¡iune se poate ob¡ine un debit de aer mai 
mic, realizându-se ¿i o pulsare convenabilå ( t = 10...u 20′′ , = 7-15 ). tg ′′

Observa¡ie.  Se poate adopta ¿i slou¡ia cu 2+1 pompe MIL 1000 cu 

Q=1000 m /h, H = 160 mm Hg, P = 30 kW, dar cu o 
elasticitate mai micå în func¡iune ¿i puterea instalatå pu¡in mai 
mare; 

3

− Conducta de legaturå la pompå (transportå aer, deci v = 10...15 m/s); 

pentru Q = 516 l/s, = 516/150 = 3,40 dm , d = 2,08 dm. Se alege conducta 

de o¡el de 250 mm; 

Ac
2

− Ventilul ce realizeazå dezamorsarea clopotului are comandå automatizatå, 
ce poate realiza un timp de umplere-golire cel mai potrivit pentru decantorul 
respectiv (teoretic ritmul ar trebui reglat dupå încårcarea în suspensii din apå); 

 239



se alege un ventil Dn 250 sau un numår de robine¡i ce asigurå o suprafa¡å 
echivalentå cu a sec¡iunii de trecere; dispozitivul de ac¡ionare trebuie realizat 
sau importat. 

• Modulul superior: 

− Se adoptå modul confec¡ionabil din elemente din PVC, tip perete înalt 
(37/40,5 mm), vezi figura 55,e, cu raza hidraulicå 9,7 mm (pentru alte tipuri de 
lamele calculul se adapteazå). Lungimea lamelei 1,0 m, unghiul de înclinare a 

lamelei θ = 60
o
.  

Din sec¡iunea orizontalå a decantorului de 12,5⋅15 m se pierde la margine 

(spa¡iu mort) 2⋅(1⋅cos 60
o
⋅12,5 m) = 12,50 m . 2

Suprafa¡a efectivå de limpezire a decantorului: 
 

Sef = 12,5⋅15 - 12,5 = 160 m . 2

 

Viteza medie (verticalå) efectivå de curgere a apei în zona modulului: 
 

vef =(930 m /h)/160 m = 5,8 m/h, 3 2

 

(se poate compara cu viteza medie de 0,8...2 m/h, încårcarea hidraulicå la 
decantoarele clasice). 

− Viteza apei prin caseta lamelei: 
 

v vef ef= /cos 30
o
 = 5,8/0,86 = 6,60 m/h = 1,82 mm/s ≅ 6,6 m/h. 

 

− Mårimea vitezei de sedimentare pentru particula cea mai micå ce se poate 
re¡ine în decantorul lamelar; apa parcurge spa¡iul lamelar l = 1,0 m cu viteza de 
1,82 mm/s în timpul egal cu timpul necesar ca particula så parcurgå spa¡iul 
dintre marginea de sus a lamelei ¿i marginea de jos: 

 

dv = e/sin 30o = 74 mm, 

(cu e = 37 mm), deci: 
 

e/ v /w ¿i       def v= w vefmin = ⋅ dv /e = 1,82⋅(74/100) = 0,134 mm/s. 

 
Notå:  Viteza de separare suspensionalå se poate calcula ¿i cu rela¡ia 

(Sandu, M., 1981): 
 

us = (e⋅ v )/(l⋅cos 60ef
o
) = (37⋅1,82)/(1 000⋅0,5) = 0,134 mm/s = 0,48 m/h. 
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− Eficien¡a modulului se calculeazå cu rela¡ia: 
 

E = / = (5,8 m/h)/(0,48 m/h) = 12, vef wmin
 

 apropiatå de valoarea 10 indicatå ca bunå în literatura de specialitate. 

− Timpul de curgere a apei prin modulul superior: 
 

t vs = 1 / ef = 1 000/1,82 = 550 sec ≅ 9,2 min. 
 

− Valoarea numårului Reynolds pentru curgerea în modul 
 

Re = ( ⋅Rvef h )/ν  = (0,182⋅0,97)/(1,3⋅10 ) = 12,9, 2

 

  Re < 20, deci bun cu ν = 1,3⋅10 cm /s pentru t = 102 2 o 
C. 

 

• Modulul inferior ( v. fig. 55,e). Se adoptå modul confec¡ionabil din plåci 
plane cu lungimea de 1 500 mm, lå¡imea 1 000 mm (AZBO, PAS, PVC etc) pe 
care se monteazå rezisten¡e hidraulice de 50 mm înål¡ime la 20 cm; distan¡a 
între plåci 18 cm (Sandu, M., 1981). 

− suprafa¡a moartå din cauza plåcilor: 
 

′Sm = 12,5⋅2⋅0,75 = 18,75 m ; 2

 

− suprafa¡a moartå din cauza concentratorului de nåmol: 
 

′′Sm = 15⋅1,5 = 22,5 m ; 2

 

− suprafa¡a efectivå de curgere a apei (din care nu s-a scos înså suprafa¡a 
ocupatå de grosimea plåcilor): 

 

Sef = 12,5⋅15 - (18,75 + 22,5) = 146 m ; 2

 

− viteza ascensionalå a apei în spa¡iul modulului: 
 

uef = Q/ = (930 m /h)/146 m = 6,36 m/h; Sef
3 2

 

− viteza medie de curgere a apei printre lamele, în afara sec¡iunii cu 
rezisten¡a hidraulicå: 

 

vef = /cos 30uef
o
 = 6,36/0,86 = 7,4 m/h = 2,06 mm/s; 
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− timpul mediu de parcurgere a modulului, de cåtre apå, aproximativ: 
 

ti = 1/ = 1 500/2,06 = 730 sec ≅ 12 min; vef
 

− raza hidraulicå în zona fårå nervurå: 
 

Rh = s⋅b/2⋅(s + b) = 18⋅100/2⋅(18 + 100) = 7,65 cm; 
 

− numårul Re pentru modulul inferior: 
 

Re = ⋅ = 0,206⋅7,65/(1,3⋅10 ) = 121< 200, bun. vef Rh / ν 2

 

 Pentru elemente de detaliu se poate vedea (Moraru, G., 1992). 
 

• Timpul total de parcurgere al apei prin decantor : 
− în floculator: 

 

t h uf f me= / d

d

m

= 1,25/(930/187) = 1,25/4,98 = 0,252 ore ≅ 15,2 min; 
 

− în stratul de apå limpezitå: 
 

t h ul l me= / = 1,50/4,98 = 0,3 ore = 18 min; 
 

− în spa¡iul dintre module: 
 

t h um m= / = 0,54/4,18 = 0,11 ore = 6,5 min; 
 

− în modul superior: t = 9,2 min; s
 

− în modul inferior: t = 12 min; i
 

 Rezultå timpul total de parcurgere: 
 

Td = ∑t = 61 min. 
 

• Concentratorul de nåmol. Spa¡iul pentru colectarea ¿i concentrarea 
nåmolului este format din douå canivouri de lå¡imea turnului de lansare ¿i 
aflate simetric fa¡å de acesta (fig. 55,f). 
 Marginea concentratorului se gåse¿te la nivelul cotei superioare a 
modulului lamelar inferior. Volumul brut al concentratorului este: 
 

 = b ⋅L⋅ h = (1,50 - 2⋅0,10)⋅(15 - 3,5 - 2⋅0,10)⋅1,50 = 23 . VCN 1 N m3

 

 Cotele sunt date în figurå; pentru  s-a luat spa¡iul fårå beton de 

pantå: 

hN
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  = 1,50 m. hN
 

Cantitatea de nåmol, cu concentra¡ia de 50 000 mg/l este cea calculatå 

anterior este 66 m /h. 3

Timpul de umplere a concentratorului (timpul minim între douå goliri 
succesive): 
 

  = 23 m /(66 m /h) = 0,35 ore ≅ 20 min. T V Qac CN N= / 3 3

Observa¡ie:  Pentru concentra¡ii mai mici de suspensii se va proceda la 
testarea timpului de umplere a concentratorului; nu se va 
låsa nåmolul neevacuat întrucât acesta conduce la sporirea 
concentra¡iei namolului în stratul suspensional ¿i chiar la 
posibilitatea antrenårii acestuia în apa decantatå. 

 
• Sistemul de evacuare a nåmolului. ¥n cele douå compartimente de 

acumulare a nåmolului se introduce câte o conductå de sifonare. Pentru a putea 
determina dimensiunea acesteia trebuie reamintit cå diametrul trebuie så fie cel 
pu¡in 150 mm, iar viteza de curgere cel pu¡in 1,5...2 m/s. Se alege un timp de 
golire de 2 minute. 
 

  /2⋅ = 23/(2⋅2⋅60) = 0,096 /s q VN C= N tg m3

 

rezultå deci: 
 

  Dn 1 = 150 mm (0,032 m /s; V =1,8 m/s; i = 0,038); 3
 

  Dn 2 = 200 mm (0,064 m /s; V =   2 m/s; i = 0,032); 3
 

  Dn 3 = 250 mm (0,096 m /s; V =   2 m/s; i = 0,024). 3
 

 Cåderea disponibilå este diferen¡a între nivelul apei (-0,30) ¿i cota 
conductei dupå vana a doua (dupå aceasta poate urma o curgere nepermanentå, 
aeratå, dictatå de diferen¡a de cota între conductå ¿i cota de ie¿ire, legatå de cota 
canalizårii). 
 Trebuie verificat dacå aceastå cådere disponibilå este suficientå pentru 
realizarea vitezelor calculate. 
 

  ≤ ∆H = 3 - 0,30 = 2,70 m. hr
 

 Se cautå coeficien¡ii de rezisten¡å localå (Iamandi, C., 1978; Idelcik, 
1988); indicii coeficien¡ilor aratå pozi¡ia sec¡iunii (fig. 55, f): 
 

ξ1= 0,8;  = 0,2;  = 1,0;  ξ2 ξ3 ξ4 = 1,0;  ξ5  urmeazå så fie calculat;  = 1,0; ξ6
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        Σ h = [( + )⋅( /2g)] + [1 ξ1 ξ2 v1
2 ξ3 ⋅( v /2g) + (2

2 ξ4 + ξ6 )⋅( v /2g) = 0,57 m; 4
2

 

 Σ = Σ i = (2,30 + 1,90)⋅0,038 + 1,9⋅0,032 + 1,90⋅0,024 = 0,26 m; hd li i⋅
 

Σ h = Σ h + Σ = 0,83 m. r 1 hd
 

 Deci, pentru evacuarea nåmolului este nevoie de o sarcinå mult mai 
micå (0,83 m) decât cea disponibilå (2,70 m). Ca atare este nevoie de o vanå de 
reglare ( ) care så poatå asigura diferen¡a, astfel cå atunci când vana finalå se 

deschide så nu se realizeze un debit prea mare, care så inunde chiar canalizarea. 
Este bine ca debitul de nåmol så nu fie prea mare, deoarece poate conduce (la o 
valoare mare) la perturbarea sedimentårii lamelare. Ar trebui ca la limitå, 
debitul de nåmol så nu depa¿eascå debitul de apå brutå. 

ξ5

 Acum când toate elementele principale ale decantorului sunt cunoscute 
¿i parametrii realiza¡i sunt buni, se poate trece la recalcularea cu valori exacte a 
tuturor elementelor folosind aceia¿i metodologie. 
 

4.2.2.5. Decantorul lamelar. De¿i sistemul de decantare lamelarå a fost pus 
la punct de relativ multå vreme în ¡ara noastrå el nu s-a folosit din cauzå cå nu 
este încå realizat industrial elementul principal - modulul lamelar. 
 Din aceastå cauzå acest tip de decantor nu va fi dezvoltat în aceastå 
aplica¡ie. 
 Pentru o eventualå dimensionare pot fi folosite elementele date pentru 
dimensionarea modulului superior al decantorului pulsator cu lamele. Pentru 
evacuarea nåmolului pot fi adoptate urmåtoarele sisteme: 

− un sistem mecanic, tip pod raclor scufundat (fig. 52,a), sau alte tipuri 
(Degremont, 1989); 

− un sistem hidraulic cu ¡evi perforate (Sandu, M., 1981; Månescu, A., 
1994); 

− un sistem clasic de colectare, con cu pere¡i înclina¡i la 50...60
o
 ¿i evacuare 

prin sifonare, pentru decantoarele mici (pânå la 7...8 m dimensiunea 
laturii, diametrului decantorului). 

 
 

4.2.3. COMPARAºIE SINTETICÅ ¥NTRE DECANTOARE 
 

Dupå ob¡inerea dimensiunilor decantoarelor dimensionate (la care mai pot fi 
adaugate ¿i altele) ¿i au fost reliefate unele din avantajele ¿i dezavantajele lor, se 
poate hotårî asupra tipului de decantor cel mai potrivit (sigur cå se poate face ¿i 
o evaluare a costului de investi¡ie, care så intre ¿i ea în compara¡ie). 

 246



 247

¥n mod corect trebuie evaluatå ¿i consecin¡a aval; un decantor mai bun 
conduce la o apå bine limpezitå deci la o func¡ionare mai bunå a filtrelor (se 
spalå mai rar, deci se ob¡ine mai multå apå ¿i se economise¿te apa de spålare). 

Pentru o urmårire mai u¿oarå în tabelul 33 sunt redate succint elementele de 
compara¡ie ¿i a¿ezarea decantorului pe unul din cele patru locuri începând cu 
locul 1, decantorul cu parametrii cei mai buni. Punctajul minim conduce la 
decantorul cel mai bun. Elementele luate în discu¡ie nu se pot totu¿i compara 
direct din aceastå cauzå s-a recurs la clasificare. Compara¡ia este calitativå. 

¥n realitate, s-ar putea alege decantorul folosind un singur indicator, costul 
total de exploatare la aceea¿i eficien¡å tehnologicå finalå. 
 Din elementele men¡ionate se poate deduce: 

− decantorul pulsator oferå mai multe avantaje constructive ¿i tehnologice; 
costul specific este compensat de volumul construit mult mai mic; numai 
puterea instalatå este un indicator dezavantajos; este decantorul care nu 
are utilaje în apå; 

− cu excep¡ia decantorului longitudinal toate celelalte au camera de reac¡ie 
înglobatå; 

− automatizarea cea mai slabå, deci la care compensarea trebuie så se facå 
prin activitatea manualå a personalului (greu de controlat în condi¡ii 
meteorologice grele) este la decantorul orizontal. 

 

 Desigur cå pentru compararea tipurilor de decantoare trebuie ca 
rezultatul final så fie acela¿i: dacå decantorul orizontal este mai robust poate 
avea o eficien¡å mult mai micå decât a decantorului cu pulsa¡ie ¿i lamele la care 
exploatarea este mult mai preten¡ioaså (este bine dacå se aflå în construc¡ie 
acoperitå, vezi decantoarele Bucure¿ti - Crivina). 

 
4.3. FILTRE RAPIDE 

 
Procesul de limpezire avansatå a apei (eliminarea practic totalå a suspensiilor 

vizibile) este filtrarea. Filtrarea se realizeazå prin trecerea apei bine decantate, 
cu un con¡inut de 10...50 mg/l suspensii fine, printr-o maså granularå de nisip 
(strat filtrant) de dimensiuni astfel alese încât så re¡inå suspensiile. 
 Pentru debite mari de apå (peste 100 l/s) filtrarea se realizeazå de regulå 
în filtre rapide. Suspensiile re¡inute în stratul de nisip al filtrului rapid se 
eliminå prin spålarea pe loc a nisipului în contracurent de apå ¿i aer. 
 ¥n mod obi¿nuit filtrele sunt cu nivel liber, dar închise în clådire 
specializatå. 
 Prescrip¡iile de proiectare sunt date în STAS 3602-87 iar detaliile de 
execu¡ie în proiecte tip (Pâslåra¿u, I., 1981; ISLGC, 1990). Alte elemente pot fi 
gåsite în literatura tehnicå de specialitate. 
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Tabelul 33 
 

Elemente pentru compararea decantoarelor 
 

Decantor longitudinal  radial  suspensional pulsator cu lamele 
Indicator     

1. ¥ncårcare hidraulicå u [m/h]      0,8  3 0,72 3 2,46  2 5-5,8  1 
2. Timp de decantare 4 ore   3       4 ore 3 2 ore 2 cca.1 ora 1 
3. Suprafa¡a construitå 

[ m2 ] 

2⋅2⋅9⋅69 = 2 400 
4 cuve  3 

2⋅45 m; 3 200 m2  
(2 cuve)     4 

2⋅375 m2 = 750 m2  
2 cuve   2 

2⋅12,5⋅15 = 375 m2  
2 cuve   1 

4. Volum construit [ m3 ] 2 400⋅3,70 = 8 900 
3 

11 000  
4 

3 700 
2 

5,5⋅375 = 2 060 m3  

1 
5. Adâncime construc¡ie  1-2 m  1 6...8 m     2 1-2 m   1 1 - 2 m   1 
6. Utilaje (greutate) pod raclor dublu  

4⋅4,7 = 18,8 t 4 
2 pod raclor  
17,5 tone           2 

2⋅7,4 = 14,8 t 
3 

7 pompe MIL-uscate 
1 

7. Putere instalatå [kW] 4⋅0,5 = 2,0 
1 

2⋅2⋅0,75 = 3 
2 

agitator 0,37  
raclor 0,8; 
pompa 1,5; 

2⋅2,67 = 5,4     3 

7⋅10 = 70 
(cca.20 kW sistem sifonare) 

4 

8. Automatizarea  minimå  4 simplå    2    mai complicatå 3 u¿oarå 1 
9. Camerå de reac¡ie nu are camerå 2 are camera     1  are camerå 1 are cam. de reac¡ie ¿i floculare  1 

10. Cost m3 construit [mii lei/ m3 ] 350  2 200 1 510  3 845   4 

punctaj total 26 24 22 16 
Clasificarea decantorului (loc.) 4 3 2 1 

 
 

 



4.3.1. PRESCRIPºII DE PROIECTARE 
 

 ¥n lipsa unor elemente rezultate din cercetåri specializate sau din practicå pot fi 
adoptate urmåtoarele valori: 

− curgerea apei în filtru este descendentå (de regulå); 

− filtrele se amplaseazå în apropierea decantoarelor; 

− numårul minim de cuve, = 3; pentru ≤ 10 se adaugå o cuvå suplimentarå; 

pentru > 10 se adaugå douå cuve suplimentare pentru a compensa cuva 

(cuvele) scoase din func¡iune pentru repara¡ii, refacerea stratului de nisip, 
drenajului etc; 

n f n f

n f

− filtrele se adåpostesc în hale închise în care temperatura nu trebuie så scadå iarna 

sub + 5 
o
C (în condi¡iile ¡årii noastre); 

− filtrele pot func¡iona, de regulå, cu debit variabil sau cu nivel constant (men¡inut 
cu dispozitive speciale); 

− viteza de filtrare (raportul între debitul filtrului ¿i suprafa¡a orizontalå a stratului 
de nisip) la începutul ciclului de filtrare 6...8 m/h, chiar ¿i în momentul spålårii 
uneia dintre cuve; 

− grosimea stratului de nisip 1,1-1,2 m; 

− pierderea maximå de sarcinå în stratul filtrant se considerå 85% din grosimea 
stratului de nisip ¿i a apei de deasupra; 

− jgheaburile de spålare, cu muchia orizontalå (+/- 1 mm) se amplaseazå la 
maximum 2,50 m între ele ¿i la minimum 0,30 m peste nivelul nisipului 
expandat în timpul spålårii; 

− spålarea se face pentru a singurå cuvå, dar pompele vor avea o rezervå de 50%; 

− vitezele recomandate pe conducte: 
  

• apå decantatå   0,7...  1  m/s; 
• apå filtratå    0,8...1,2 m/s; 
• apå de spålare   1,6... 1,8 m/s; 
• aer pentru spålare  15...  20  m/s; 

  

− pentru cuvele cu suprafa¡å unitarå ≥ 25 m  comanda vanelor se va face prin 

ac¡ionare pneumaticå numai de la pupitre de comandå; 

a f
2

− sulflantele vor fi protejate printr-o lirå, în sus, cu cota la min. 2 m peste cota 
apei, contra inundårii cu apå prin conducta de refulare a aerului; 

− volumul de apå de spålare se calculeazå pentru spålarea unei cuve dacå n ≤ 

16 ¿i se dubleazå la un numår mai mare de cuve (cuvele se spålå una dupå alta); 
f
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− pere¡ii cuvelor ¿i altor elemente de beton se sclivisesc (dacå este posibil, pot fi 
acoperite cu faian¡å sau materiale asemånåtoare). 

 

 Schema generalå de alcåtuire ¿i func¡ionare a filtrului rapid este datå în figura 
56,a. 

 
 

4.3.2. DIMENSIUNI GENERALE ALE STAºIEI DE FILTRARE 
 

Debitul de apå ce urmeazå så fie filtratå: 
 

QI = 516 l/s = 1 860 m /h; 3

 

(de¿i o parte, circa 3 %, s-a pierdut odatå cu evacuarea nåmolului din decantor). 

Se adoptå solu¡ia cu filtre rapide, deschise, cu strat uniform de nisip ¿i drenaj cu 
crepine (plåci cu crepine). 

Dimensiuni generale. Suprafa¡a totalå de filtrare: 
 

Af = Q/ = (1 860 m /h)/(7 m/h) = 266 m . v f
3 2

 
Conform datelor ob¡inute prin compararea tehnico-economicå a mårimii cuvelor de 

filtru (Pâslåra¿u, I., 1981; Sandu, M., 1981), din care câteva elemente sunt extrase în 

tabelul 34, rezultå cå este bine så se adopte 7 cuve de 40 m ; dacå se mai adaugå o 

cuvå de rezervå, rezultå un total de 8 cuve de     40 m  fiecare: 

2

2

a f = 40 m ; n = 8. 2
f

 
• viteza medie de filtrare: 

 
v f = /( n ⋅ ) = 1 860/(8⋅40) = 5,85 m/h; QI f a f

 
• viteza maximå de filtrare, la spålarea unei cuve: 

 

( )v f n−1 = /[( n  - 1)⋅ )] = 1 860/280 = 6,7 m/h. QI f a f
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Tabelul 34 
 

Dimensiuni generale ale cuvelor tip, de filtru rapid (Pâslåra¿u, I., 1981) 
 

Tipul  a f  Af = ⋅  [n f a f m2 ] 

sta¡iei [ m2 ] 3 4 5 6 8 10 12 

Filtre fårå 16   48 64 80 96    
rezervor 20   60 80 100 120 160 200 240 

(FN) 25   75 100 125 150 200 250 300 
Filtre cu  40 120 160 200 240 320 400  
rezervor sub cuvå 63 - 252 315 378 504 630 756 

(FT) 80 - 320 400 480 640 800 960 

 Notå: Valorile subliniate sunt recomandate ca fiind optime. 
 

 Elementele constructive ale cuvelor, dupå proiectul tip, sunt date în tabelul 

35, iar semnifica¡ia lor în figura 56,b, iar pentru cuva de 40 m detaliat în figura 56,c. 2

 Pentru determinarea înål¡imii rezervorului de apå de spålare trebuie calculat 
volumul necesar. 
 Volumul rezervorului se determinå ca fiind valoarea maximå între: 
 

(1) necesarul de apå de spålare pentru o cuvå; 

(2) necesarul de apå pentru asigurarea timpului de reac¡ie a clorului introdus pentru 
dezinfectarea apei; 

(3) realizarea unei înål¡imi constructive de min. 2 m. 
 

Tabelul 35 
 

Elementele constructive pentru filtre rapide (dupå pr. tip ISLGC, 1985) 
 

a f  

[m] 

B 
[m] 

l 
[m] 

b 
[m] 

e 
[cm] 

c 
[cm] 

d 
[cm] 

f 
[cm] 

g 
[cm] 

i 
[cm] 

k 
[cm] 

j 
[cm] 

n 
orif. 

16 10 6,3 2,5 20 25 20 65 2,25 45 0 0 50 
20 10 6,3 3,15 20 25 20 65 2,25 45 0 0 50 
25 12 8,0 3,15 20 25 20 70 2,50 45 0 0 64 
40 12 8,0 5,0 20 25 20 80 2,40 45 45 65 64 
63 15 10,0 6,30 20 25 20 120 3,0 45 55 65 80 
80 18 12,5 6,30 20 25 20 120 3,50 50 60 65 100 

 
 Din practica curentå se alege spålarea cu apå ¿i aer, dupå o re¡etå acoperitoare 
(ce urmeazå så fie definitivatå în practica sta¡iei): 
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− aer de spålare: 
 

qaer = 20 l/s⋅m ; = 6...7 min; 2 tsp
 

− apa de spålare: 
 

qa = 8 l/s⋅m ;  = 20 min. 2 tsp

 Deci: 

(1) volumul pentru apa de spålare: 
 

  = a ⋅ ⋅ = 40⋅(20⋅60)⋅8⋅(1/1 000) = 384 m ; ( )V 1 f tsp qa
3

(2) volumul necesar pentru clorizare (timp minim de contact 30 min.): 
 

  = ⋅ = 1 800 m /h⋅0,5 ore = 900 m ; ( )V 2 QI tcl
3 3

(3) volumul pentru a asigura  o înål¡ime constructivå de 2 m din care 0,30 m spa¡iu de 
gardå, = 1,70 m: hu
 

 = (B - 2e)⋅(L - 2e)⋅ = (12 - 0,40)⋅(47,85 - 0,40)⋅1,70 = 935 m . ( )V 3 hu
3

 Se alege volumul de 935 m , cuva de rezervor sub toatå construc¡ia cu 
înål¡imea 2 m din care 1,70 apå. 

3

 ¥n mod corect, ar trebui ales volumul +  egal cu 1 284 m (rezervor de 

2,5 m înål¡ime): se poate conta pe aportul de apa al celor (n-1) cuve în func¡iune. 

( )V 1 ( )V 2
3

 
 

4.3.3. DIMENSIONAREA INSTALAºIEI HIDRAULICE 
 

 Dimensionarea se face ¡inând seama de limitele de vitezå date în standard: 
− conducta de apå filtratå (fiecare cuvå evacueazå apa filtratå în rezervorul de 

sub cuvå): 

• debitul de apå al unei cuve 516/8 = 65 l/s; 

• conducta de o¡el Dn 300, v = 0,9 m/s; 
 (pentru cazul spålårii unei cuve 516/7=74 l/s, v = 1,04 m/s); 

− conducta de spålare: 

• debitul maxim de apå de spålare = 40 m ⋅8l/s⋅m = 320 l/s; pentru Dn 500, 
v = 1,7 m/s, i = 0,0065. 

2 2

Aten¡ie! Conducta de apå de spålare este conducta de refulare a pompelor de 
spålare; diametrul se poate calcula dupå tehnologia folositå la 
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diametrul economic; se va avea în vedere ca durata de folosire a 
conductei este durata de pompare-spålare, deci numårul de spålåri 
pentru toate cuvele într-un an multiplicat cu durata medie de spålare; 
în unele cazuri viteza apei pe conductå poate fi mare, ajungând ¿i pânå 
la 3 m/s; pentru u¿urin¡å se transformå conducta scurtå în conductå 
lungå, cu acela¿i diametru, dar cu lungime echivalentå. 

 

− conducta pentru aer de spålare: 

• debitul de aer 40 m ⋅20 l/s⋅m = 800 l/s; 2 2

• pentru o vitezå de 15 m/s, rezultå la debitul 800/150 = 6,56 dm , Dn 300 
mm. 

2

 Schema instala¡iei hidraulice este datå în figura 56,d. 
 
 

4.3.4. DIMENSIONAREA STAºIEI DE POMPARE PENTRU SPÅLARE 
 

 Practic fiecare sta¡ie de filtre are un program de spålare propriu ¿i normal ar fi 
ca acest program de spålare så fie func¡ie de calitatea apei tratate (deci variabil în 
timp). El se ob¡ine de cåtre beneficiar prin încercåri succesive, care conduc la o spålare 
eficientå ¿i economicoaså (minimum de apå ¿i energie), ¿i se statueazå în regulamentul 
de exploatare. 
 ¥n proiect înså este necesar så se prevadå utilaje ¿i posibilitå¡i de reglare pentru 
a acoperi gama de valori pe care sta¡ia le va solicita efectiv, altfel aceasta nu-¿i poate 
gåsi regimul optim de exploatare. 
¥n practicå, în ¡ara noastrå, se utilizeazå de multe ori o re¡etå de spålare de tipul: 

• etapa I de spålare, cu durata    3...5 minute: 

− aer de spålare  15...20 l/s⋅m ; 2

− apå de spålare    2...4 l/s⋅m ;2  

• etapa II de spålare, cu durata 15...30 min, etapa de limpezire: 

− apå de spålare    8...10 l/s⋅m . 2

 Se alege deci pentru apa de spålare: 

 etapa  I - = 4 l/s⋅m ⋅40 m = 160 l/s Qapa
2 2

 etapa II - = 8 l/s⋅m ⋅40 m = 320 l/s (1 140 m /h) Qapa
2 2 3

 Pentru u¿urin¡a manevrårii este ra¡ional så se prevadå doua pompe, una fun-
c¡ionând numai etapa I ¿i ambele în etapa II, ¿i una de rezervå (de acela¿i tip) 
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 ¥nål¡imea de pompare se calculeazå pentru cazul cel mai dezavantajos; cuva 
cea mai depårtatå: 
 

  H = + h + h + , unde: Hg r f hsp
 

  = 5,45 - 0,35 = 5,10 (fig. 56,d) Hg

 
hr = pierderea de sarcinå, din sistemul de transport; va fi calculatå ca rezistentå 

distribuitå pe o conductå de lungime echivalentå: h = i⋅ ;           i = 0,0065. r Lechiv
 Din anexa 5, pentru lungimi echivalente, cu nota¡ia din figura 56,d: 
 

  ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ1 4 5 6 8 9 10= = = = = = = 9 m; 

  ξ ξ2 12= = 4 m; 

  ξ ξ3 11= = 16 m; 

  l = 55 m; efectiv

  = = 183 m; Lechiv l lef ech+∑
  h i Lr ech= ⋅ = 0,0065⋅183 = 1,19 m; 
 

h f = pierderea de sarcinå prin drenajul de plåci cu crepine; dupå måsuråtorile 

fåcute, aceastå pierdere de sarcinå este func¡ie de intensitatea de spålare a celor douå 
fluide (apå-aer); în figura 56,e sunt date graficele cu valorile rezisten¡elor hidraulice ale 

tipurilor de drenaje utilizate în ¡arå la noi în solu¡ia adoptatå (64 crepine/m ); se 
observå cå pentru intensitå¡ile de spålare adoptate, rezisten¡a hidraulicå a drenajului 
este micå 0,10...0,15 m; 

2

 

hsp = pierderea de sarcinå în stratul de nisip; este calculabilå cu diferite formule 

stabilite prin prelucrarea rezultatelor multor încercåri experimentale (Trofin, P., 1979; 
Rusu, G., 1980); din practica de exploatare ¿i experimentåri pe sta¡ii pilot rezultå valori 
uzuale de 0,5...0,60 m; una din formulele de calcul este: 

 = (200 ⋅ ⋅ )/[ i d )] (cm), hsp i hapa n2 dapa2
15

60
0 95

60
0 6518 01, , , ,⋅ + ⋅ −

unde: 

i apa2  este intensitatea de spålare cu apå în faza II, numai apå, l/s⋅m ; 2

hn   - grosimea stratului de nisip (m) 

d60   - diametrul ochiului sitei prin care trece 60% din nisipul  

              stratului filtrant, (mm); se determinå cu ajutorul curbei   
 granulometrice. 
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 Rezultå, pentru înål¡imea de spålare, valoarea: 
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H = 5,10 + 1,19 + 0,10 + 0,60 = 7,00 m. 
 

 Pentru debitul de apå de spålare de 320 l/s (1 150 m /h) rezultå 2+1 pompe 
BRATES 350 cu caracteristicile: 

3

 

  Q = 600 m /h, H = 7 m,  P = 30 kW, 750 rot/min. 3

 

 Punctul caracteristic de func¡ionare este dat în figura 56,f. 
 Se vede cå pentru BRATES 350 b valorile realizate sunt mari. 
 Cu pompa BRATES 350 c se realizeazå valori de debite func¡ie de nivelul apei 
în rezervor (varia¡ia nivelului poate fi de ordinul 1,50 m). ¥n grafic sunt marcate numai 
valorile extreme când rezervorul este plin (deci pompa realizeazå valori maxime pentru 
debit) ¿i rezervor gol (la sfâr¿itul opera¡iunii de spålare), când intensitatea de spålare 
realizatå este minimå. Valori intermediare pot fi realizate prin reglarea din vanå, sau 
cel mai bine, prin adoptarea de pompe cu tura¡ie variabilå. ¥n acest fel s-ar putea påstra 
intensitatea de spålare necesarå cu consum minim de energie. 
 Pentru faza I de spålare, se lucreazå cu vana par¡ial închiså, altfel intensitatea 

de spålare realizatå este 7 l/s ⋅ m 2 (1 000 m /h). La sfâr¿itul fazei a doua de spålare, 
când rezervorul se poate goli (depinde de modul de func¡ionare a celor n - 1 cuve 

råmase în func¡iune) se asigurå debitul de 1 170 m /h, deci intensitatea de 8 l/ s⋅m . 

3

f
3 2

 

 Suflantele de aer tip SRD se dimensioneazå la debitul de aer de 800 l/s ¿i o 
presiune de 4...5 m col. apå (în cuva de filtru presiunea aerului trebuie så aibå o 
valoare egalå sau mai mare cu grosimea totalå a stratului de apå). Din catalog rezultå 

2+1 suflante SRD 40 cu: Q = 1.500 m /h; H = 4,5 m; P = 40 kW; tura-¡ie 960 
rot/min. 

3

 Schema instala¡iei hidraulice pentru sta¡ia de pompare apå ¿i aer de spålare este 
datå în figura 56,g. 

 Durata între douå spålåri se alege func¡ie de calitatea apei decantate supuså 
filtrårii (cu cât apa este mai limpede durata filtrårii este mai mare, rezultå de aici grija 
deosebitå ce trebuie acordatå limpezirii prin decantare), func¡ie de granulozitatea 
nisipului de filtru, func¡ie de mårimea pierderii de sarcinå ce poate fi acceptatå în filtru 
(fårå a atinge valori la care se produce vacuum în cuvå) calitatea apei filtrate ¿i de 
calitatea spålårii filtrului.. 
 Conform prevederilor STAS pierderea de sarcinå din filtru nu poate depå¿i 85 
% din grosimea stratului de apå ¿i a nisipului: 
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hr max = 0,85 (1,20 + 0,80) = 1,70 m. 
 

 Atingerea acestei valori se poate ob¡ine repede la o apå cu con¡inut mare de 
suspensii (sau într-o cuvå care a fost råu spålatå). 
 ¥n practicå se considerå ca spålarea la 1-2 zile este ra¡ionalå. Nu se recomandå 
spålarea la mai mult de 3 zile (din motive sanitare) ¿i nici la mai pu¡in de 1/2 zile ( ca 
nera¡ionalå). 
 Dupå cum este cunoscut, durata de filtrare se hotårå¿te între cele douå limite 
(1) calitatea apei filtrate în limite cerute de beneficiar ¿i (2) valoarea pierderii de 
sarcinå ce nu depå¿e¿te valoarea limitå. Func¡ie de parametrii reali de func¡ionare, 
pentru fiecare sta¡ie de filtru (uneori se poate merge pânå la fiecare cuva) se stabile¿te, 
prin regulament, intervalul între douå spålåri succesive. 
 Durata între douå spålåri ¿i re¡eta de spalare depinde ¿i de modul de spålare a 
drenajului de mare rezisten¡å (v. fig. 56,h).  

 
4.3.5. CANTITATEA DE APÅ PIERDUTÅ PRIN SPÅLARE 

 
 Se considerå cå in mod normal cuvele se spalå o datå pe zi, deci volumul de 
apå utilizat va fi, maximum: 
 

Vapa sp = ⋅ ⋅ i ⋅ t ⋅1/ zi = 8⋅40⋅8⋅20⋅60⋅(1/zi)⋅(1/1 000) = 3 060 m /zi. n f a f apa sp
3

 

 Aceastå cantitate reprezintå în medie 35,5 l/s sau circa 6% din cantitatea de apå 
supuså tratårii. 

 Observa¡ii: 

(1) Dacå se ¡ine seama cå pentru evacuarea nåmolului din decantoare se utilizeazå 
circa 3,7% din cantitatea de apå, iar la spålarea filtrelor se utilizeazå circa 6% rezultå 
un total de 9,7% deci apropiat de 10%, valoare luatå în calcul prin coeficientul de spor 
tehnologic ( = 1,10); rezultå încå o datå necesitatea unei evacuåri corecte a 

nåmolului ¿i o spålare ra¡ionalå a filtrelor. 

Ks

(2) ¥n cazul unei surse mai sårace în apå, se poate gândi o schema în care så se 
recupereze aceastå apå ¿i så se reintroducå în circuit, de obicei înainte de decantoare. 
Con¡inutul în suspensii al apei de spålare este într-o primå etapå (câteva minute în faza 
I) de maximum 1 500 mg/l, iar în faza II câteva zeci de mg/l. Pe de altå parte 
suspensiile din apå, deja floculate, pot avea ¿i un rol de floculant pentru suspensiile din 
apa brutå supuså decantårii. Aten¡ie la con¡inutul în substan¡a organicå. 

(3) Se poate lua în considerare ¿i o spålare a filtrului folosind numai apå. Tehnica 
de specialitate din multe ¡åri (SUA, URSS fost) folose¿te pe scarå largå  
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o asemenea posibilitate. Se recomandå o intensitate de spålare ceva mai mare 12...14 

l/s⋅m ¿i o duratå de spålare relativ scurtå 10...20 minute. Intensitatea de spålare este 
mai mare la început, pentru desprinderea peliculei de nåmol de pe granulele de nisip ¿i 

ceva mai micå la sfâr¿it. Pentru aplica¡ia de fa¡å, pompele pot asigura 1 150 m /h în 

cel mai råu caz, debit ce asigurå o intensitate de spålare de 10,8 l/s⋅m ; pot fi 
prevåzute pompe BRATES 350 b (cu rotor mai mare) ¿i se poate asigura o intensitate de 

spålare mai mare (11,3 l/s ⋅ m ). 

2

3

2

2
 

Avantajele solu¡iei: (a) se spalå numai cu apå, deci instala¡ia de spålare este mai simplå, 
puterea instalatå mai micå (suflantele cer 120 kW instala¡i  din care 60 în func¡iune); (b) nu 
se introduce periodic (zilnic) aer în stratul de nisip deci nu se aereazå stratul de jos al 
nisipului, pu¡in mobil: în acest fel nu se accelereazå oxidarea unei pår¡i din substan¡a 
organicå (pe cale biologicå de regulå), oxidare care produce o mâzgå ce conduce la 
colmatarea progresivå a nisipului ¿i la necesitatea spålårii acestuia prin scoatere în exterior 
(uneori se produce chiar ¿i încårcarea crepinelor); spålarea cu apå clorizatå temporizeazå 
acest fenomen. 

 Dezavantajul solu¡iei este cå, se folose¿te uneori ceva mai multå apå de spålare, 
din cauza intensitå¡ii mai mari cu care se lucreazå; dacå înså se recupereazå apa de 
spålare atunci dezavantajul se reduce în mare måsurå. 

 (4) Pentru spålarea cu apå a filtrului se poate utiliza ¿i solu¡ia de acumulare,  a apei 
într-un castel sau rezervor de apå a¿ezat la o cotå ridicatå (10...15 m. peste filtru); 
pomparea cu debit redus, însemneazå o putere instalatå micå, iar apa acumulatå poate 
fi utilizatå oricând; sigur cå sunt necesare construc¡ii suplimentare care cer o investi¡ie 
uneori mare; în cazul aplica¡iei de fa¡å re¡eaua electricå fiind puternicå pe platformå, 
întrucât este amplasatå ¿i sta¡ia de pompare treapta II, pare mai ra¡ional så se spele cu 
apa pompatå direct.  

 (5) În cazul particular când pe amplasamentul sta¡iei sunt prevåzute ¿i rezervoarele 
de compensare a consumului, se poate lua în considerare solu¡ia filtru fårå rezervor; 
apa de spålare va fi luatå direct din rezervoarele finale; se poate lua în considerare ¿i o 
cuplare a construc¡iilor sta¡iei de pompare pentru spålare ¿i a sta¡iei de pompare treapta 
II -a.  

 (6) Pentru evitarea pierderii nisipului de filtru în faza I de spålare (cu apå ¿i aer), 
când violen¡a spålårii este mare (necesarå pentru ruperea peliculei de substantå legatå 
de granula de nisip), se poate adopta urmåtoarea solu¡ie: 

− se gole¿te cuva de apå, ob¡inând apå filtratå mai multå, pânå ce nivelul apei 
ajunge la 10 - 15 cm peste nisip; 

− se începe spålarea, dupå re¡eta ra¡ionalå, nu neapårat cea datå în proiect; nisipul 
spålat violent nu poate fi evacuat prin jgheabul de spålare cum se întâmplå când 
se spalå cuva plinå; 
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− se opre¿te aerul de spålare (sau se reduce intensitatea) când apa ajunge la nivelul 
jgheabului; 

− se spalå cu apå pânå la limpezire sau cel mai bine pânå când apa de spålare are 
aceea¿i turbiditate cu turbiditatea apei de filtrat; se economise¿te ¿i ceva apå. 

 (7) ¥n unele cazuri, în special când condi¡iile de iarnå nu sunt foarte grele (apa 
nu înghea¡å timp îndelungat, peste o lunå), se poate lua în considerare ¿i solu¡ia cu 
filtre lente (Månescu, A., 1994). 
 Solu¡ia are avantajul unei tratåri avansate (apå de bunå calitate) ¿i unei dezin-
fectåri naturale (prin membrana biologicå, specificå acestui tip de filtru); aceasta conduce 
la o dezinfectare mai blândå deci la o mai reduså posibilitate de producere a produ¿ilor 
secundari din grupa THM (tri-halometani- substan¡e cancerigene). 
 Mai mult decât atât, în cazul necesitå¡ii eliminårii unor micropoluan¡i (gust. miros, 
toxici) masa filtrantå se poate alcåtui din strate succesive de nisip ¿i cårbune activ granulat 
CAG; condi¡ia este ca epuizarea capacitå¡ii de re¡inere a cårbunelui så nu se facå repede 
deoarece înlocuirea lui este scumpå ¿i greoaie (apa este limpede când ajunge la stratul de 
CAG. Pentru aplica¡ia de fa¡å, la o vitezå de filtrare de        4 m/zi, ar rezulta o suprafa¡å de 

44 500 m /zi: 4 m/zi = 11 150 m . 3 2

 Suprafa¡a este mare (peste 1 ha), dar în ¡arå avem filtre lente de dimensiuni 

mai mari (Bucure¿ti-Arcuda, S = 17 000 m ) ce func¡ioneazå de peste 100 ani. 2

 Calitatea deosebit de bunå a apei filtrate a condus la dezvoltarea de 
echipamente de spålare a stratului de nisip colmatat în locul sistemului clasic de 
curå¡ire manualå/uscatå. 
 

 
4.4. GOSPODÅRIA DE REACTIVI 

 
 Pentru corectarea caracteristicilor apei, ale cårei valori pentru perioada de 
viiturå sunt date în buletinul de analizå, este necesarå o gospodårie specializatå. Dupå 
cum s-a våzut, aceastå gospodårie comportå limpezirea apei (deznisipare, decantare ¿i 
filtrare ¿i dezinfectarea apei. 
 Pentru o bunå func¡ionare a ansamblului decantor-filtru este necesarå folosirea 
unor reactivi. 
 

4.4.1. REACTIVI  DE COAGULARE - FLOCULARE 
 

 Destabilizarea solu¡iei coloidale de suspensii argiloase (în special) din apå ¿i 
formarea unor flocoane mari (grele, stabile ¿i rezistente), care så fie u¿or re¡inute prin 
decantare ¿i filtrare, se realizeazå prin adåugarea de reactivi de floculare. Se deosebesc 
reactivi de bazå (sulfat de aluminiu, sulfat feros, clorurå fericå etc) ¿i reactivi ajutåtori 
sau adjuvan¡i (silice activatå, var, polielectroli¡i etc) care îmbunåtå¡esc modul de lucru 
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al reactivilor de bazå ¿i permit reducerea dozei acestora. Pentru distrugerea 
microorganismelor (viru¿i, bacterii etc) care scapå procesului de limpezire (din cauzå 
cå nu sunt fixa¡i pe particulele re¡inute în decantoare ¿i filtre) se realizeazå oxidarea 
acestora cu un agent oxidant puternic (în doze netoxice pentru organismul omenesc); 
ace¿ti reactivi sunt de regulå clorul, dioxidul de clor, ozonul, apa oxigenatå etc; 
alegerea tipului de reactiv, a locului de introducere ¿i dozei pot fi fåcute numai dupå 
încercåri pe sta¡ii pilot. 
 ¥n cazuri speciale gama reactivilor se poate extinde cu reactivi care så 
corecteze gustul ¿i mirosul apei, så mic¿oreze con¡inutul de azot, så mic¿oreze 
con¡inutul (total sau par¡ial) a unor micropoluan¡i. Cårbunele activ sub formå de praf 
(CAP) sau granulat (CAG) este deseori utilizat. 

Aten¡ie! To¡i reactivii utiliza¡i la tratarea apei, pentru potabilizare, trebuie så fie 
aviza¡i de organele sanitare (nu trebuie så aibå sau så producå 
substan¡e toxice). 

 
 

4.4.2. PRESCRIPºII DE PROIECTARE 
 

 ¥n STAS 12362 - 96 sunt date urmåtoarele prescrip¡ii ¿i recomandåri: 
− dozele de reactivi (tab. 36), substan¡a activå, (sulfat de aluminiu, sulfatul feros 

(1), clorurå fericå (2)) sunt date ¿i se adoptå în cazul în care pentru apa respectivå nu 
au fost facute studii dezvoltate în laborator sau nu existå rezultate prealabile ale unei 
sta¡ii pilot; aten¡ie!  valorile trebuie så permitå în exploatare adaptarea la nevoile reale 
de func¡ionare a sta¡iei;aceste doze sunt, de regulå, maxime, în exploatare ele fiind 
variabile func¡ie de modificarea calitå¡ii apei. 

 
Tabelul 36  

Doza de sulfat de aluminiu, valori orientative 
 

Con¡inutul în 
suspensii 

( ) cb

[mg/l] 

Doza de 
reactivi 

a 
[mg/l] 

Con¡inutul în 
suspensii  

cb  

[mg/l] 

Doza de 
reactivi 

a 
[mg/l] 

  < 100 25...35 800...1 000 60...90 
 100 - 200 30...50 1 000...1 400 65...105 
 200 - 400 40...60 1 400...1 800 75...115 
 400 - 600 45...75 1 800...2 000 85...125 
 600 - 800 55...80 2 200...2 500 90...130 

Notå:  (1) doza pentru sulfatul feros este bunå (a¿a cum este datå în tabel) dacå 
oxidarea se face cu clor; dacå nu se oxideazå cu clor (aten¡ie! se prevede 
¿i gospodårie de clor) doza se måre¿te cu 50 %; (2) pentru clorura fericå 
doza se mic¿oreazå cu 50 %. 
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− doza de silicat de sodiu se poate lua orientativ (când nu sunt studii de 
specialitate) de 10 % din doza de coagulant (reactiv de bazå); 

− doza de polielectrolit se poate lua orientativ (pentru calcule) de 0,1...1mg/l; 
− doza de var se alege astfel încât så se asigure reac¡ia sulfatului de aluminiu ¿i 

corectarea valorii pH-ului apei, farå a depå¿i înså limita cerutå de STAS 1342-91 
(în cazul apei potabile) pentru alcalinitate; 

− spa¡iile de depozitare vor fi calculate pentru durata de o lunå, luna cu solicitarea 

cea mai mare (pentru sulfat de aluminiu se poate lua 2 m stoc depozit lichid 
pentru o tonå de sulfat solid); varul ¿i cårbunele activ pot fi depozita¡i în 
silozuri; stiva de cårbune activ depozitat în saci nu va avea o înål¡ime mai mare 
de 1,5 m; 

3

− concentra¡ia reactivilor doza¡i în apå, sub formå de solu¡ie/suspensie va fi: 
• 10% pentru coagulan¡i; 
• 1% pentru var, cårbune activ, silice activå; 
• 0,1% pentru polielectroli¡i; 

− dozarea reactivilor se face cu dispozitive de precizie (+/-) 5%; pentru fiecare 
reactiv vor fi prevåzute cel pu¡in douå dispozitive; 

− se prevåd instala¡ii corespunzåtoare pentru neutralizarea fiecåruia din reactivi 
(pentru protec¡ia personalului, instala¡iilor, râului, apei subterane ¿i mediului 
ambiant); 

− construc¡ia, instala¡iile, utilajele ¿i aparatura vor fi protejate anticoroziv; 
− între instala¡ii, aparate, utilaje ¿i pere¡ii construc¡iei vor fi låsate spa¡ii de 

minimum 80 cm; 
− instala¡iile mari, pentru debite de peste 1 000 l/s apå, vor avea instala¡ie de 

ventila¡ie artificialå; 
− în general folosirea unui reactiv presupune trecerea prin trei etape: depozitare, 

preparare, dozare. 
 
 

4.4.3. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICÅ GENERALÅ 
 

− Linia de sulfat de aluminiu.  ¥n general pentru dozarea corectå ¿i u¿oarå a 
reactivilor se utilizeazå linii tehnologice (în cadrul aplica¡iei au fost prevåzute doua 
linii paralele), formate din trei trepte succesive. 

Treapta 1 - depozitul de reactivi. La o stocare de T = 30 zile, cu o dozå de sulfat 
de 75 mg/l (substan¡a activå rezultatå din experimentårile fåcute în laborator, v. fig. 48) 

¿i un debit de apå brutå Q = 516 l/s = 44.500 m /zi, rezultå: I
3

 

Cdep = Q⋅ a⋅ T = 100 tf. 
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 Cu precizarea anterioarå, la depozitarea în stare lichidå se asigurå 2 m 3  solu¡ie 
la tona de sulfat, rezultå: 

 

Vdep = 100 t ⋅ 2 m /t = 200 m . 3 3

 

Depozitul se asigurå în douå bazine de 100 m  fiecare, cu dimensiunile din figura 
57,a. Concentra¡ia solu¡iei de sulfat în depozit nu poate depå¿i, în mod normal, 20-
25%; în depozitul prevåzut dizolvarea sulfatului se va face progresiv. 

3

 Pentru uniformizarea solu¡iei ¿i activarea dizolvårii este necesarå agitarea cu 
aer comprimat, sau recircularea solu¡iei cu o pompå specializatå. Se recomandå 

(Pâslåra¿u, I., 1981) debitul de recirculare de 2 l/s pentru 1 m  solu¡ie stocatå. Cum 

debitul ce rezultå este foarte mare, 100 m ⋅2 l/s/ m = 200 l/s ¿i solicitå pompe 
speciale, se adoptå solu¡ia cu aer comprimat. 

3

3 3

 Se adoptå o agitare cu intensitate de 0,30 kW/m , adicå o putere a suflantei 

de, 30⋅100 m = 30 kW, deci o suflantå SRD 40, Q = 1 500 m /h. Dacå se folose¿te 

suflanta pentru o singurå cuvå rezultå o intensitate de agitare de     1 500/3,6/24 m = 17,5 

l/s⋅m . Suflantele pot fi a¿ezate afarå, pe platforma protejatå.  Pomparea solu¡iei din 
bazin la treapta urmåtoare din linia de sulfat se asigurå cu douå pompe (1 + 1) tip PCH 

40-160 cu Q = 6,3 m /h, H = 8 m,       P = 3 kW. Pompa va putea fi utilizatå ¿i ca 
element pentru recircularea solu¡iei, atunci când solu¡ia este mai diluatå. 

3

3 3

2

2

3

Treapta a 2- a - diluarea solu¡iei (prepararea solu¡iei). Pentru cre¿terea preciziei 
de dozare a reactivului ¿i ståpânirea mai bunå a concentra¡iei de preparare (måsurabilå 
prin densitate, cu ajutorul densimetrului), se dilueazå solu¡ia din depozit pânå la 
concentra¡ia de 5...10%; se lucreazå în ¿arje (preparåri discontinue, în bazine 
specializate). 
 Se considerå cå se preparå una ¿arjå pe schimb, deci trei pe zi (n = 3). 
 Volumul de solu¡ie necesarå pentru concentra¡ia 10% va fi: 

 = (Q⋅a⋅t)/(γ⋅c⋅n) =  Vsol

= [44 500 (m /zi)⋅75(mg/m )⋅1 zi]/[1 100 (kg/m )⋅3⋅0,1⋅1 000] = 11 m ; 3 3 3 3
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 (greutatea specificå a unei solu¡ii de sulfat cu concentra¡ie pânå la circa 20% este liniar 

propor¡ionalå cu concentra¡ia; pentru c = 10%, γ ≅ 1,1 daN/ dm ). 3

 Se aleg din catalog (ISLGC, 1980) doi recipien¡i tip RAP 6,3, cu un volum de 

6,3 m  fiecare; deci în fiecare schimb se va prepara alternativ câte o ¿arjå de sulfat; 
durata unei preparåri 1-2 ore. 

3

 Pentru cantitå¡i mai mici de sulfat se va reduce concentra¡ia solu¡iei. 

Treapta a 3- a - dozarea solu¡iei. Dozarea solu¡iei se poate face cu vase de dozare, 
prevåzute cu orificii calibrate, sau cu pompe de dozare; pentru dimensionare este 
necesar så se cunoascå debitul de solu¡ie: 

− debitul maxim de solu¡ie q  se determinå pentru cazul dozei maxime de 

reactiv (a = 75 mg/l); pentru concentra¡ia solu¡iei de 10% a rezultat ca necesar 

un volum de 11 m  solu¡ie pe schimb, deci: 

max

3

 

qmax = 11 m /8 h = 1,4 m /h = 0,4 dm /s; 3 3 3

 

− debitul minim de solu¡ie se determinå pentru cazul dozei minime de reactiv (a = 
20 mg/l); dacå se presupune cå pentru acest caz se reduce ¿i concentra¡ia (c = 5 

%), atunci (c = 50 g/dm ): 3

 

Vsol = (44 500⋅20⋅1)/(3⋅50⋅1 000) = 5,95 m / schimb; 3

 

qmin = 5,95 m /8 h = 0,75 m /h = 0,21 l/s. 3 3

 

• Pentru dozarea cu pompe se alege o pompå de dozare tip DOFIN, al cårei debit 
pe un capåt este 0-4 000 l/h, debit reglabil; dezavantajele sunt: pompa are o putere 
instalatå mare -3 kW, solu¡ia trebuie så fie totdeauna curatå. Din cataloagele firmelor 
specializate pot fi alese pompe de dozare cu tura¡ie variabilå ce asigurå doze diferite la 
solu¡ie cu concentra¡ie constantå. 

• Pentru dozarea cu bazine de nivel constant ¿i orificii calibrate: 

− recipientul este dat în proiectul tip (ISLGC, 1980); 
− se alege: înål¡imea solu¡iei în bazin, h = 30 cm, diametrul unui orificiu 5 mm 

( = 0,20 cm ) ¿i  rezultå debitul unui orificiu: Ao
2

 

qo = µ (2g⋅h) 1 = 0,4⋅0,2 (2⋅981⋅30) = 19,5 cm /s. Ao
2/ 1 2/ 3

 

− numårul de orificii: 
− la debitul maxim: 
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n q omax max /= q

q

= 390/19,5 = 20 orificii 
 

− la debitul minim: 
 

n q omin min /= = 210/19,5 = 11 orificii. 
 

 Cum standardul cere ca precizia de dozare så fie (+/-) 5% rezultå cå prin 
scoaterea sau adåugarea unui orificiu se realizeazå o modificare a debitului de 19,5 

cm /s sau 19,5/390 = 4%. La debite mici ar trebui o concentra¡ie mai micå a solu¡iei. 3

 Pompa de alimentare cu solu¡ie a dozatorului se alege pentru înål¡imea de 
pompare necesarå (solu¡ia trebuie så ajungå în bazinul care se amplaseazå deasupra 
decantorului, la + 5 m peste teren); pentru debitul  ¿i H = 5 m se alege o pompå 

(1 + 1) tip PCH 32-125; excesul de debit va fi recirculat în bazinul de preparare (RAP). 

qmax

 Ajuns în apa brutå (în bazinul de amestec ce poate fi separat sau comasat cu 
decantorul) reactivul difuzeazå în masa de apå (cu cât solu¡ia este mai pu¡in 
concentratå, cu atât amestecul se va face mai repede) ¿i realizeazå (a) destabilizarea 
solu¡iei de suspensie coloidalå ¿i (b) aglomerarea particulelor rezultate în flocoane 
mari, mai u¿or sedimentabile. 
 

 Destabilizarea solu¡iei coloidale de suspensie cu ajutorul hidroxidului de 
alumuniu rezultat din reac¡ia: 

 

( ) ( ) ( )Al SO Ca HCO Al OH CaSO CO2 4 3 3 2 3 4 2+ → ↓ + + ; 
 

dacå în apå nu existå o cantitate suficientå de bicarbona¡i (duritatea temporarå este 
micå) reac¡ia este slabå ¿i efectul este redus; în acest caz se durizeazå apa cu lapte de 
var (se poate ¿i cu alt reactiv, varul fiind cel mai ieftin); doza de var se determinå cu 
rela¡ia (Trofin, P., 1983; Pâslåra¿u, I., 1981): 
 

x = (0,05a - + 2)⋅k (mg/l), Dt
unde: 
   este doza de reactiv, sulfat, mg/l; a
  -  duritatea temporarå a apei, grade; Dt
 k  -  coeficient egal cu 10 mg/l pentru var ( ( )Ca OH 2 ), 18,9 mg/l        

pentru sodå calcinatå ( ) ¿i 14,3 mg/l pentru sodå causticå (Na OH). Na CO2 3
 
 Calculând doza de var rezultå o valoare negativå 
 

 

x = (0,05⋅75 - 8 + 2⋅10 = - 2,25 mg/l, 
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deci în cazul apelor mari nu este necesar så fie adåugat var. 
 

 Aglomerarea particulelor de suspensie destabilizatå (flocularea) cu cele de 
hidroxid de aluminiu permite o separare mai u¿oarå; pentru a se forma aceste flacoane, 
apa trebuie så aibå o mi¿care lentå (0,01...0,1 m/s) întrucât flocoanele formate sunt 
foarte fragile. 

− Linia de silice activatå. Silicatul de sodiu, industrial, livrat în butoaie de 200 l 

(densitate 1,37 g/cm ), cu un con¡inut de 25...28% substan¡å activå, este activat cu un 
acid (clorhidric, sulfuric etc) rezultând silicea activå. Pentru preparare, în regim 
continuu sau discontinuu, este esen¡ial så se lucreze în solu¡ii foarte diluate 0,5...2% 
sau la un pH strict controlat, de ordinul 7,9...8; altfel se produce gelificarea solu¡iei ¿i 
în consecin¡å înfundarea instala¡iei. 

3

 Solu¡ia cea mai controlatå este aceea de preparare discontinuå. Se adoptå 
urmatoarele valori: 

− depozit de silicat pentru una lunå; 
− dozå de silice 10 % din doza de sulfat; 
− numårul de preparåri pe zi, n = 3; 
− activare cu solu¡ie de sulfat de aluminiu dupå re¡eta: pentru 1 t Si  (100%) 

este necesarå utilizarea a 3,5 t silicat de sodiu (28,5% Si ) ¿i 1,8 t de sulfat de 

aluminiu (sol. conc. 4,5%). 

O2
O2

Aten¡ie! (1) în sta¡ia de tratare re¡eta trebuie verificatå la fiecare lot de butoaie 
cu silicat de Na; varia¡ii mari de concentra¡ie pot da deficien¡e de 
preparare dupå o re¡etå fixå; (2) existå ¿i alte re¡ete de preparare: ex. 
re¡eta Baylis- 25 ml solu¡ie de silicat concentat (28% ) diluat cu 

500 ml apå, activatå cu 2,7 ml acid sulfuric concentrat (fumans), diluat 
în 170 ml apå; dupå douå ore de maturare se dilueazå la 1 000 ml; (3) 
cercetåri recente au aråtat cå la concentra¡ii de 1 % Si  efectele de 

limpezire sunt mai bune; activarea cu acid sulfuric este mult mai bunå 
decât activarea cu sulfat de alumuniu; (4) la preparare discontinuå este 
absolut necesar så se påstreze un pH ridicat 8,6... 9, altfel pericolul de 
gelificare este mare. 

SiO2

O2

 

Depozitul de silicat de sodiu . Na SiO2 3
− cantitatea de silicat necesarå zilnic (cu 25% Si ); doza de silice este 10% din 

doza de sulfat, iar silicatul con¡ine 25% silice, deci doza de silicat va fi: 

O2

dsi = 4⋅a⋅0,1 = 30 g/cm  
3

 ¿i cantitatea zilnicå de silicat; 

Csi = [Q (m /zi)⋅ d  (g/m )⋅1/10 (t)] = 44 500⋅30⋅1/10 = 1,33 t/zi 3
si

3 6 6
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 ¿i cantitatea de silice: 
 

Csilice = 0,33 t/zi. 
 

CAl =44 500⋅75⋅1/10 = 3,3 t/zi; 6

 

− Volumul depozitului de silicat: 
 

VSi = ⋅T/ ={1,33(t/zi)⋅[30 (zile)/1,37 (t/m )]} = 29 m (40 t). CSi γ Si
3 3

Rezultå un numår de [29 m /0,2 (m /butoi)]145 butoaie; depozitul este mare ¿i 
manevrarea acestora greoaie. Se adoptå solu¡ia cu depozit fix, recipient metalic în halå, 
în care se aduce solu¡ia din butoaie. Se prevåd doi recipien¡i tip RAP 16 cu volume de 

16 m fiecare. Recipientul se acoperå pentru a evita o gelificare rapidå. Pentru trecerea 

silicatului din butoaie se adoptå solu¡ia cu vas de transvasare tip, de 1,5 m ¿i aer 
comprimat (fig. 57,b). 

3 3

3

3

− activarea silicatului de sodiu  
• pentru u¿urin¡å în lucru se lucreazå cu solu¡ie de 2%; pentru întreruperea 

reac¡iei de activare se dilueazå solu¡ia la 1%; 

• se lucreazå alternativ cu câte un recipient, în fiecare schimb; 

• necesarul de silice activå, pe schimb este 0,33 t/3 = 0,11 t 

• volumul solu¡iei diluate 1% (10 kg/m ) este  3

 0,11 (t)⋅1 000(kg)/10 (kg/m ) = 11 m ; 3 3

• se alege recipient RAP 6,3 (2 recipien¡i) cu volumul de 6,3m ; 3

• necesarul de reactivi pentru o preparare pe schimb (vas cu 5,5 m  solu¡ie 
SiO  concentra¡ie1%) (pentru 1 t Si  se utilizeazå 3,5 t silicat ¿i 1,8 

sulfat, deci pentru 0,11 t Si  vor fi necesare): 

3

2 O2
O2

  3,5 t SiO ⋅0,11 = 0,385 t SiO ; Na3 2 Na3 2
  

  1,8 t ⋅0,11 = 0,198 t sulfat; ( )Al SO2 4 3
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 ¥n faza de activare (faza 1) volumul este jumåtate plin, întrucât concentra¡ia trebuie 

så fie 2%; în volumul de 5,5 m se aflå: 3

- 0,385 (t) silicat sau [0,385/1,37 (t/ m )] = 0,275 m silicat; 3 3

- 0,198 (t) sulfat sau [0,198/45 (kg/ m )]= 4,4 m  sulfat (conc. 45%) ; 3 3

- apå pânå la volumul de 5,5 m : 3

5,5 - 0,275 - 4,4 = 0,825 m apå. 3

Opera¡iunea de activare dureazå douå ore, timp în care solu¡ia trebuie agitatå 
continuu (bazinele de preparare vor fi prevåzute cu agitatoare); dupå activare se adaugå 

5,5 m  apå (în ambele vase) ¿i reac¡ia se întrerupe; solu¡ia ob¡inutå con¡ine SiO activ 
cu concentra¡ia 1%. 

3

 

 Dozarea solu¡iei de silicat activå; dozarea se adoptå ca la sulfat, cu vase de 
dozare cu orificii calibrate. Debitul de solu¡ie: 

 

qmax = 11 m /schimb = 1,37 m /h, 3 3

 

Se poate adopta acela¿i dispozitiv ca la sulfatul de aluminiu. 
 

 Pompe pentru vehicularea solu¡iilor.  Pompa  pompeazå solu¡ia de silicat 

de sodiu din vasul de måsurå  în vasul de activare B: 

P1
D1

− pentru o ¿arjå volumul de solu¡ie este 0,275 m  (pentru 2 bazine); 3

− timpul de lucru al pompei se presupune 15 min. 
 

Q = 0,275/(2⋅15/60) = 0,51 m /h; 3
 

− înål¡imea de pompare, circa 4 m. 

 Rezultå o pompå (¿i una de rezervå) tip PCH 32 - 125 (1 450 rot/min) 
P=0,75kW; pompa se opre¿te când s-a pompat volumul de solu¡ie. 

 Pompa  asigurå pomparea solu¡iei de sulfat de aluminiu (concentra¡ie 4,5%) 

din vasul de måsurå  în recipientul de activare; 

P2
D2

− debitul pompat Q = [(4,4 m /2)/0,5 ore] = 4,4 m /h; 3 3

− înål¡imea de pompare, circa 3,5 m; din catalog se alege pompa tot PCH 32-125, 
P = 0,75 kW. 
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 Solu¡ia de sulfat de aluminiu se preparå din solu¡ie de sulfat concentratå (din 
depozit, pompatå cu pompa utilizatå pentru linia de sulfat) ¿i apa din re¡eaua sta¡iei; 
concentra¡ia se verificå periodic prin control cu densimetrul. 
 

 Modul de preparare al solu¡iei: (1) din depozit se aduce (gravita¡ional) în 

vasul de måsurå - cantitatea de 0,138 m solu¡ie silicat; (2) se completeazå vasul cu 

0,412 m  apå; se pompeazå solu¡ia ob¡inutå în vasul de activare B ¿i se pune în 
func¡iune agitatorul mecanic; (3) se aduce din depozit 0,099 t sulfat de aliminiu în 
solu¡ie concentratå ¿i se dilueazå în vasul de måsurå  pânå la 4,5 % adåugând apå 

pânå la volumul de 2,2 m ; solu¡ia cu concentra¡ia 4,5% se pompeazå în vasul de 

activare B; (4) se agitå douå ore solu¡ia cu concentra¡ia 2%; (5) se adaugå 2,75 m  apå 

(pânå la volumul de 5,5 m  în bazin), reac¡ia se întrerupe ¿i dupå realizarea legåturilor 
solu¡ia poate fi dozatå; concentra¡ia solu¡iei este 1% Si  activ. 

D1
3

3

D2
3

3

3

O2
 Opera¡iunea se repetå cu vasul golit, (cei doi recipien¡i RAP lucreazå 
alternativ). 

 Linia de clor. Pentru sta¡ii de tratare cu debite medii se acceptå ca sta¡ia de 
clorizare (pentru dezinfectarea apei sau pentru preclorizare în vederea reducerii 
substan¡elor organice etc.) se poate amplasa în aceea¿i clådire cu ceilal¡i reactivi 
(separatå înså etan¿ de toate celelalte încåperi, cu intrare numai din exterior ¿i cu 
instala¡ie de ventila¡ie naturalå ¿i artificialå). 
 

 Depozitul de clor: 

− Se apreciazå o dozå de clor de 2 mg/dm (doza realå se va stabili dupå analize 
efectuate asupra apei livrate ¿i confirmatå periodic de organele sanitare). 

3

− Mårimea depozitului pentru o perioadå de stocare de 30 zile: 
 

Vdep = 44 500 (m / zi)⋅2(g/ m )⋅30 zile⋅1/1 000 = 2 670 kgf. 3 3

 

− Se asigurå påstrarea clorului sub formå de clor lichid, în recipien¡i metalici 
speciali, cu capacitatea de 500 l ¿i în care, conform fi¿ei tehnice (ISLGC, 1980), 
se pot transporta 550 kg clor lichid (la presiunea  5...11 bar); rezultå un numår 
de recipien¡i egal cu: 

 

2 670 kg/550 kg = 4,8 ≅ 5 recipien¡i. 
 

− Recipientul plin cântåre¿te circa 1 250 kgf; ca atare manevrarea lui nu se poate 
face decât cu utilaje mecanice adecvate (monorai de regulå); recipien¡ii vor fi  
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påstra¡i în depozit la o temperaturå de maximum 40 
0
C, iar în perioadele reci spa¡iul 

va fi încålzit la min. 16 
0
C sau pe recipient va fi turnatå apå caldå; 

− Gabaritul unui recipient: diametru 0,86 m, lungime 1,6 m; se påstreazå orizontal. 
 

 Aparate de dozare a clorului gazos. Clorul se dozeazå în apå sub formå de 
solu¡ie de apå de clor (pentru a evita scåpårile de clor care sunt toxice în doze mari); 
apa de clor se ob¡ine în aparatul de clor; se produc mai multe tipuri: SOLAVAY, 
ADVANCE etc. 

− Cantitatea de clor necesarå orar:  
 

C = [(44 500 m /zi)/24 h]⋅2 (g/m )= 3 800 g Cl /orå. 3 3
2

 

− Se adoptå aparatul de clorizare tip CC-ld cu capacitatea de 600-1 460 g/clor/orå; sunt 
bune aparatele tip ADVANCE ce lucreazå cu vacuum ¿i asigurå o protec¡ie 
suplimentarå contra scåpårilor de clor. 

 Numårul necesar de aparate de clorizare: 
 

n = 3 800/1 460 = 2,5 ≅ 3 aparate, 
 

la care se adaugå unul de rezervå (montat); aparatul lucreazå la presiunea de          1-1,5 
bari; gabaritul aparatului, spa¡iul de montaj necesar, (gabaritul efectiv este mic) 

1⋅1,6 (circa 2 ); ca atare camera aparatelor (complet separatå de depozit) va avea 

circa 8 . 

m2 m2

m2

 Verificarea dozei de clor se va face pe cale triplå: (a) prin cântårire repetatå a 
recipientului, în depozit,(deci recipientul în lucru va sta pe un cântar adecvat - într-o 
pozi¡ie stabilå), (b) prin urmårirea dozatorului aparatului de clorizare ¿i (c) prin 
verificarea dozei introduse în apå sau a dozei remanente (analiza de laborator). Doza 
de clor la ultimul robinet din re¡ea trebuie så fie circa 0,1 mg/l, a¿a numitul clor 
rezidual. 

 

 Neutralizarea scåpårilor de clor.  

 Vas tampon pentru neutralizarea clorului scåpat din recipient. Clorul care 
poate scåpa accidental dintr-un recipient (acesta se verificå obligatoriu la fiecare 
încårcare) este toxic în doze mici întrucât se difuzeazå în aer ¿i poate fi inhalat de 
personal, sau popula¡ia din apropiere. Este deci obligatoriu så existe mijloace de 
combatere, de blocare a clorului scåpat. ¥n zona spa¡iului de depozitare se prevede deci 
un bazin de neutralizare în care recipientul defect va fi cufundat într-o solu¡ie 
adecvatå. Totodatå, se poate prevedea ¿i pulverizarea de solu¡ii în depozit 
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(neutralizarea se face cu sodå causticå ¿i hiposulfit de sodiu) în care caz depozitul va fi 
prevåzut cu sifoane de pardosealå. 
 Clorul liber este blocat de reactivi astfel: 
 

Cl NaOH NaClO NaCl H O2 2+ → + + ; 
 

Cl Na S O H O Na SO HCl S2 2 2 3 2 2 4 2+ → + + + . 
 

 Dacå, de exemplu, se presupune cå un întreg recipient s-a avariat în asemenea 
måsurå cå tot clorul trebuie neutralizat (recipientul nu face explozie, atunci nu mai este 
aproape nimic de fåcut, în afarå de alarmare ¿i îndepårtare din zonå, cu masca de gaze) 
necesarul de sodå causticå va fi: 
 

Cl2 + NaOH → NaOCl + NaCl +  H O2
 

  2⋅36 g + 2(23+16+1)g→  
pentru    72 g  Cl sunt necesare 80 g sodå  

          
               pentru 500 kg Cl.......................x kg 
          
              __________________________________________________________________________ 
 

     x = 555 kg sodå causticå. 
 

Dacå reactivul se påstreazå în solu¡ie, concentra¡ie 20% (200 kg/ ) rezultå cå este 

nevoie de un recipient de 3 ; pentru simplificare se poate alege tot un recipient RAP 
6,3; recipientul, amplasat în hala comunå, va fi legat cu vasul tampon ¿i se påstreazå 
plin cu apå ¿i acoperit, pentru a evita accidentele. 

m3

m3

Aten¡ie! (1) soda causticå este o bazå foarte puternicå ¿i sunt necesare måsuri 
de protec¡ia muncii (haine groase, ochelari, în caz de stropire se spalå 
cu acid slab aflat în dotarea punctului sanitar); (2) când se utilizeazå 
pentru pulverizare în depozitul de butelii va fi diluatå la concentra¡ii 
mici; (3) având un pH mare nu este agresivå fa¡å de metale (pH = 11 la 
concentra¡ie 1%). 

 Pentru elemente mai detaliate se poate consulta (PROED, 1997). 
 

4.4.4. CLÅDIREA GOSPODÅRIEI DE REACTIVI  
 

 De regulå, la sta¡ii de tratare cu debite mici - medii gospodåria reactivilor se 
asigurå într-o clådire comunå. Mårimea construc¡iei se stabile¿te dupå componen¡a, 
fluxul tehnologic, gabaritul ¿i spa¡iul de manevrå al recipien¡ilor, aparaturii ¿i 
utilajelor. 
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 Interiorul construc¡iei se protejeazå anticoroziv pentru toate obiectele ¿i 
construc¡iile func¡ie de gradul de agresivitate al celui mai activ reactiv, în cazul de fa¡å 
sulfatul de aluminiu. 
 Aparatura ¿i echipamentul de automatizare (se poate merge pânå la 
automatizare totalå) vor fi rezistente la agresiunea reactivilor. 
 Pardoseala clådirii se asigurå cu gresie antiacidå, cu pante de scurgere la o canalizare 
interioarå, canalizare care este racordatå la canalizarea exterioarå (¿i este din materiale 
anticorozive pânå la racord) printr-un cåmin de neutralizare (bazin uneori). 
 Instala¡ia (¿i recipien¡ii) va fi vopsitå în culori distincte pe circuite de reactivi. 
 Schema de amplasare a recipien¡ilor în clådire este datå în figura 57,c. 
¥nål¡imea construc¡iei se stabile¿te în func¡ie de gabaritul celui mai mare recipient, aici 
RAP 16; rezultå o înål¡ime de 6 m. 
 ¥n exterior clådirea va avea drum de acces ¿i u¿i pentru introducerea u¿oarå a 
reactivilor, cu spa¡ii de manevrå pentru vehiculele care transportå reactivi. 
 Rezultå o construc¡ie de 12x18 m (modulatå la 3 m pentru a permite 
folosirea prefabricatelor pentru stâlpi, pere¡i, grinzi, acoperi¿) cu înål¡imea de 6 m. 
Lângå construc¡ia închiså se executå, monolit, bazinul pentru stocarea semisolidå a 
sulfatului de aluminiu. 
 Când sunt necesari ¿i al¡i reactivi (var, cårbune activ etc.) construc¡ia se 
dimensioneazå ¿i se alcåtuie¿te similar, respectând dimensinile din proiectele tip ¿i 
instruc¡iunile de påstrare ¿i manipulare a reactivilor; se va ¡ine seamå totdeauna de 
faptul cå reactivii fiind scumpi este nevoie så fie gospodåri¡i cu cea mai mare aten¡ie 
(de regulå nu sunt materiale recuperabile, tehnologiile pentru recuperarea unora fiind 
considerate încå foarte costisitoare). 
 Dacå se poate procura un reactiv bun, pentru sulfat, var, se poate recurge ¿i la 
stocarea ¿i dozarea uscatå a acestora. 
 Pentru dozarea cantitå¡ilor mici de reactivi (polielectrolit, clor din clorura de 
var etc.) pot fi folosite echipamente care asigurå ¿i dozarea automatå cu pompe 
dozatoare specializate (livrate, de regulå, monobloc). 

 
 

4.5. ANSAMBLUL STAºIEI DE TRATARE  
 

4.5.1. DOTÅRI ALE STAºIEI DE TRATARE  
 

 ¥n afara obiectelor ce au rol func¡ional legat de apå o sta¡ie de tratare bine 
dotatå mai trebuie så aibå: 

− cåi adecvate de acces, iar în caz de izolare mare, pavilion pentru lociun¡a 
personalului strict necesar pentru  exploatare; 

− mijloace telefonice, radio de comunica¡ie; legåturå adecvatå la dispeceratul 
gospodåriei de apå; 
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− sursa energeticå pentru încålzire (gaz,combustibil solid ¿i centralå termicå); 

− laborator pentru analize fizico - chimice ¿i biologice; dacå localitatea nu are alte 
posibilita¡i de cooperare (laboratoare specializate), atunci vor trebui ¿i dotåri 
pentru analize bacteriologice ¿i radiologice; dotarea materialå va trebui 
dezvoltatå progresiv pentru måsurarea indicatorilor de calitate ceru¡i (v. STAS 
1342/91); se poate începe cu o dotare clasicå: balan¡å tehnicå/analiticå, cuptor 
electric, etuvå termoreglabilå, baie de apå, agitator mecanic, pH-metru, 
echipament de recoltat probe, frigider, aparat de distilat/bidistilat apå, 
turbidimetru, (Jar - Test), aparat complex DR 2000/4000, analizator de carbon 
organic total, spectrofotometru UV, gaz cromatograf etc; mårimea camerelor 

pentru laborator 10...20 , cu toate utilita¡ile necesare;laboratoarele pentru 
determinarea indicatorilor chimici, biologici, bacteriologici vor fi separate ¿i vor 
func¡iona cu avizul organelor de protec¡ie sanitarå (pentru unele detalii 
v.ROMAQUA -  Sept. 96). 

m2

 De¿i nu sunt cunoscute toate elementele (cf. schemei de alimentare cu apå, 
figurile 42, 43, pe amplasamentul sta¡iei de tratare sunt prevåzute ¿i rezervoarele de 
înmagazinare ¿i sta¡ia de pompare treapta II, obiecte care nu sunt încå dimensionate) 
din motive de urmårire mai u¿oarå a desfå¿urårii aplica¡iei va fi discutatå acum 
alcåtuirea sta¡iei de tratare (în cele mai multe cazuri în practicå sta¡ia de tratare este 
complet separatå de rezervoarele de compensare a consumului). Tot pentru motive 
didactice va fi calculat ¿i costul de tratare al apei. 
 Cu obiectele componente, ale cåror dimensiuni principale sunt acum cunoscute 
(deznisipator, decantor, filtre, gospodåria de reactivi) se elaboreazå concomitent douå 
documente-coordonate: planul de situa¡ie ¿i schema tehnologicå, sau profilul 
tehnologic al sta¡iei de tratare. 
 Ideile de bazå dupå care se alcåtuiesc cele douå documente: 

− amplasament stabil, neinundabil, cu posibilita¡i de dezvoltare, u¿or accesibil, 
fårå apå subteranå pe 3-5 m sub teren (dacå se poate); 

− suprafa¡a afectatå trebuie så fie cât mai compact ocupatå cu realizarea unui flux 
ra¡ional al apei ¿i cu asigurarea spa¡iilor pentru circula¡ie ¿i pentru interven¡ii la 
clådiri, conducte, în timpul exploatårii; 

− folosirea la maximum a cåderilor de cotå date de teren în scopul evitårii 
pompårii apei pe fluxul de tratare; 

− amplasarea construc¡iilor sub cota de înghe¡; 

− evitarea fundårii, pe umpluturå, a obiectelor mari; 
− asigurarea de pierderi de sarcinå minime între obiecte. 
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 ºinând seama de configura¡ia terenului din figura 42 (în cazuri reale se 
dispune de planuri de situa¡ie detaliate, scara 1:200...1:500) se alcåtuie¿te planul ¿i 
schema tehnologicå, prin încercåri succesive, figura 58,a...e. 
 Pentru o vedere de ansamblu, se predimensioneazå ¿i rezervoarele ¿i sta¡ia de 

pompare SPII: (1) se acceptå douå cuve rezervor de 15 000 m dupå proiect tip ISLGC 
cu dimensiuni în plan 48⋅72 m, adâncime 6,5 m ¿i cota apei la     0,50 m peste cota 
terenului (aten¡ie, este unul din elementele fixe ale schemei tehnologice); (2) se 
apreciazå cå sta¡ia de pompare treapta II va avea o dimensiune în plan de 12⋅12 m 
(mici modificåri nu sunt grave; cota de fundare poate fi aleaså ulterior func¡ie de 
profil); (3) se alege o dimensiune ¿i pentru sta¡ia de pompare I - construc¡ia este micå 
¿i poate fi amplasatå u¿or (aici dimensiunea este cunoscutå- cheson cu diametrul 6 m; 
în realitate, SP I nu se poate dimensiona decât dupå cunoa¿terea amplasårii obiectelor 
în sta¡ia de tratare, când va fi cunoscutå cota de refulare). 

3

 Cu aceste dimensiuni se schi¡eazå (propor¡ionat) conven¡ional construc¡iile cu 
dimensiunile în sec¡iune verticalå ¿i se grupeazå în plan urmårind ca fluxul apei så fie 
cât mai ra¡ional (drum parcurs minim, pierdere de sarcinå minimå). 
 Se începe cu profilul vertical: 

− se a¿eazå în ordine obiectele din fluxul apei: deznisipator, decantor, filtru, 
rezervor final; 

− se lucreazå în cote relative, deocamdatå; 
− se decaleazå obiectele, pe verticalå, astfel încât între nivelul apei între douå 

nivele vecine pe flux så se asigure pierderea de sarcinå minimå  ce asigurå 
curgerea apei în toate situa¡iile; 

− pierderea de sarcinå între obiecte nu este cunoscutå (nu se ¿tie distan¡a ¿i nici 
alcåtuirea sistemului de transport), de aceea se apreciazå, la început: 

• 0,20... 0,40 m între deznisipator ¿i bazinul de distribu¡ie; 
• 0,50... 1,00 m între bazinul de distribu¡ie ¿i decantor; 
• 0,80... 1,00 m între decantor ¿i filtru; 
• 2,50... 3,00 m între filtru ¿i rezervor; 

− se amplaseazå obiectele astfel încât så se asigure cåderea de nivel ¿i se 
marcheazå în cote relative toate radierele construc¡iilor; se alege ca obiect de 
bazå decantorul (fig. 58,a); 

− se traseazå linia terenului, astfel încât toate construc¡iile mari så fie amplasate 
sub cota de înghe¡ (fig. 58,b); 

− se alege cota relativå a terenului - 4,50 fa¡å de decantor (care se executå la 1 - 
1,10 m sub teren); 

− cunoscând cota realå ¿i cota relativå a terenului (- 4,50 = 182) se poate calcula 
cota absolutå a tuturor construc¡iilor, figura 58,c. 
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Aten¡ie! ¥n profil, cea mai micå dintre construc¡ii (¿i cu înål¡imea cea mai micå) 
a fost a¿ezatå pe umpluturå; dacå ¿i aceasta ar fi fost amplasatå pe 
terenul natural, atunci la rezervor s-ar fi ob¡inut adâncimi de execu¡ie 
foarte mari, în apa subteranå sau trepte de pompare intermediare; este 
unul din motivele pentru care deznisipatorul se amplaseazå de regulå 
mult în amonte de sta¡ia de tratare; se mai observå cå prevederea sta¡iei 
de filtre fårå rezervor ar fi necesitat executarea acesteia în umpluturå 
(solu¡ie foarte grea), sau coborârea cotei de fundare a tuturor 
construc¡iilor; aceasta ar fi implicat un rezervor final de cotå foarte 
joaså (circa 8 m) cu nivel de apå de circa 2,5 m sub teren ¿i cu mari 
complica¡ii în realizarea preaplinului ¿i în general a instala¡iei (ca ¿i a 
sta¡iei de pompare II); totodatå pentru realizarea sta¡iei de pompare 
pentru spålare ar fi rezultat o solu¡ie foarte grea, cu o exploatare 
dificilå. 

− acum existå o primå solu¡ie de amplasare pe verticalå a obiectelor, deci se poate 
face dimensionarea sta¡iei de pompare I (când s-a fåcut dimensionarea exista 
precizarea cå se cunoa¿te cota de refulare; de aici se cunoa¿te); sta¡ia de pompare 
II se va putea dimensiona dupå cunoa¿terea cotei de refulare în re¡ea, deci dupå 
dimensionarea re¡elei de distribu¡ie; 

− se trece la amplasarea în plan a obiectelor, påstrând distan¡ele men¡ionate mai 
înainte; pot fi ob¡inute mai multe variante; în figura 58,d,e sunt date douå din 
variante; -se alege varianta care oferå avantaje maxime (flux mai bun, suprafa¡a 
ocupatå mai reduså, posibilitå¡i de extindere mai bune etc.). 

 Acum se poate trece la etapa a II-a de lucru: finalizarea amplasårii 
obiectelor, stabilirea sistemului de legaturå, calculul pierderilor de sarcinå pe 
ansamblu, compararea cu cele efectiv adoptate ¿i eventuale corectåri. Când 
amplasamentul este definitivat se trece la amplasarea tuturor re¡elelor ¿i 
dimensionarea lor coordonat cu capacitatea de transport ce trebuie asiguratå (pentru 
re¡eaua de canalizare panta minimå 1o/oo , viteza de curgere a apei 0,7...5 m/s, în general 
tuburi din beton); acolo unde este preaplin, apa evacuatå prin debitul de dimensionare 
se considerå egal cu cea mai mare valoare a debitului care alimenteazå obiectul 
respectiv; vor fi luate måsuri ca evacuårile de nåmol så fie coordonate ¿i cu eventuala 
func¡ionare a preaplinului, astfel încât canalizarea så nu fie puså sub presiune, sau ¿i 
mai råu, platforma så fie inundatå urmare a lipsei capacitå¡ii de transport.  
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 Apa uzatå menajerå de la grupurile sanitare se colecteazå într-o re¡ea separatå, 
se epureazå, cel pu¡in par¡ial ¿i apoi se evacueazå la râu (când se poate racorda la altå 
canalizare solu¡ia poate fi mai simplå); aici s-a prevåzut o foså septicå pentru apa uzatå 
menajerå. 
 Apa meteoricå se colecteazå ¿i se evacueazå separat în re¡eaua de canalizare a 
apelor tehnologice; se va da aten¡ie specialå apelor cåzute pe platformele unde se 
manevreazå reactivi; acestea ar trebui conduse în prealabil la cåminul de neutralizare ¿i 
apoi în canalizare. 
 ¥n aplica¡ia de fa¡å din lipså de spa¡iu nu s-a fåcut verificarea pierderilor de 
sarcinå. Se atrage înså în mod special aten¡ia cå o subdimensionare poate conduce la 
înecarea unora din obiecte sau pierderea de apå prin preaplin. Din punct de vedere 
hidraulic sta¡ia de tratare este un sistem autoreglabil. 

 
 

4.6. COSTUL DE TRATARE A APEI 
 

Evaluarea separatå a cheltuielilor de tratare permite eviden¡ierea acestora ¿i gåsirea 
de solu¡ii pentru reducerea lor. Spre deosebire de alte obiecte, sta¡ia de tratare trebuie 
conduså activ. Are consum de reactivi, materiale ¿i energie ¿i necesitå personal 
permanent de supraveghere. 
 Aceste cheltuieli sunt variabile depinzând de calitatea apei brute, de pre¡ul 
reactivilor ¿i dozele folosite, precum ¿i de modul de exploatare a sta¡iei (calificare 
personal, automatizare etc.). 
 Folosirea ra¡ionalå a reactivilor ¿i energiei constituie o cale de reducere a 
costului apei dupå cum automatizarea func¡ionårii reprezintå o altå cale (concomitent 
cu calificarea personalului). 
 Evaluarea va fi fåcutå pe grupe de cheltuieli pentru o mai bunå eviden¡iere: 

− cheltuieli cu investi¡ia (cota de amortisment; se apreciazå global cå timpul de 
amortizare este 30 ani, în realitate este 10 ani pentru utilaje ¿i pânå la 50 ani la 
construc¡ii ¿i instala¡ii); 

− cheltuieli cu energia, considerând un timp mediu de func¡ionare, fårå a contoriza 
energia pentru iluminat, încålzire etc; 

− cheltuieli cu retribu¡ia personalului de supraveghere ¿i între¡inere. 

 Desigur cå o asemenea evaluare poate fi în limita a 20% în plus sau minus fa¡å 
de un cost real. 

 
 
 
 
 

4.6.1. EVALUAREA COSTULUI LUCRÅRILOR  
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 Folosind indici de cost practica¡i în elaborarea proiectelor ¿i evaluând global 
lucrårile neexplicitate se poate ob¡ine costul de investi¡ie. Este posibil så fie pu¡in 
subevaluate lucrårile anexe exterioare: racordul electric, drum de acces, regularizarea 
râului etc. ¥n cazuri reale se dispune de detalii care permit o evaluare suficient de bunå. 
 Evaluarea este datå sintetic în tabelul 37, dimensiunile specifice pentru fiecare 
construc¡ie fiind cele de la dimensionarea tehnologicå. 

 
 

Tabelul 37 
 

Cost de investi¡ie al sta¡iei de tratare 
 

Nr. Denumire obiect  Dimensiune  Indice cost Investi¡ie 

[mil lei] 

Obs. 

1. Deznisipator 117 m3   520 000  

lei/ m3  

60,08 asem. dec.  
oriz. 

2. Decantor pulsator  
cu lamele  

2 050 m3  
 

850 000  

lei/ m3  

2 297  

3. Filtru rapid 
(8⋅40) 

320 m2  13,6  

mil lei/ m2  

4 243  

4. Bazin de  
distribu¡ie  

556 l/s 381 000 
lei/l/s  

212  

5. Gospodåria de  
reactivi 

556 l/s 1,04 mil  
lei/l/s 

578  

6. Sta¡ie de  
clorizare 

556 l/s 78 000 
lei/l/s  

43  

7. Amenajåri 
interioare  
(20% din total (1)) 

Total (1) 1 486,8 7 433,8 
 

 

 I = 8 925mil. lei  

 
 
 
 

4.6.2. EVALUAREA COSTULUI CHELTUIELILOR ANUALE  
 
 

a) Costul reactivilor. Sulfat de aluminiu: 
− se apreciazå o dozå medie de 30 mg/l (dupå realizarile mai multor instala¡ii din 

¡arå); 
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− volumul mediu de apå tratatå ( Q = 38 000 m /zi): zi med
3

V = 38 000 m /zi⋅365 zile/an = 14,2⋅ m /an; 3 106 3
 

− cantitatea de sulfat solid (comercial), dublå fa¡å de doza realå de reactiv, din 
cauza apei de cristalizare ( ( )Al SO2 4 3 18 2H O ); cantitatea de sulfat va fi: 

CSO4
= 2⋅30 g/m ⋅14,2⋅10 m /an = 852 t/an, 3 6 3

 

cu un cost al sulfatului de 245 000 lei /t rezultå costul sulfatului de aluminiu 

208,7⋅10 lei/an. 6

 
Silicea activå: 

− dupå cum s-a apreciat necesarul de silice este circa 10% din cantitatea de sulfat; 
cantitatea de silicat va fi ( Si  este 25% din solu¡ia de silicat): O2

 

852 t/an/(1/2)/(10/100)⋅4 = 170 t/an; 
 

− costul silicatului de sodiu industrial 153 000 lei/t; 

− costul total anual al silicatului va fi 26 mil. lei/an. 

 Clorul: 

− se apreciazå o dozå medie de 1 g/m ; 3

− cantitatea necesarå de clor va fi 14,2 t/an, iar cu  
− costul clorului de 320 000 lei/t, iar costul anual este 4,5 mil. lei/an. 

 Rezultå în total un cost al reactivilor ® de 230 milioane lei/an. 
 

b) Costul energiei. Pentru prepararea ¿i dozarea solu¡iilor de reactivi au fost 
prevåzute pompe ac¡ionate electric; este necesarå aprecierea duratei de 
func¡ionare; pentru u¿urin¡a urmåririi, calculul este fåcut pe linii tehnologice. 

Linia de sulfat de aluminiu:  

− pompe pentru omogenizarea ¿i transportul solu¡iei concentrat (P = 3 kW); se 
apreciazå cå functioneazå o orå pe schimb; 

 

E1 = P⋅1 orå/schimb⋅3 schimb/zi⋅365 zile = 3 300 kWh/an; 
 

− suflanta SRD pentru agitarea solu¡iei în vederea dizolvårii (P = 40 kW); se 
apreciazå cå func¡ioneazå 2 ore pe zi; 

 

E2 = P⋅2ore/zi⋅365 zile = 29 200 kWh/an; 
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− pompe de dozare tip DOFIN, P = 3 kW, ce func¡ioneazå continuu: 
 

E3 = P⋅8 760ore/an = 26.300 kWh/an. 
 

Linia de silice activå: 

− pompa pentru transport solu¡ie de silicat la dozare (P = 0,75 kW); se apreciazå 
cå func¡ioneazå 10 min. pe schimb (30 min./zi): 

 

   = 0,75⋅(30/60)⋅365 = 137 kWh/ an; E4
 

− pompe pentru transportul sulfatului necesar pentru activare                     (P = 
0,75kW); se apreciazå cå func¡ioneazå 20 min. pe schimb (1h/zi) timpul de 
func¡ionare; 

   = 0,75⋅1⋅365 = 274 kWh/an; E5
 

− agitator pentru vasele de activare (2,2 kW); func¡ioneazå circa 3 ore/¿arjå (sunt 2 
¿arje pe schimb) pe o duratå de circa 6 luni pe an; 

  

 = 2,2kW⋅2 recip⋅3 ore/¿arjå⋅3 ¿arje/zi⋅6 luni⋅30 zile/lunå = 7 150 kWh/an; E6
 

− pompå de dozare, tip DOFIN, P = 3 kW, func¡ionare continuå: 
 

   = 3⋅8.760 ore/an = 13 000 kWh/an. E7
 

Consumul total de energie va fi în total circa E = 50 160 kWh/an (nu se 
cuprinde iluminat, energia pentru hidrofoare etc.), iar costul acesteia circa 28 mil. 
lei (la un cost specific al energiei e = 560 lei/kWh). 
 

c) Retribu¡ia personalului. Se apreciazå personalul minim necesar pentru ¡inerea în 
func¡iune a fluxului tehnologic: 
 

- 1 ¿ef sta¡ie 1⋅ 1 000 000 lei/lunå 

- 1 chimist/turå 3⋅ 800 000 lei/lunå 

- 1 biolog 1⋅ 800 000 lei/lunå 

- 3+1 electromecanici 4⋅ 500 000 lei/lunå 

- 3+1 operatori 4⋅ 600 000 lei/lunå 

- 3+1 muncitori necalifica¡i 4⋅ 300 000 lei/lunå 

  9,8 mil lei/lunå 
 Retribu¡ia anualå va fi S = 117,6 mil. lei/an. 
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4.6.3. COSTUL DE TRATARE AL APEI (c) 
 

 Costul de tratare al apei rezultå din raportul de cheltuielilor totale anuale ¿i 
volumul de apå produs: 
 

c = cheltuieli anuale/volum apå tratatå = 
 

   = {[(I/ ) + (E⋅e) + R + S] (lei/an)}/14,2⋅ m /an; Tr 106 3

 

c = [89 25⋅10 /30+50 160⋅560+230⋅10 +117⋅10 ]/14,2⋅10 = 6 6 6 6
 

   = 50 lei/m . 3
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Capitolul 5 
 

CONSTRUCºIA DE ¥NMAGAZINARE 
 

Conform schemei de alimentare cu apå construc¡ia de înmagazinare va fi 
prevazutå cu rezervor la sol amplasat lângå (în) sta¡ia de tratare. Debitul zilnic 

maxim necesar, se reaminte¿te, este 44 500 m /zi. 3

 Volumul rezervorului va fi (cf. STAS 4165) format din: 
 

VREZ = max (V +V ) ¿i (V +V ). c a c RI
 

• Volumul de compensare (V ) conform tabel 14 va fi 25% din necesarul 

zilnic: 
c

• = 0,25⋅44 500 = 11 100 m . Vc
3

  

• Volumul de avarie; se apreciazå la 25% din necesarul zilnic; 
  

• = 0,25⋅44 500 = 11 100 m . Va
3

  

• Volumul de apå necesarå pentru combaterea incendiului (¿i asigurarea 
apei în incintå pe perioada combaterii incendiului): 
 

VRI = Te ( ) + n ⋅Qo max ⋅Qie Te⋅3,6 + Q Tii i⋅ ⋅∑ (3,6/60)] (m ) =  3

 

  = 3⋅1 930+2⋅40⋅3⋅3,6+2⋅10⋅10⋅3,6 = 6 676 m . 3

 Deci: 

VREZ =V +V = 22 200 m . a c
3

 

 Se adoptå solu¡ia rezervor de 30000 m format din douå cuve de 15000 

m , executabile dupå proiectul tip. Acest volum asigurå de fapt volumul pentru 

toate cele trei scopuri (avarie, incendiu, compensare) ¿i el poate fi suficient dacå 

se controleazå consumul de apå (care trebuie så fie în limita normelor de 

consum acceptate) ¿i mai ales pierderile din sistem. 

3

3
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 Elementele generale ale construc¡iei rezervorului, dupå proiectul tip 

ISLGC sunt date în figura 59,a. Se observå cå pere¡ii ¿i radierul sunt elemente 

monolite, la fel ¿i pere¡ii ¿icanå, pere¡i care au ¿i rolul de reazem pentru 

elementele prefabricate din care se executå acoperi¿ul. Dupå modul de 

amplasare a ¿icanelor rezultå cå sunt necesare douå case ale vanelor, întrucât 

intrarea ¿i plecarea apei se face în col¡uri diferite. 

 Instala¡ia hidraulicå se dimensioneazå la debitele cunoscute: 

−  pentru intrare ¿i preaplin; Qzi max

− constructiv, dupå situa¡ia localå, pentru golire;  

−  pentru plecare la re¡ea ; Q0max

− Viteza de curgere a apei are limite normale 0,8...1,5 m/s. 

 Intrarea conductelor în rezervor se face prin douå cåmine (fig. 59,b), 

 ¿i C  astfel: în cåminul ; intrarea apei, Dn 800, conducta cu vanå; în 

cåminul ; plecarea, pentru consum curent, conducta Dn 1000, cu vanå ¿i 

plecare pentru apå la incendiu, Dn 1000, cu vanå ac¡ionatå special (la dispozi¡ia 

organelor PSI); 

C1 2 C1

C2

Preaplinul, Dn 800, fårå vanå, va fi amplasat în cåminul . C2

Golirea, Dn 300, cu vanå, va fi racordatå la canalizare. 

 Racordarea preaplinului la canalizarea din incinta sta¡iei de tratare se va 

face astfel încât punerea accidentalå sub presiune a canalizårii så nu conducå la 

intrarea apei prin preaplin. Racordarea se va face printr-un cåmin specializat, cu 

gardå hidralulicå. Se poate încerca ¿i o racordare separatå a preaplinului direct 

la râu. 

 Conductele sunt din o¡el, protejate contra coroziunii. 

 Trecerea conductelor prin pere¡i se realizeazå prin piese de trecere 

eten¿e. 

 Cåminele vor fi executate monolit, cu pere¡i ¿i radier etan¿,cu scarå de 

acces ¿i iluminat de siguran¡å. Vor fi ¡inute uscate. 

 ¥n jurul rezervorului se va asigura perimetrul de siguran¡å pentru 

protec¡ia calitå¡ii apei (20 m de la peretele construc¡iei). 
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Capitolul 6 
 

STAºIA DE POMPARE TREAPTA 2 
 

 Din considerentele aråtate la stabilirea schemei de alimentare cu apå, 
dar ¿i din motive didactice, alimentarea cu apå a re¡elei de distribu¡ie se 
realizeazå prin pompare directå. ¥n aceastå situa¡ie la dimensionarea atât a sta¡iei 
de pompare cât ¿i a re¡elei-întrucât ele vor lucra concomitent-sunt necesare 
unele precizåri ¿i ipoteze suplimentare, deoarece: 

− sta¡ia de pompare trebuie astfel alcåtuitå încât så poatå prelua cât mai 
bine varia¡ia de debit cerutå în re¡ea (cel mai bine s-ar putea rezolva 
problema folosind pompe cu tura¡ie variabilå), fårå a depa¿i presiunea 
maxima în re¡ea, 60 m; 

− siguran¡a în func¡ionare a sta¡iei de pompare trebuie så fie sporitå, 
întrucât trebuie så asigure alimentarea continuå a re¡elei, chiar ¿i ( mai 
ales) în caz de incendiu; pentru aceasta sta¡ia de pompare va avea sursa 
dublå de alimentare cu energie (racord separat la douå re¡ele de 
alimentare cu energie, racord la o re¡ea electricå ¿i grup electrogen pentru 
furnizarea energiei electrice la motoarele existente, sau trecerea pe 
motopompe în caz de avariere a singurului racord la re¡eaua electricå); 

− legåtura între sta¡ia de pompare ¿i re¡ea trebuie fåcutå în condi¡ii de 
siguran¡å sporitå; în cazul de fa¡å se prevåd douå conducte; la nevoie, pot 
fi prevåzute ¿i bretele de legåturå între aceste conducte (când acestea au 
peste 2km lumgime); 

− pompele vor fi amplasate, astfel încât så fie tot timpul amorsate. 
 
 

6.1. DIMENSIONAREA HIDRAULICÅ 
 

 Condi¡iile de dimensionare a sta¡iei de pompare sunt legate de cele douå 
obiecte pe care le racordeazå: (1) nivelul apei în rezervor, continuu variabil, ¿i 
care poate fi foarte jos; ca atare, se prevåd pompe cu ax vertical sau pompe cu 
ax orizontal amplasate într-o construc¡ie cu radierul foarte jos; (2) re¡eaua de 
distribu¡ie ce func¡ioneazå cu debite continuu variabile, ca atare ¿i presiunea în 
re¡ea (deci în punctul de injec¡ie, presiune care stabile¿te cota de refulare a 
sta¡iei de pompare) va fi variabilå; sta¡ia va trebui deci verificatå la mai multe 
regimuri de func¡ionare. 
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 Schema generalå de dimensionare a sta¡iei de pompare este datå în 
figura 60. Cota piezometricå maximå de intrare în re¡ea nodul 15, (dupå 
predimensionarea re¡elei de distribu¡ie în situa¡ia cea mai dezavantajoaså) este 
231,83. Din motive de siguran¡å legatura între sta¡ia de pompare ¿i re¡ea (nodul 
1) se prevede a fi executatå din douå conducte paralele, Dn 600, PREMO (i=1,5 
o/oo, v = 0,9 m/s). Cota de refulare va fi 233. 
 Schema corectå de calcul a ansamblului SP-re¡ea este: 

− se predimensioneazå re¡eaua de distribu¡ie; 
− rezultå cotele de refulare pentru sta¡ia de pompare; 
− se dimensionezå sta¡ia de pompare; 
− se optimizeazå ansamblul SP-re¡ea prin reluarea calculelor ¿i respectarea 

criteriilor de optimizare (cost, consum energie etc). 

 Rezultå elementele generale ale sta¡iei de pompare: 
 

  = 555 l/s (2 000 m /h), din care 20 l/s pentru combaterea 

incendiului interior; 

QII
d 3

 

  H = 233 - 176 = 57 m. 
 

 Se acceptå cå debitul minim orar este circa 1/4 din debitul orar maxim 
(valoare ce trebuie verificatå în practicå, întrucât dupå datele din literatura 
aceasta poate ajunge ¿i 1/25 din valoarea maximå). Aceste debite sunt necesare 
pentru a gåsi unitatea de pompare care func¡ionând continuu noaptea, så asigure 
debitul minim: 
 

  = 535/4 = 134 l/s ( 485 m /h). Q0min
3

 

 Din catalogul de pompe rezultå cå se poate face urmatoarea echipare: 

− pompe cu ax vertical, amplasate în camere umede, tip MV 803 sau 
echivalente, cu caracteristicile: Q = 150...170 l/s; H = 56...60 m; tura¡ia 
750 rot/min; P = 132 kW. 

 Pentru func¡ionarea sta¡iei vor trebui: 
• la debit minim (134 l/s) una pompå în func¡iune; 

• la debit maxim (555 l/s) patru pompe în func¡iune; 
• la debit maxim ¿i incendiu exterior, patru pompe; 
• pentru cazul de func¡ionare a retelei la debitul de verificare; 

 

0,7 Q + n⋅ = 455 l/s - trei pompe. 0max Qie
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 Deci sta¡ia ar putea fi echipatå cu patru pompe în func¡iune ¿i douå de 
rezervå (4 + 2) tip MV 803. 

− pompe cu ax orizontal tip TN 200-250-500 sau similar, cu caracte-
risticile: Q = 140 l/s; H = 55 - 60 m; tura¡ia 1 500 rot/min;   P = 132 kW. 

Echiparea necesarå a sta¡iei va fi: 
• pentru debit minim (134 l/s) una pompå; 
• la debit maxim (555 l/s) patru pompe; 
• la debit maxim la incendiu (615 l/s) - cinci pompe. 

 Rezultå o echipare necesarå de 5 + 2 pompe tip TN 200-250-500. 
Schemele de echipare cu cele douå tipuri de pompe sunt date în figura 61,a ¿i 
61,b. 

 
 

6.2. VERIFICAREA FUNCºIONÅRII STAºIEI DE POMPARE 
 

 ¥ntrucât cota de plecare a apei din rezervor, la nivele mici, este foarte 
joaså, este mai avantajoaså solu¡ia cu pompe cu ax vertical. Verificarea va fi 
fåcutå numai pentru aceastå solu¡ie. Pentru cazul al doilea (pompe cu ax 
orizontal) metodologia de lucru este similarå. 

 Verificarea func¡ionårii sta¡iei se poate face numai dupå dimensionarea 
re¡elei de distribu¡ie. Existå mai multe ipoteze (de regulå câte pompe pot fi în 
func¡iune simultan ¿i câtå apå se consumå din re¡ea), dar în cazul de fa¡å au fost 
alese numai trei: 

− debit de dimensionare ( Q = 555 l/s), cota de aspira¡ie egalå cu cota apei 

la nivelul rezervei de incendiu; 
II
d

− debit de verificare la incendiu ( (2)), cota de aspira¡ie egalå cu cota radie-

rului rezervorului (la sfâr¿itul incendiului când rezerva de apå este goalå); 

QII
v

− debit minim în re¡ea, cu cota apei la nivelul rezervei de incendiu. 

 Dimensiunea re¡elei fiind fåcutå (pentru debitul Q = 555 l/s, v. tab. 

39, 40) se poate calcula cota realå a liniei piezometrice la intrare în re¡ea. ¥n 
tabelul 38 sunt date sintetic calculele fåcute. 

II
d

 Pentru a ob¡ine curba caracteristicå a re¡elei (re¡ea inelarå cu 18 inele) 
se poate proceda în douå moduri: 

(1) så se calculeze re¡eaua pentru diferite debite de injec¡ie; în tabelul 38 au 

fost luate în calcul debitele 1/4,1/2,3/4,1/1 din Q ; distribu¡ia valorilor este cea 

rezultatå din dimensionarea re¡elei: cu cele 4 valori ale debitelor (existå de  la 

dimensionare valoarea ) pot fi ob¡inute cotele de refulare, deci 4 puncte pe 

curba caracteristicå a re¡elei; 

II
d

QII
d
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            Tabelul 38 
 

Valori pentru calculul curbei caracteristice a re¡elei 
 

Inel Bara Diam. Modul de rezisten¡å Q1=Q/4 Q2=Q/2 Q3=3Q/4 Q4 = Q  OBS.
  c Qc

2Dn M Qc  M  Qc
2 Qc  M  Qc

2 Q M Qc  M Qc
2  

  [mm] [ /s2 m5 ] [l/s]      [m] [l/s] [m] [l/s] [m] [l/s] [m]

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 1 - 2 300 180 25 0,11 50 0,45 75 1,0 99,25 1,78 Q QII
d=

 2 - 3 100 116000 0,6 0,04 1,30 0,20 1,8 0,38 2,55 0,76  

 1 - 3 150 19500 3,0  6,0  9     

II 2 - 8 300 200 9  18  27     

 8 - 4 200 2720 6  12  18     

 2 - 4 200 4080 6,4  12,8  19,2     

III        1 -12 600 12 83,3 0,08 166,6 0,33 250 0,71 345,4 1,44

 12 - 8 300 109 18  36  54     

 8 - 2 300 200 9  18  27     

 2 - 1 900 180 25  50  75     

IV 1 - 16 300 102 17,2  34,4  51.6     

 16 - 17 250 915 9  18  27     

 17 - 12 250 580 5  10  15     

 12 - 1 600 12 83,3  166,6  250     
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 Tabelul 38  (continuare) 
 

Inel Bara Diam. Modul de rezisten¡å Q1=Q/4 Q2=Q/2 Q3=3Q/4 Q4 = Qc  OBS.
  Dn M Qc  M  Qc

2 Qc  M  Qc
2 Qc  M  Qc

2 Qc  M  Qc
2  

   [mm] [ /s2 m5 ] [l/s]       [m] [l/s] [m] [l/s] [m] [l/s] [m]

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

V 16 - 22 200 1900 5,1 0,05 10,26 0,20 15,4 0,45 20,56 0,80 Q QII
d= == Qc

 22 - 23 150 12000 3 0,11 6 0,43 9 0,97 11,76 1,65  

 23 - 17 150 7870 4 0,12 8 0,50 12 1,14 16,00 1,90  

 17 - 16 250 915 9 0,07 18 0,30 29 0,67 36,00 1,18  

     Σ= - 0,03  Σ= - 0,17  Σ = - 0,39  Σ = - 0,63  

VI 23 - 24 150 12600 2,75  5,50  8,25     

 24 - 18 150 7870 2,75  5,60  8,30     

 18 - 17 200 2850 6  12  18     

 17 - 16 150 7870 3,3  6,6  10     

VII 17 - 18 200 2850 5,2  10,4  15,6     

 18 - 13 200 1900 4,6  9,2  13,8     

 13 - 12 500 22 57,6  115,2  172,8     

 12 - 17 250 580 5  10  15     

VIII 12 - 13 500 22 57,6 0,07 115,2 0,29 172,8 0,67 230,5 1,16  

 13 - 9 350 129 15  30  45     

 9 - 8 250 870 10,3  20,6  31     

 8 - 12 300 109 18  36  54     
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           Tabelul 38  (continuare) 
 

Inel Bara Diam. Modul de rezisten¡å Q1=Q/4 Q2=Q/2 Q3=3Q/4 Q4 = Qc  OBS.

  Dn M Qc  M  Qc
2 Qc  M  Qc

2 Qc M Qc
2 Qc M Qc

2  

  [mm] [ /s2 m5 ] [l/s]      [m] [l/s] [m] [l/s] [m] [l/s] [m]

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IX 8 - 9 250 870 10,3  20,6  31     

 9 - 5 200 2580 5,4  10,8  16     

 5 - 4 200 3400 5,5  11  16     

 4 - 8 200 2720 6,0  12  18     

X 9 - 10 250 1120 10,7  21,4  32  43 2,10 * 

 10 - 6 150 15750 3,2  6,4  9,8     

 6 - 5 150 15750 3,3  6,6  10     

 5 - 9 200 2580 5,4  10,8  16     

XI 13 - 14 400 56 32 0,06 65,2 0,27 98 0,54 130,6 0,95  

 14 - 10 250 790 10,3  20,6  31     

 10 - 9 250 1140 10,3  20,6  31     

 9 - 13 300 129 15  30  45     

XII 18 - 19 150 12600 2,9  5,8  8,7     

 19 - 20 125 15000 1,6  3,2  4,8     

 20 - 14 300 187 16,3  32,6  49     

 14 - 13 400 54 32,6  65,2  98     

 13 - 18 200 1900          
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         Tabelul 38  (continuare) 
 

Inel Bara Diam. Modul de rezisten¡å Q1=Q/4 Q2=Q/2 Q3=3Q/4 Q4 = Qc OBS.

  Qc
2Dn M Qc  M  Qc

2 Qc  M  Qc
2 Qc M Qc

2 Qc  M  

  [mm] [ /s2 m5 ] [l/s]       [m] [l/s] [m] [l/s] [m] [l/s] [m]

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XIII 24 - 25 125 29200 2,1  4.2  6,.3     

 25 - 19 125 20800 1,7  3,4  5,1   *  

 19 - 18 150 12600 2,9  5,8  8,7     

 18 - 24 150 7870 2,9  5,8  8,7     

XIV 25 - 26 100 65800 0,9  1,8  2,7     

 26 - 21 150 15000 1,5  3,0  4,5     

 21 - 20 200 2040 7,0  14,0  21,0     

 20 - 19 125 15000 1,6  3,2  4,8     

 19 - 25 125 20800 1,7  3,4  5,1     

XV 20 - 21 200 2040 7  14  21     

 21 - 15 125 2340 1,6  3,2  4,8     

 15 - 20 150 12000 4,0  8,0  12,0     

XVI 20 - 15 150 12000 3,6 0,15 7,2 0,62 10,8 1,40 15,9 3,04  

 15 - 10 150 10700 2,8  5,6  8,4     

 10 - 14 250 790 11,3  22,6  34     

 14 - 20 300 187 15,7 0,05 31,4 0,19 47,1 0,35 65,2 0,80  
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           Tabelul 38  (continuare) 
 

Inel Bara Diam. Modul de rezisten¡å Q1=Q/4 Q2=Q/2 Q3=3Q/4 Q4 = Qc OBS.

  Qc
2Dn M Qc  M Qc

2 Qc  M Qc
2 Qc  M Qc  M  Qc

2  

   [mm] [ /s2 m5 ] [l/s]     [m] [l/s] [m] [l/s] [m] [l/s] [m]

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XVII 10 - 15 150 10700 1,3  2,6  3,9     

 15 - 11 150 12600 2,1  4,2  6,3   *  

 11 - 10 200 2040 - 6,4  - 12,8  - 19,2     

XVII 10 - 11 200 2040 6,4  12,8  19,2     

 11 - 7 150 16400 2,5  5  7,5     

 7 - 6 100 32000 - 0,7  - 1,4  - 2,0     

 6 - 10 150 15750 3  6  9     

 SP - 1 2⋅Dn 600 14,2   136/2 0,09 270/2 0,26 400/2 0,57 555/2 1,10

            Σhr = 0,50 1,96 4,24 7,66

 
   * Valori din tabelul 39. 

  
  
  
  
  
  
  

 Tabelul 39 
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Re¡eaua de distribu¡ie. Dimensionare 

 
Inel Bara     Valori in¡iale Corec¡ia I 

  ∆Q jl Dn s0  M Q0  M  Q0 M  Q0
2 ∆Qk Q1  M Q1 M  Q1

2

  [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]    [m] [l/s] [l/s] [l/s]  [m]

0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 1 - 2 530 300 0,34 180 120,4 20,7 2,63 - 3,45 - 17,7 99,25 18 1,78 
 2 - 3 440 100 274 116000 6 318 2,20 - 3,45  2,55 295 0,76 
 1 - 3 620 150 31,5 19500 - 8,4 164 -1,38 - 3,45  - 11,85 2,3 - 2,74 
          Σ = 502,7 Σ = 3,45  Σ = - 0,20
          ∆Q = - 3,45 l/s  

II 2 - 8 620 300 0,34 200 50,4 10 0,50 3,6 - 17,7 36,1 7 0,26 
 8 - 4 400 200 6,79 2720 24 65 1,57 3,6 - 3,3 24,3 66 1,60 
 2 - 4 600 200 6,79 4080 - 29 118 -3,45 3,6  25,4 103 - 2,60 
          Σ = 193 Σ =- 1,38  Σ = - 0,74
                   ∆Q = 3,6 l/s     

 
l − lungimea 

barei 
s0  − modul speci-

fic de rezis-
ten¡å 

Q0  − debit ini¡ial ∆Qj  − corec¡ie proprie Q1  − debit corectat 

Dn − diametrul 
barei 

M − modul de 
rezisten¡å 

QM  0
2 − pierdere de 

sarcinå 
∆Qk  − corec¡ia inelului 

vecin 
M  Q1

2 − pierdere de sarcinå 
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           Tabelul 39 (continuare) 
 

Inel Bara     Valori in¡iale Corec¡ia I 
  ∆Q jl Dn s0  M Q0  M  Q0 M  Q0

2 ∆Qk Q1  M Q1 M  Q1
2

  [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]    [m] [l/s] [l/s] [l/s]  [m]

0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

III 1 - 12 540 600 0,019 12 335,2 4 1,35 17,7 - 7,5 345,4 4 1,44 
 12 - 8 320 300 0,34 109 56 6 0,34 17,7 - 2,0 71,7 8 0,56 
 8 - 2 620 300 0,34 200 - 50,4 10 - 0,50 17,7 - 3,6 36,1 7 - 0,26 
 2 - 1 530 300 0,34 180 - 120,4 20,7 - 2,63 17,7 3,45 -99,25 18 - 1,78 
          Σ = 40,7 Σ = - 1,44  Σ = - 0,04
             ∆Q = 

17,7 l/s 
 

IV 1 - 16 300 300 0,34 102 61,3 6 0,38 7,5  68,8 7 0,48 
 16 - 17 440 250 2,07 915 26 24 0,62 7,5 2,44 36,0 33 1,18 
 17 - 12 280 250 2,07 580 - 25,7 15 - 0,38 7,5 - 1,5 - 19,7 11 - 0,23 
 12 - 1 540 600 0,019 12 335,2 4 - 1,35 7,5 - 17,7 - 345,4 4 - 1,44 
          Σ = 49 Σ = - 0,73  Σ = - 0,01
           ∆Q = 7,5 l/s  

V 16 - 22 280 200 6,79 1900 23 6,79 1,05 - 2,44  20,56 39 0,80 
 22 - 23 380 150 31,5 12000 14,1 169 2,36 - 2,44  11,76 141 1,65 
 23 - 17 250 150 31,5 1870 - 12,2 96 - 1,17 - 2,44 1,4 - 16 126 - 1,90 
 17 - 16 440 250 2,07 915 - 26 24 - 0,62 - 2,44 - 7,5 - 36 33 - 1,18 
          Σ = 333 Σ =1,62  Σ = - 0,63
           ∆Q = - 2,44 l/s  
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           Tabelul 39 (continuare) 
 

Inel Bara     Valori in¡iale Corec¡ia I 
  ∆Q jl Dn s0  M Q0  M  Q0 M  Q0

2 ∆Qk Q Q1  M 1 M  Q1
2

  [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]    [m] [l/s] [l/s] [l/s] [m]

0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VI 23 - 24 400 150 31,5 12600 12,4 156 1,96 - 1,4  11 138 1,51 
 24 - 18 250 150 31,5 7870 - 10 79 - 0 79 - 1,4 0,25 -11,1 88 - 0,97 
 18 - 17 420 200 6,79 2850 - 20,6 61 - 1,27 - 1,4 -1,50 -23,5 67 - 1,58 
 17 - 23 250 150 31,5 7870 12,2 96 1,17 - 1,4 2,44 13,2 104 1,38 
           Σ = 392 Σ =1,07 Σ = - 0,34
          ∆Q = - 1,4 l/s  

VII 17 - 18 420 200 6,79 2850 20,6 59 1,22 1,5 - 1,4 20,7 59 1,22 
 18 - 13 280 200 6,79 1900 - 20 38 -0,76 1,5 1,1 - 17,4 33 - 0,56 
 13 - 12 440 500 0,05 22 - 230 5 -1,17 1,5 - 2,0 - 230,5 5 - 1,17 
 12 - 17 280 250 2,07 580 25,7 1,5 0,38 1,5 - 7,5 19,7 11 0,23 
           Σ = 97 Σ =-0,28 Σ = - 0,28
           ∆Q = 1,5 l/s  

VIII 12 - 13 440 500 0,05 22 230 5 1,16 2,0 - 1,50 230,5 5 1,16 
 13 - 9 380 350 0,34 129 52 7 0,35 2,0 5,60 59,6 8 0,46 
 9 - 8 420 250 2,07 870 - 40 35 - 1,39 2,0 - 3,30 - 41,3 36 - 1,48 
 8 - 12 320 300 0,34 109 - 56 6 - 0,34 2,0 - 17,7 -71,7 8 - 0,56 
           Σ = 55 Σ =- 0,22 Σ = - 0,42
           ∆Q = 2,0 l/s  
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           Tabelul 39 (continuare) 
 

Inel Bara     Valori in¡iale Corec¡ia I 
  ∆Q jl Dn s0  M Q0  M  Q0 M  Q0

2 ∆Qk Q Q1  M 1 M  Q1
2

  [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]    [m] [l/s] [l/s] [l/s] [m]

0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IX 8 - 9 420 250 2,07 870 40 35 1,38 3,3 - 2,0 41,3 36 1,48 
 9 - 5 380 200 6,79 2580 17.6 45 0,80 3,3 0,53 21,4 55 1,18 
 5 - 4 500 200 6,79 3400 - 24,8 84 - 2,10 3,3  -21,5 73 - 1,57 
 4 - 8 400 200 6,79 2720 - 24,0 66 - 1,60 3,3 - 3,6 -23,7 64 - 1,52 
           Σ = 230 Σ = - 1,52 Σ = - 0,43
           ∆Q = 3,3 l/s  

X 9 - 10 550 250 2,07 1120 38 42 1,60 - 0,53 5,6 43 49 2,10 
 10 - 6 500 150 31,5 15750 12 168 2,25 - 0,53 0,25 12,8 202 2,60 
 6 - 5 500 150 31,5 15750 - 12,8 200 - 2,56 - 0,53  - 13,3 210 - 2,80 
 5 - 9 380 200 6,79 2580 - 17,6 45 - 0,80 - 0,53 - 3,3 - 21,4 55 - 1,08 
          Σ = 475 Σ = 0,51  Σ = 0,72 
           ∆Q = - 0,53 l/s  

XI 13 - 14 320 400 0,17 56 135,1 7 0,98 - 5,6 1,10 130,6 7 0,95 
 14 - 10 380 250 2,07 790 50 40 2,00 - 5,6 - 1,40 43 34 1,46 
 10 - 9 550 250 2,07 1140 - 38 43 - 1,64 - 5,6 0,53 - 43 49 - 2,10 
 9 - 13 380 300 0,34 129 - 52 7 - 0,35 - 5,6 - 2,0 - 59,6 8 - 0,46 
           Σ = 87 Σ = 0,98 Σ = - 0,15
           ∆Q = - 5,6 l/s  
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           Tabelul 39 (continuare) 
 

Inel Bara     Valori in¡iale Corec¡ia I 
  ∆Q jl Dn s0  M Q0  M  Q0 M  Q0

2 ∆Qk Q Q1  M 1 M  Q1
2

  [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]     [m] [l/s] [l/s] [l/s] [m]

0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XII 18 - 19 400 150 31,5 12600 12,4 156 1,95 - 1,1 0,25 11,55 146 168 
 19 - 20 180 125 83,3 15000 - 5 75 - 0,38 - 1,1 - 0,40 - 6,50 98 - 0,64 
 20 - 14 240 300 0,78 187 - 62,7 12 - 0,73 - 1,1 - 1,40 - 65,20 12 - 0,80 
 14 - 13 320 400 0,17 54 - 135,1 7 - 0,98 - 1,1 5,60 - 130,6 7 - 0,95 
 13 - 18 280 200 6,79 1900 20 36 0,72 - 1,1 - 1,50 17,4 33 0,56 
           Σ = 87 Σ = 0,98 Σ = - 0,15 
          ∆Q = - 5,6 l/s  

XIII 24 - 25 350 125 83,3 29200 8,70 255 2,21 - 0,25  8,45 246 2,19 
 25 - 19 260 125 83,3 20800 - 6 125 - 0,75 - 0,25 - 0,40 - 6,65 138 - 0,92 
 19 - 18 400 150 31,5 12600 - 12,40 156 - 1,84 - 0,25 1,10 - 11,55 143 - 1,68 
 18 - 24 250 150 31,5 7870 10 79 0,79 - 0,25 1,40 11,15 88 0,97 
           Σ = 615 Σ = 0,31 Σ = 0,46 
          ∆Q = - 0,25 l/s  

XIV 25 - 26 240 100 274 65800 3,2 210 0,67 0,40  3,6 236 0,85 
 26 - 21 480 150 31,5 15000 - 6,5 98 - 0,64 0,40  - 6,1 91 - 0,56 
 21 - 20 300 200 6,79 2040 - 27,6 57 - 1,56 0,40 - 0,60 - 27,8 57 - 1,88 
 20 - 19 180 125 83,3 15000 5 75 0,38 0,40 1,10 6,5 98 0,64 
 19 - 25 260 125 83,3 20800 6 125 0,75 0,40 0,25 6,65 138 0,92 
           Σ = 565 Σ = - 0,40 Σ = 0,31 
          ∆Q = 0,40 l/s  
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Tabelul 39 (continuare) 
 

Inel  Bara l Dn s0  M Valori in¡iale Corec¡ia I 

      ∆Q jQ0  M  Q0 M  Q0
2 ∆Qk Q1  M  Q1 M  Q1

2

   [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]     [m] [l/s] [l/s] [l/s] [m]
0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XV    20-21 300 200 6,79 2040 27,6 56 1,56 0,60 0,40 27,8 57 1,88 
           21-15 280 125 83,3 23400 5,6 131 0,73 0,60 6,2 145 0,90
          15-20 380 150 31,5 12000 15,1 181 2,75 0,60 1,40 15,9 191 3,04
           Σ = 368 Σ = - 0,46 Σ = - 

0,54 
            ∆Q = 0,60 l/s

XVI 20 - 15 380 150 31,5 12000 15,1 182 2,74 1,4 - 0,5 15,9 190 3,04 
 15 - 10 340 150 31,5 10700 - 15,6 167 - 2,61 1,4 5,0 - 9,2 98 - 0,90 
 10 - 14 380 250 2,07 790 - 50 40 - 2,0 1,4 5,6 - 43 34 - 1,46 
 14 - 20 240 300 0,78 187 62,7 12 0,73 1,4 1,1 - 65,2 12 0,80 
           Σ = 401 Σ = - 1,14 Σ =1,4 
           ∆Q = 1,4 l/s  
       corec¡ie 

suplimentarå 
Q 13,7 - 11,4 - 45 63  

       (final) MQ2 2,25 - 1,4 - 1,61 0,74 Σ = - 0,02

XVII 10 - 15 340 150 31,5 10700 15,6 167 2,60 - 5,0 - 1,4 9,2 98 0,90 
 15 - 11 400 150 31,5 12600 13,4 168 2,25 - 5,0  8,4 106 0,90 
 11 - 10 300 200 6,79 2040 - 21 42 - 0,90 - 5,0 0,25 - 25,75 52 - 1,38 
           Σ = 377 Σ = 3,75 Σ = 0,42
           ∆Q = -5,0 l/s 
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Tabelul 39 (continuare) 
 

Inel Bara l Dn s0  M Valori in¡iale Corec¡ia I 

      Q0  M  Q0 M  Q0
2 ∆Q j  ∆Qk  Q1  M  Q1 M  Q1

2

  [m] [mm] [ s m2 6/ ] [ s m2 5/ ] [l/s]      [m] [l/s] [l/s] [l/s] [m]
0              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XVIII 10-11            300 200 6,79 2040 21 43 0,91 -0,25 5,0 25,75 52 1,38
             11-7 520 150 31,5 16400 10,4 170 1,76 -0,25 10,15 166 1,68
              7-6 120 100 274 32000 -2,4 77 -0,18 -0,25 -2,65 85 -0,22
              6-10 500 150 31,5 15750 -12,0 188 -2.26 -0,25 0,53 -11,7 184 -2,75
             Σ = 478  Σ = 

0,23 
Σ = 0,70 

            ∆Q = - 5,6 l/s 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 



Tabelul 40 

Calculul presiunii disponibile  

Tronson 
(barå) 

Diam. 
 

D1  

Debit 
 

Q 

Pierdere 
de sarcinå 

h MQr =
2 

COTA 
 

[m] 

Pres. 
disp. 

Pres. la 
bran¿ament 

Hb  (nec) 

 [mm] [l/s] [m] Piezom
. 

Topo [m] [m] 

1-12 600 345,4 1,44 234 
232,56 

186,5 
188 

47,5 
44,56 

21 
34 

12-13 500 230,5 1,16 232,56 
231,40 

188 
189 

44,56 
42,40 

34 
34 

13-14 400 130,6 0,95 231,40 
230,45 

189 
193 

42,40 
37,45 

34 
34 

14-20 300 63 0,74 230,45 
229,71 

193 
196 

37,45 
33,71 

34 
21 

20-21 200 27,8 1,54 229,71 
228,17 

196 
195,5 

33,71 
32,67 

21 
21 

21-26 150 6,1 0,56 228,17 
227,61 

195,5 
199 

32,67 
28,61 

21 
21 

1-16 300 68,8 0,48 234,00 
233,52 

186,5 
189,5 

47,5 
44,02 

21 
21 

16-22 200 20,56 0,80 233,52 
232,72 

189,5 
196 

44,02 
36,72 

21 
21 

22-23 150 11,76 1,65 232,72 
231,07 

196 
195,5 

36,72 
35,57 

21 
21 

23-24 150 11 1,51 231,07 
229,56 

195,5 
195,5 

35,57 
34,06 

21 
21 

24-25 125 8,45 2,09 229,56 
227,47 

195,5 
197 

34,06 
30,47 

21 
21 

25-26 100 3,60 0,85 227,47 
226,62 

197 
199 

30,47 
27,62 

21 
21 

1-2 300 99,25 1,78 234 
232,22 

186,5 
183 

47,5 
49,22 

21 
34 

2-4 200 25,40 2,60 232,22 
229,62 

183 
182 

49,22 
47,62 

34 
34 

4-5 200 21,5 1,57 229,62 
228,05 

182 
185,5 

47,62 
42,55 

34 
34 

5-6 150 13,3 2,80 228,05 
225,25 

185,5 
185 

42,55 
40,25 

34 
34 

6-7 100 2,65 0,22 225,25 
225,03 

185 
185,5 

40,25 
40,03 

34 
34 

14-10 250 45,2 1,61 230,45 
228,84 

193 
190,5 

37,45 
38,34 

34 
34 

10-11 200 25,75 1,38 228,84 
227,46 

190,5 
188 

38,34 
39,46 

34 
34 
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Tabelul 40 (continuare) 
 

Tronson 
(barå) 

Diam. 
 

D1  

Debit 
 

Q 

Pierdere 
de sarcinå 

h MQr =
2 

COTA 
 

[m] 

Pres. 
disp. 

Pres. la 
bran¿ament 

Hb  (nec) 

 [mm] [l/s] [m] Piezom
. 

Topo [m] [m] 

11-7 150 10,15 1,68 227,46 
225,78 

188 
185,5 

39,46 
40,28 

34 
34 

20-15 150 13,17 2,25 229,71 
227,46 

196 
193 

33,71 
34,46 

21 
34 

  

 (2)  fåcând o observa¡ie importantå, ¿i anume: dacå re¡eaua inelarå 

este dimensionatå, la debitul maxim, pierderea de sarcinå pe inele este echilibratå 
( ≤ 0,5 m); calculul este fåcut astfel încât fiecare barå a re¡elei asigurå 

debitul maxim; dacå în re¡ea se reduce debitul total, debitul pe bare se va reduce 

; dacå ≤ 0,5 m pe fiecare inel, atunci ¿i 

hr inel∑

′ <Q Qi i MQi
2∑ ( )M Qi

' 2
∑ < 0,5, deci 

re¡eaua va råmâne echilibratå (în condi¡iile date în STAS nu în valoare absolutå); 
ca atare este suficient så se determine circuitul care produce pierderea de sarcinå 
maximå (re¡eaua dimensionatå la debitul maxim) în re¡ea ¿i numai pe acest circuit 
så se calculeze pierderea de sarcinå pentru valori intermediare a debitului 
(propor¡ionale cu raportul ); pentru u¿urin¡a urmåririi, verificarea din 

tabelul 38, unde valorile au fost marcate; se vede cå ipoteza fåcutå se verificå în 
toate cazurile. 

Q Qi / max

 La sfâr¿itul tabelului 38 sunt date calculele pentru înål¡imea de pompare 

pentru 1/4,1/2,3/4 ¿i 1/1 din  valori cu care se poate construi curba 

caracteristicå. ¥n aplica¡ie a fost adoptatå varianta (2). 

QII
d

 ¥n figura 61,c sunt date curbele caracteristice pentru trei nivele ale apei 
din rezervor: rezervor gol, înål¡ime maximå de pompare, când se poate asigura 
debitul 563 l/s; rezervor plin numai cu rezerva de apå pentru incendiu; rezervor 
plin, caz mai rar ¿i de scurtå duratå, când se poate realiza debitul maxim de 630 
l/s. 
 Ritmul de pornire a pompelor, func¡ie de cerin¡a de apå din re¡ea (ora¿) 
trebuie asigurat prin sistemul de automatizare. 
 Automatizarea legatå corespunzåtor de sistemul de semnalizare din re¡ea 
va trebui så asigure ¿i func¡ionarea pompelor fårå ca presiunea din re¡ea så 
depå¿eascå valoarea de 60 m. 
 O solu¡ie bunå pentru func¡ionarea unei asemenea sta¡ii de pompare este 
folosirea pompelor cu tura¡ie variabilå. 
 ¥n figura 62 este datå schema de alcåtuire a cåminului de racord între 
conductele de refulare de la pompe ¿i re¡ea. Legåtura nu oferå siguran¡å maximå 
¿i în consecin¡å ar trebui refåcutå structura de bazå a re¡elei ¿i calculul reluat. 
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Capitolul 7 
 

REºEAUA DE DISTRIBUºIE 
 

7.1. DATE DE BAZÅ 
 

a. Debitul de calcul. Conform datelor de bazå, odatå cu stabilirea schemei 
de alimentare cu apå au fost stabilite ¿i debitele de dimensionare ¿i verificare a 
re¡elei (v. fig. 43). 

 = 555 l/s, din care 20 l/s debit pentru hidran¡i interiori în nodurile 8 

¿i 14; 

QII
d

 (2) = + + = 586 l/s (în ipoteza a doua de verificare, 

conform STAS 1343/1); incendiul interior va fi cel din nodul 14, iar incendiul 
exterior în nodul 26, cel mai depårtat ¿i mai sus. 

QII
v Q0max Qii Qie

 
b. Schema re¡elei de distribu¡ie . Schema re¡elei, stabilitå conform re¡elei 

stradale, este datå în figura 63,a; sunt numerotate nodurile re¡elei, sunt date 
lungimile barelor ¿i sensul ra¡ional de curgere al apei, precum ¿i cotele 
topografice în noduri. 
 ¥ncårcarea hidraulicå a re¡elei este diferitå - zona de sus, cu clådiri mai 
mici ¿i zona de jos (separate prin conturul 2-8-12-13-14-10-15), cu clådiri 
înalte. 
 S-a adoptat o schemå unicå de alimentare cu apå. Dupå ce modul de 
calcul este învå¡at se poate analiza ¿i varianta cu douå re¡ele de distribu¡ie: una 
pentru partea de ora¿ cu blocuri parter ¿i patru nivele ¿i alta cu blocuri parter ¿i 
opt nivele (se presupune cå aceastå distribu¡ie se påstreazå ¿i în viitor). 
Analizând ¿i aceastå variantå se poate întâmpla ca, în anumite cazuri, så ofere 
avantaje importante la energia de pompare. 
 

c. Presiunea de bran¿ament . Se stabile¿te dupå metodologia cunoscutå: 
 

Hb = + + + , Hc hri ps hc
 

Hc este înål¡imea casei alimentate cu apå (parter ¿i opt nivele sau parter  

¿i patru nivele, dupå zonå); 
hri  - pierderea de sarcinå în re¡eaua interioarå; 
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ps  - presiunea de utilizare la ultimul robinet, alimentat cu apå (la  

construc¡iile civile robinetul care umple rezervorul WC-ului la  
ultimul nivel); se normeazå 2 m; 

hc  - pierderea de sarcinå în bran¿ament ¿i contor de apå; 
 

− pentru zona de sus, parter ¿i patru nivele: 
 

  = 5(3 m/etaj) + 2 + 2 + 2 = 21 m; Hb

− pentru zona de jos, parter ¿i opt nivele: 
 

  = 9(3) + 3 + 2 + 2 = 34 m; Hb
 

− pentru clådiri cu hidran¡i interiori, la fel ca în aplica¡ia 2, = 25 m (se 

considerå cå sunt clådiri parter ¿i un nivel). 

Hb

 
d. Stabilirea debitelor de dimensionare.  Debitele de dimensionare, la 

fel ca în aplica¡ia 2, se stabilesc în ipotezå cå debitul care alimenteazå re¡eaua, 
 se distribuie uniform pe lungimea re¡elei, propor¡ional cu densitatea 

popula¡iei. Rezultå debitul specific pe unitatea de lungime a re¡elei: 

Q0max

− pentru zona parter ¿i patru nivele: 
 

  q = [535/2 (l/s)]/9 820 (m) = 0,027 l/s⋅m; 
 

− pentru zona parter ¿i opt nivele: 
 

  q = [535/2 (l/s)]/6 780 (m) = 0,040 l/s⋅m. 
 

 Echilibrând nodurile ( Qi∑ = 0) se ob¡in debitele pe bare (intrare ¿i 

ie¿ire), prin medierea cårora rezultå debitul de calcul pe fiecare barå. Valorile 
debitelor, pentru u¿urin¡a urmåririi, sunt date în figura 63,b. 

 
 

7.2. DIMENSIONAREA REºELEI 
 

 Pentru exemplificare (din lipså de spa¡iu) se va executa numai 
dimensionarea re¡elei. Faza a doua de verificare se executå la fel ca în aplica¡ia 
2. Calculul se va face tot cu mijloace manuale. Pentru re¡ele mai complicate se 
poate apela la un program de calcul pe calculator (existent în Universitatea 
Tehnicå de Construc¡ii sau institute de proiectare; unul din cele mai dezvoltate 
exista la PROED / ISLGC). 
 Calculul este dat în tabelul 39, iar rezultatele sunt concretizate în 
schema din figura 63,c. 
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 ¥n calcul, apare nou faptul cå nu se cunoa¿te cota piezometricå a 
nodului 1 (de alimentare) ¿i ca atare se procedeazå astfel: 

− se gåse¿te în re¡ea punctul (nodul) care solicitå cea mai mare cotå 
piezometricå ( C H Cp b= T+ ), alegând în ambele zone de presiune 

nodurile cu cota de teren ( ) mare ¿i adåugând presiunea la 

bran¿ament; rezultå cå nodurile care intrå în discu¡ie sunt nodul 26 (cota 
maximå de teren) ¿i nodul 15 (cu presiune mare la bran¿ament): 

CT

  (26) = 199 + 21 = 220; Cp

  (15) = 193 + 34 = 227; Cp

− deci nodul 15 este nodul care va comanda cota piezometricå la intrarea în 
re¡ea; 

− se stabile¿te circuitul cel mai scurt prin care apa ajunge de la nodul 1 în 
nodul 15 (re¡eaua fiind inelarå circuitul este indiferent, dar pentru un 
calcul mai simplu circuitul trebuie så fie mai scurt); intrucât va fi nevoie 
de acest circuit ¿i la dimensionarea sta¡iei de pompare (dupå cum s-a 
våzut pentru determinarea curbei caracteristice a re¡elei) se alege traseul 
1-12-13-14-20-15; pierderea de sarcinå pe acest circuit este (cu 

 din tab. 39): h MQr =
2

 

  1,44 + 1,16 + 0,95 + 0,74 + 2,25 = 6,54 m; 
 

− se stabile¿te cota piezometricå a punctului 1: 
 

  = + 6,54 m = 227 + 6,54 = 233,54 ≅ 234; ( )Cp 1 ( )Cp 15
 

− cu cota piezometricå stabilitå pentru nodul de alimentare se poate calcula 
cota piezometricå a oricårui punct; pentru principalele circuite din re¡ea 
calculul este dat în tabelul 40; pentru u¿urin¡a urmåririi circuitele au fost 
marcate prin nodurile barelor; 

− calculele au fost fåcute pentru conductå din fontå cenu¿ie; pentru alte 
tipuri de materiale (fontå ductilå, polietilenå), vor fi luate în calcul 
valorile rugozitå¡ii cunoscute. 

Se observå în tabelul 40: 
− închiderea inelelor este corectå (în acela¿i punct presiunea nu diferå cu 

mai mult de 1,0 m, fa¡å de 1,50 admis de STAS, indiferent de drumul 
parcurs), vezi nodurile 26,7; 

− în toate nodurile presiunea disponibilå acoperå presiunea de bran¿ament; 
nodul cu presiunea cea mai micå este nodul 15. 
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¥n cazul unor re¡ele mai complicate ca alcåtuire, relief al terenului pe care se 
desfå¿oarå, intercalarea construc¡iilor înalte-joase, sau cu presiune la 
bran¿ament foarte diferitå, pentru a evita încercårile se poate face un calcul 
exact, înså pe circuit dublu: 

− se alege pentru nodul de injec¡ie (aici 1), dacå sunt mai multe noduri se 
alege ca nod de bazå cel la care se asigurå debitul cel mai mare, o cotå 
piezometricå arbitrarå suficient de mare; de regulå se alege o cifrå 
rotundå pentru calcule mai u¿oare; 

− se calculeazå cota piezometricå pentru toate nodurile folosind cota 
relativå a nodului de alimentare;  

− se calculezå în toate nodurile presiunea disponibilå ¿i se cautå cea mai 
micå valoare ( pmin .); dacå ini¡ial cota nodului de alimentare a fost 

suficient de mare, toate valorile sunt pozitive; 

− se scade din valoarea presiunii disponibile calculate cu valoarea minimå 
( pmin .) valoarea presiunii la bran¿ament necesarå ( - = ∆H); 

valoarea ∆H reprezintå diferen¡a dintre linia piezometricå ¿i linia necesarå 
în re¡ea (cea mai joaså linie piezometricå la distribu¡ia datå a debitelor); 

pmin Hb

− se scade din cota arbitrarå a nodului de injec¡ie valoarea ∆H ¿i se ob¡ine 
cota piezometricå realå a nodului; 

− se calculeazå valorile reale ale cotelor piezometrice ¿i presiunii în noduri 
folosind valoarea realå a cotei piezometrice a nodului de alimentare. 

 
 

7.3. DIMENSIONAREA REºELEI DE DISTRIBUºIE  

FOLOSIND CALCULATORUL 
 

 Calculele executate manual pentru dimensionarea celor douå re¡ele 
(aplica¡ia 2 ¿i 3) ¿i o verificare la incendiu (aplica¡ia 2), aratå cå este nevoie de 
un volum relativ mare de timp ¿i de abilitate în alcåtuirea re¡elei ¿i dezvoltarea 
calculelor.  

Progresele fåcute în folosirea calculatoarelor (performan¡e ¿i dotare) au fåcut 
ca, în ultimile douå decenii, så se desfå¿oare eforturi sus¡inute pentru folosirea 
acestora la dimensionarea re¡elelor de distribu¡ie. 

Avantajele sunt multiple: reducerea timpului de lucru (o re¡ea de 3- 400 inele 
poate fi calculatå în zeci de secunde); ob¡inerea unui volum mare de informa¡ii 
prin posibilitatea realizårii unui numår mai mare de variante; posibilitatea 
obtimizårii re¡elei func¡ie de diferite criterii (investi¡ie minimå, energie minimå, 
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cost minim al apei etc); posibilitatea verificårii func¡ionårii re¡elelor existente în 
vederea completårii sau extinderii. 
 Aståzi existå un numår mare de programe, mai simple sau mai 
complicate, pentru rezolvarea problemelor legate de re¡ele, fårå ca domeniul så 
fie epuizat. Pot fi men¡ionate: cercetårile ¿i programul foarte complet elaborat 
de colectivul prof. D. Cioc de la catedra de Hidraulicå ¿i Protec¡ia Mediului din 
Universitatea Tehnicå de Construc¡ii Bucure¿ti, program care se preteazå în 
special la problemele de cercetare; programul elaborat de ISLGC sub 
conducerea           dr. ing. D. Astrahan¡ev, complet ¿i calat pe probleme de 
proiectare (modul de apelare este dat în Pâslåra¿u, I., 1981); cercetårile 
efectuate de colectivul prof. C. Jura de la U.T.Timi¿oara care dispune de 
asemenea de un program bun (Jura, 1976), U.T.Ia¿i prin prof. Bârsan, care are 
un program performant etc. O schemå logicå este de asemenea datå în (Trofin, 
P., 1983; Simpozion CNPDAR, 1997). 
 Aplicarea programelor existente, posibilå în cadrul programului de 
instruire al studen¡ilor, este bine så se facå înså abia dupå intuirea jocului 
valorilor în dimensionarea unei re¡ele noi altfel riscul ca re¡eaua så fie bine 
dimensionatå dar råu alcåtuitå este mare. Abia când se ¿tie bine ce se dore¿te de 
la re¡ea se poate trece ¿i la calculul automat rezultatele fiind mult mai bune. 
 Problema alcåtuirii ra¡ionale ¿i calculårii cu programe pe calculator este 
încå o problemå deschiså. Este total deschiså ¿i problema func¡ionårii re¡elei de 
distribu¡ie cu un anume grad de siguran¡å. 
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Capitolul 9 
 

COSTUL LUCRÅRILOR. COSTUL APEI 
 

 Sunt cunoscute acum componen¡a lucrårilor sistemului de alimetare cu 
apå, tipul ¿i dimensiunile lucrårilor, indicii de cost specifici pe tipuri de lucråri. 
Se poate face un calcul al costului lucrårilor ¿i al costului apei. 

Observa¡ie: Valorile indicilor sunt date ca exemplu de calcul (sunt apropia¡i 
de valorile reale dar nu pot fi lua¡i în considerare pentru calcule 
reale). 

a) Costul lucrårilor (valoarea INVESTIºIEI). Pentru u¿urin¡a calculul este 
dat tabelar, vezi tabelul 41, pentru principalele lucråri; pentru detalierea re¡elei 
calculul este dat în tabelul 42. 

Tabelul 41 
 

Valoarea investi¡iei în sistem 
 

Nr.  Denumirea  
obiectului  

Parametrul  
caracteristic 

Cost unitar Valoare 
investi¡ie  
[ lei] 109

 

1. Captare cu prag deversor Q1%<1000 m3 /s 7 mld. lei/ buc. 7 

2. Sta¡ie de pompare 
I(SPI) 

H<10m, Q=516l/s 1,54 mld. 
lei/buc. 

1,54 

3. Sta¡ie de tratare - cf. tab.37 8,92 

4. Rezervoare 30000 m3  0,45 mil/ m3  13,5 

5. Sta¡ia de pompare 
II(SPII) 

H=60 m,Q=5-600 l/s - 2,66 

6. Conducte de legåturå 
la re¡ea 

2 Dn 600, 1=2⋅750m 0,600mil.lei/an 0,9 

7. Re¡ea de distribu¡ie  - eval. cf. tab.42 26,1 

         

   Total: C = 60,62 ⋅109  lei 
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Tabelul 42  
 

Evaluarea re¡elei de distribu¡ie  
 

Diametru  
mm 

Cost  
mii lei/m 

Cantitate  
m 

Cost total 
mil. lei  

Obs. 

100 200 800 160  
 200 5420 1084 1 

125 300 1170 351  
150 450 5420 2440  
200 500 3760 1880  
250 590 2070 1220  
300 690 1670 1150  
350 800 380 256  
400 920 320 295  
500 1.200 440 528 o¡el 
600 1.150 540 736 PREMO 
100 200 80000 16000 2 

            Total: 102 000     26 100  
 

 Observa¡ie: 

1. conducte de serviciu ce dubleazå conductele principale (arterele) pe 
stradå; 

2. conducte de serviciu pentru distribu¡ia apei în cvartalele de locuin¡e; se 
apreciazå la 1 m/loc; 

3. toate conductele sunt din tuburi de fontå ductilå. 

b) Calculul costului apei. Costul unui m de apå distribuit utilizatorilor se 
stabile¿te cu rela¡ia: 

3

 

 c = [cheltuieli totale anuale (lei)]/volumul mediu de apå livratå (m ) 3
 

sau explicitat (Trofin, P., 1983): 
 

 c = 1,07 + [( + + Ci + + R + S)/365 ] lei/m , c0 C i1 1 C i2 2 3 Ce Qn zi med
3

unde: 
c0 este  pre¡ul apei brute, conform tarif, contract cu Regia Apelor 

Române, reprezentând contribu¡ia sistemului de alimentare cu 
apå la recuperarea investi¡iilor fåcute în bazinul hidrografic din 
care este preluatå apa (pentru regularizarea debitului albiei, 
påstrarea calitå¡ii apei etc.); pentru aplica¡ia de fa¡å se considerå 

= 0 (în scopul reliefårii numai a cheltuielilor proprii); c0
C1  -  costul de investi¡ie în lucrårile de construc¡ii montaj; 
i1  - cota de amortizare a lucrårilor de construc¡ii montaj 

pentru  centre populate = 0,033, pentru industrie i = 0,075 - 0,10; i1 1
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C2  - costul de investi¡ie în utilaje; rezultå din evaluarea pe 

bazå de  deviz; în aplica¡ia de bazå se va considera jumåtate din costul sta¡iilor 
de pompare; 

i2  - cota de amortizare pentru investi¡iile în utilaje  

   ( i = 0,075 - 0,10) se adoptå valoarea i = 0,10; 2 2
C  - costul total de investi¡ie, (tab. 41); 
i3  - cota de între¡inere, uzual = 0,01; i3
Ce  - cheltuielile anuale cu energia consumatå în sistem 

pentru  transportul apei; se calculeazå pentru cele douå sta¡ii de  pompare ¿i 
pentru exploatarea sta¡iei de tratare; 

R  - cheltuielile anuale pentru exploatarea gospodåriei de 
reactivi; 

S  - retribu¡iile anuale ale personalului de exploatare a 
lucrårilor de  alimentare cu apå; 

Qn zi med - debitul necesar, mediu, zilnic de apå, calculat dupå STAS 

  1343/1-95. 

 Pentru a reliefa ponderea diferitelor cheltuieli în costul apei rela¡ia va fi 

transformatå astfel (s-a notat V = 365 Q = 11,65n zi med ⋅106 m /an); 3

 

 c = [ /V+ /V + /V+ /V + R/V + S/V ] (lei/m ); C i1 1 C i2 2 Ci3 Ce
3

 

 c = + + + c + + ; ci cu crep e cs ctrat
 

− Ponderea costului de investi¡ie, : ci
 

 = /V=[60,62- (1/2)(1,54+2,66)]ci C i1 1 ⋅ ⋅109 0,033/(11,65 ⋅106 )= 16,5 

lei/m  3
 

 (suma de 2 500 mii lei reprezintå costul utilajului); 

− Ponderea costului utilajului, c : u
 

 = /V = [(1/2)(1,54 + 2,66)⋅0,10⋅ ]/(11,65cu C i2 2 109 ⋅106 )= 18 lei/m ; 3

 

− Ponderea cheltuielilor de repara¡ii, : crep
 

 = /V =[60,62crep Ci3 ⋅ ⋅109 0,01]/[11,65 ⋅106 ]= 52 lei/m ; 3

 

− Ponderea costului energiei, : ce
• necesarul de energie în sta¡ia de pompare I: 

 3 pompe în func¡iune, continuå, P = 130 kW; 
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  = (3⋅30)/1,15 = 78 kW (s-a fåcut corec¡ia cu , întrucât 

pompele sunt dimensionate la ); 

PI Kzi
Qs zi max

• necesarul, în sta¡ia de pompare II:  
  4 pompe în func¡iune, cu puterea 132 kW; pompele sunt 
dimensionate la , deci se va corecta consumul cu  ¿i : Qs 0max K0 Kzi

  = (4⋅132)/(1,13⋅1,15) = 405 kW; PII

• costul energiei (la un cost unitar de 560 lei/kWh): 

 =(405 + 78)(kW)⋅8 760(ore/an)⋅560(lei/kWh) = 2.370⋅10 lei/an; Ce
6

  = (2 370⋅10 )/11,65⋅ = 203,4 lei/ . ce
6 106 m3

 
Observa¡ie: Se poate calcula ¿i cantitatea de energie înmågazinatå în apå 

prin pompare: 

 [(405+78)⋅8 760)ore/an]/(11,65⋅10 ) = 0,362 kWh/ =362 

kWh/1000  

6 m3

m3
 

(aten¡ie la energia pierdutå odatå cu apa pierdutå; dacå apa se poate regåsi 
undeva, energia nu). 

− Ponderea costului tratårii apei, c .  Din capitolul tratarea apei, 
evident pentru un consum mediu de reactivi, rezultå valoarea totalå a 

reactivilor 238⋅10 lei: 

trat

6

  = (238⋅10 )/(11,65⋅10 ) = 20,4 lei/ ; ctrat
6 6 m3

− Ponderea cheltuielilor cu retribu¡ia personalului, . Se apreciazå 
personalul strict necesar în sistem (pentru sta¡ia de tratare s-a apreciat ¿i 

va fi luatå cifra (valoarea) totalå 117,6⋅10 lei/an): 

cs

6

− ¿ef sistem   1⋅1,2 mil. lei/lunå; 
− ¿ef turå    3⋅0,8 mil.lei/lunå; 
− instalatori   30⋅0,4 mil. lei/lunå; 
− mai¿tri    10⋅0,7 mil. lei/lunå; 
− muncitori    10⋅0,3 mil. lei/lunå; 

 Total:    25,6⋅10 lei/lunå; 6

     307⋅10 lei/an; 6

 =[(307+117,6)⋅10 ]/11,65⋅10 = 36,5 lei/ , cs
6 6 m3

 Rezultå costul total al apei: c = 495 lei/ . m3

 Se apreciazå cå apa costå destul de mult, ponderea mare fiind datå de 
investi¡ie, energie, reactivi ¿i salarii. 
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Capitolul 10 
 

ANSAMBLUL SISTEMULUI  
 

DE ALIMENTARE CU APÅ 
 
 

 ªi pentru cazul aplica¡iei 3 au fost ob¡inute dimensiunile tehnologice 

pentru principalele obiecte componente ale sistemului de alimentare cu apå. 

Acolo unde au fost mai multe variante a fost aleaså una dintre ele. Este adevårat 

cå nu au fost dimensionate toate elementele. A¿a de exemplu nu au fost 

dimensionate (din cauza lipsei de spa¡iu ¿i din dorin¡a de a nu complica foarte 

mult materialul), sistemul de canalizare din incinta sta¡iei de tratare, gospodåria 

de prelucrare a nåmolului ¿i re¡inerea sulfatului de aluminiu, pierderea de 

sarcinå între obiectele sta¡iei de tratare, bazinul de distribu¡ie între decantoare 

etc. 

Pe baza acestor dimensiuni tehnologice se poate trece acum la 

dimensionarea constructivå, cu care ocazie sunt posibile mici modificåri a 

acestor dimensiuni ¿i chiar a formei. Dupå stabilirea condi¡iilor reale de 

construc¡ie se poate reface calculul tehnologic în vederea ob¡inerii parametrilor 

reali, finali de lucru. 

Abia acum se poate realiza planul general de situa¡ie ¿i profilul (schemå) 

tehnogic general al sistemului de alimentare cu apå. ¥n figura 64 a, b, sunt date 

aceste douå elemente generale de ansamblu a sistemului de alimentare cu apå. 

La scara la care sunt reprezentate ele dau mai mult o imagine calitativå, dar 

corectå, pentru aprecierea exactå a mårimii ansamblului ¿i greutå¡ilor de 

proiectare, execu¡ie ¿i mai ales de exploatare pe care le comportå de regulå o 

asemenea lucrare. 
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Anexa 1  
 

STANDARDE  

cu aplicare în domeniul Alimentårilor cu Apå  
 

STAS 1342/91 Alimentåri cu apå. Apå potabilå. 

STAS 1343/1-95 Alimentåri cu apå. Determinarea cantitå¡ilor de apå 
de alimentare pentru centre populate.  

STAS 1478/90 Instala¡ii sanitare. Alimentarea cu apå la construc¡ii 
civile ¿i industriale. Prescrip¡ii fundamentale. 

STAS 1628/2-96 Alimentåri cu apå. Surse de apå de suprafa¡å. 
Investiga¡ii, studii ¿i cercetåri de laborator. 

STAS 1629/1-81 Alimentåri cu apå. Captarea izvoarelor. Prescrip¡ii de 
proiectare. 

STAS 1629/2-96 Alimentåri cu apå. Captarea apelor subterane prin 
pu¡uri. Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 1629/3-91 Alimentåri cu apå.Captarea de apå subtaranå prin 
drenuri. Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 1629/4-90 Alimentåri cu apå. Captåri de apå din râuri. 
Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 1629/5-90 Alimentåri cu apå. Captåri de apå din lacuri. 
Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 1712/1-91 Alimentåri cu apå. Nisip ¿i pietri¿ cuar¡os pentru 
filtrarea apei ¿i prevenirea înnisipårii. 

STAS 2308-81 Alimentåri cu apå. Capace ¿i rame pentru cåmine de 
vizitare. 

STAS 3602-87 Alimentåri cu apå. Filtre de nisip cu nivel liber. 
Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 3620/1-85 Alimentåri cu apå. Decantoare cu separare 
gravimetricå. Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 3620/2-85 Alimentåri cu apå. Decantoare cu recircularea 
mecanicå a nåmolului. Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 3573/91 Alimentåri cu apå. Deznisipatoare. Prescrip¡ii 
generale. 
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STAS 4068/2-87 Debite ¿i volume maxime de apå. Probabilitå¡ile 
teoretice ale debitelor maxime în condi¡ii normale ¿i 
speciale de exploatare. 

STAS 4163/1-95 Alimentåri cu apå. Re¡ele exterioare de distribu¡ie. 
Prescrip¡ii fundamentale de proiectare. 

STAS 4165/83 Alimentåri cu apå. Rezervoare din beton armat ¿i 
beton precomprimat. Prescrip¡ii generale. 

STAS 4273/83 Construc¡ii hidrotehnice. ¥ncadrarea în clase de 
importan¡å. 

STAS 4163/2 -95 Alimentåri cu apå. Re¡ele de distribu¡ie. Prescrip¡ii de 
calcul. 

STAS 4163/3-96 Alimentåri cu apå. Re¡ele de distribu¡ie. Prescrip¡ii de 
execu¡ie ¿i exploatare. 

STAS 4706/88 Ape de suprafa¡å. Categorii ¿i condi¡ii tehnice de calitate. 

STAS 5088/75 Lucråri de artå. Hidroizola¡ii. Prescrip¡ii de proiectare 
¿i execu¡ie. 

STAS 6054/77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghe¡. 
Zonarea teritoriului. 

STAS 6819/82 Alimentåri cu apå. Aduc¡iuni. Studii, proiectare ¿i 
date constructive. 

STAS 7335/3-86 Protec¡ia contra coroziunii construc¡iilor metalice 
îngropate. Izolarea exterioarå cu bitum a conductelor 
din o¡el. 

STAS 8591/1-91 Amplasarea în localitå¡i a re¡elelor edilitare 
subterane, executate în såpåturå. 

STAS 8593/88 Lucråri de regularizare a albiei râurilor. Prescrip¡ii 
pentru întocmirea studiilor. 

STAS 9268/89 Lucråri de regularzare a râurilor. Prescrip¡ii de 
proiectare. 

STAS 9295/73 Alimentåri cu apå. Sta¡ii de deferizare ¿i 
demanganizare. Prescrip¡ii ¿i studii de proiectare. 

STAS 9296/96 Alimentåri cu apå ¿i canalizåri. Sta¡ii de dozare a 
clorului gazos pentru dezinfectarea apei. Prescrip¡ii 
generale de proiectare. 
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STAS 9312/87 Subtraversåri de cåi ferate ¿i drumuri cu conducte în 
afara localitå¡ilor. Prescrip¡ii de proiectare. 

STAS 9470/73 Hidrotehnica. Ploi maxime. Instala¡ii, duratå, 
frecven¡å. 

STAS 9570/1-89 Marcarea re¡elelor de conducte ¿i cabluri în localitå¡i. 

STAS 10110/85 Alimentåri cu apå. Sta¡ii de pompare. Prescrip¡ii 
generale de proiectare. 

STAS 10898/85 Alimentåri cu apå ¿i canalizåri. Terminologie. 

STAS 11100/1-93 Zonare seismicå. Macrozonarea teritoriului 
României. 

STAS 11372/80 Protec¡ia contra coroziunii a construc¡iilor din beton 
armat.  

STAS 12362/96 Alimentåri cu apå. Gospodårie de reactivi. Prescrip¡ii 
de proiectare. 

STAS 12277/84 Alimentåri cu apå. Sta¡ii de potabilizarea apei. Studii 
pentru proiectare. 
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Anexa 2 
Valori ale coeficientului specific de rezisten¡å, , a modulului de debit K ¿i a coeficientului λ s0

 
Dn CONDUCTE DIN

[mm]   BETON
(1/n = 74) 

OºEL  
(1/n = 83) 

MATERIAL PLASTIC 
(1/n = 90) 

 λ K  

[ m3 /s] 

s0  

[ s m2 6/ ] 

λ K  

[ m3 /s] 

s0  

[ s m2 6/ ] 

λ K  

[ m3 /s] 

s0  

[ s m2 6/ ] 
1        2 3 4 5 6 7 8 9 10

50          0,0617 0,00783 16300 0,0491 0,00888 13000 0,0417 0,0095 11000
75          0,0539 0,02310 1880 0,0429 0,0259 1490 0,0365 0,0281 1270

100          0,0490 0,04970 405 0,0389 0,0557 322 0,0331 0,0604 274
125          0,0455 0,0910 123 0,0362 0,101 97,9 0,0307 0,110 83,3
150          0,0428 0,1470 46,6 0,0340 0,164 37,0 0,0289 0,178 31,5
200          0,0389 0,3160 10,0 0,0309 0,354 7,98 0,0263 0,384 6,79
250          0,0361 0,5720 3,06 0,0287 0,642 2,43 0,0244 0,696 2,07
300          0,0340 0,9300 1,16 0,0270 1,040 0,918 0,0230 1,130 0,781
350          0,0323 1,400 0,508 0,0257 1,570 0,404 0,0218 1,710 0,343
400          0,0309 2,000 0,249 0,0245 2,250 0,198 0,0209 2,440 0,168
450          0,0297 2,740 0,133 0,0236 3,080 0,106 0,0201 3,340 0,0899
500          0,0287 3,620 0,0758 0,0228 4,070 0,0602 0,0194 4,420 0,0512
600          0,0270 5,910 0,0287 0,0214 6,630 0,0228 0,0182 7,180 0,0194
700          0,0256 8,910 0,0126 0,0204 9,990 0,01 0,0173 10,80 0,00851
800          0,0245 12,70 0,00618 0,0195 14,30 0,00491 0,0166 15,50 0,00418
900          0,0236 17,40 0,00330 0,0187 19,50 0,00262 0,0159 21,20 0,00223

1000          0,0227 23,10 0,00188 0,0181 25,90 0,00149 0,0154 28,10 0,00127
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Anexa 7 
UNITATEA ____________________________   DATA 
_________ 
LABORATORUL ________________________ 
 

BULETIN DE ANALIZA Nr. _______________________ 

pentru proba de apå _______________________________ 
 

Data luårii probei:                         23. XI.1979 
Observa¡ii la proba recoltatå: apå tulbure, fårå miros, cu sediment  
DETERMINÅRI  Rezultat analizå 

1 2 3 

Aspect  fårå culoare 
Materii în suspensie mg/L 2190 
Concentra¡ia ionilor de hidrogen (pH)  7.60 
Subst. Organice (consum ) KMnO4 mg/L 22.80 

Bioxid de carbon liber ( ) CO2 mg/L 6.0 

Ionul Carboinic ( ) HCO3 mg/L 210 

Alcalinitate M la 100 cc apå ccHC/N10  
Alcalinitate p la 100 cc apå ccHC/N10  
Duritate temporarå 0 germane 9.5 
Duritate totalå 0 germane 13.8 
Duritate permanentå 0 germane 4.3 
Reziduu la 1050C mg/L 100 
Suspensii calcinate mg/L 1500 
Silice ( SiO ) 2 mg/L 2.0 

R2O3 ( Fe, Al, Mn) mg/L 0.30 
Oxid de calciu (CaO) mg/L 98 
Ca` ++ mg/L - 
Oxid de magneziu (MgO) mg/L 30 
Mg` ++ mg/L - 
Sulfa¡i mg/L 60 
Fosfa¡i ( ) P O2 5 mg/L - 

Mangan (Mn) mg/L lipså 
Cloruri ( ) Cl2 mg/L 42 

Nitra¡i ( ) N O2 5 mg/L 20 

Nitri¡i ( N O ) 2 3 mg/L lipså 

Amoniac ( ) NH3 mg/L lipså 

Hidrogen sulfurat ( ) H S2 mg/L lipså 

CONCLUZII: apa se limpeze¿te u¿or, prin tratare cu Sulfat de Aluminiu  
 

ªef laborator,   Verificat,    Ing. Chimist 
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