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                                    Detectivii apei                   
                            

     Jurnalul căutătorilor de apă-newsletter- se doreşte a fi o publicaŃie 
de profil pentru persoanele interesate de detectarea pierderilor de apă, 
fiecare echipă de detecŃii pierderi apă deŃine un jurnal în care îşi 
notează defectele constatate, zgomotele depistate şi mai ales 
problemele întâmpinate. 
      Activitatea de detecŃii pierderi apă  a fost asemanată cu un indian 
care ascultă pământul, cu un doctor care are un stetoscop şi ascultă 
pulsul reŃelei de apă şi cu un detectiv care investighează dispariŃia apei 
din reŃea---în Roma antică erau numiŃi Comisarii apei. 

      Toate persoanele implicate în detectarea sistematică a 
pierderilor trebuie să fie bine instruite, astfel încât membrii grupului să 
poată atinge eficienŃa maximă în detectarea pierderilor. 
       Acestă publicaŃie îşi propune să ofere celor interesaŃi informaŃii 
legate de procesul de depistare a pierderilor de apă, noutăŃi, studii de 
caz, teorii, prezentări de echipamente şi alte articole care au legătură 
cu pierderile de apă. 
       Acest proiect este o continuare a celui lansat în anul 2010 când  
am creat forumul www.pierderiapa.forumactual.com forum dedicat  
prezentărilor problemelor şi soluŃiilor ivite în activitatea de depistări 
pierderi apă, proiect ce se doreşte a fi un schimb de experienŃă între 
operatorii de apă din Ńară. 
        Cu cât împărtăşim mai mult din experienŃa noastră, a fiecăruia, cu 
atât mai bine petru cei cărora le pasă! Pe acestă cale doresc să menŃin 
un spirit de dialog, ascultaŃi în mod activ şi fiŃi deschişi la punctele de 
vedere ale celorlalŃi. ÎnvăŃaŃi pe şi de la ceilalŃi în loc să fiŃi în 
competiŃie ! Fiecare dezbatere este un câştig – FIłI CÂŞTIGĂTORI ! 
         MulŃumesc colaboratorilor care au trimis materiale pentru acest 
număr şi vă invit să faceŃi propuneri de îmbunătăŃire a viitoarelor 
numere. 

   Accept criticile şi sugestiile dumneavoastră şi sper că veŃi găsi 
măcar un material util.  

         

                                                           ing. Alin Anchidin  
                                                          DetecŃii pierderi apă 

SC AQUATIM SA Timişoara 
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INTRODUCERE 

Aspecte istorice 

 
Tematica pierderilor prin reŃeaua de apă a avut o mare importanŃă încă 

din antichitate. 
După opinia unui om de ştiinŃă american regina Saba ar fi putut 

împiedica căderea imperiului ei dacă ar fi acordat mai multă atenŃie şi mai 
mulŃi bani întreŃinerii sistemului existent de alimentare cu apă şi irigaŃie. 
Roma antică, ca parte a culturii privind apa a acordat o mare atenŃie 
întreŃinerii sistemului de alimentare cu apă. Administratorul apeductelor 
efectua supravegherea izvoarelor, bazinelor şi a conductelor cu un  
personal de 700 de persoane destinat acestei activităŃi. După descriere, o 
mare parte a activităŃii acestui personal o reprezenta detectarea ”acustică” 
a defecŃiunilor ascunse, ascultarea cu beŃe din lemn tare a zgomotelor 
produse de pierderi. 
      Sextus Julius Frontinus (aprox. 40-103 d.Hr.) a fost unul dintre cei 
mai distişi romani aristocraŃi de la sfarsitul anilor primului secol d. Hr., 
dar este cunoscut mai ales ca un autor de tratate tehnice, mai ales unul care 
se ocupă de apeductele din Roma- De Aquis Urbis Romae sau De 

Aqueductibus . În 95 el a fost numit comisar de apă  (aquarum curator), la 
Roma de către împăratul Nerva, lucrarea sa prezintă o istorie şi o descriere 
a alimentării cu apă de la Roma, inclusiv legile cu privire la utilizarea şi 
întreŃinere sistemului de apă, acesta fiind primul raport oficial cu privire la 
lucrări de inginerie. În acest raport povesteşte cum a pregătit hărŃi ale 
sistemului, astfel încât să  evalueaze starea apeductelor înainte de a 
întreprinde măsuri pentru întreŃinerea lor.  El spune că multe apeducte au 
fost neglijate şi nu au lucrat la întreaga lor capacitate.  El a fost preocupat 
în mod special de devierea apei de către agricultori şi negustori lipsiti de 
scrupule prin branşamente ilegale.  Prin urmare, el a făcut un studiu 
meticulos de admisie şi furnizare a apei prin fiecare apeduct, iar apoi a 
investigat discrepanŃele apărute. El a făcut o imagine meticuloasă de 
ansamblu despre furnizarea de apă, şi a studiat apoi anomaliile aparente.  
Evaluarea sa s-a bazat pe secŃiunea de conductă sau canal, şi nu a luat în 
considerare viteza  apei.  

În Marea Britanie prin anii `90 în timpul Doamnei de Fier – Margaret 
Tatcher – companiile de apă au fost privatizate, iar firma care a câştigat 
dreptul de a distribui apă avea obiectiv principal reducerea pierderilor de 
apă -obiective stabilite de autoritatea de reglementare de apă, OFWAT . 
Astfel se organizau şedinŃe de cartier în care se aducea la cunoştinŃa 
locuitorilor cât de important este să facă economie şi să reducă consumul 
de apă  inutil. Atunci au apărut şi detectorii de apă sau „Inspectorii de 
pierderi” aşa cum erau numiŃi, care efectuau controale regulate la 
branşamentele consumatorilor, ascultând cu ajutorul unei tije metalice 
branşamentele şi armăturile reŃelei de apă. Această operaŃie se baza pe 
faptul că orice pierdere de apă produce un zgomot iar tija metalică preia 
zgomotul indicand o avarie. 

Pentru localizarea pierderilor se “apelează”, în general, la zgomotul 
produs de apa care iese cu presiune prin spărtură. Ieşirea lichidului prin 
spărtură duce la generarea de unde acustice, care sunt purtate mai departe, 
atât de coloana de apă, cât şi de pereŃii conductei, în ambele direcŃii. 
CondiŃia esenŃială pentru detecŃia pierderilor de apă este ca materialul 
conductelor să poată fi supus vibraŃiilor. Pentru conductele metalice nu 
există probleme în condiŃii obişnuite. Dimpotrivă, materialele nemetalice 
sunt inerte “sonor” şi transmit foarte slab semnalul. 
Cu cât undele sonore se îndepărtează de sursă, cu atât devin mai slabe. La 
un moment dat, se ajunge la un punct în care undele din coloana de apă nu 
mai pot atinge materialul şi practic zgomotul pierderii devine 
imperceptibil. Calitatea solului, densitatea acestuia, adâncimea şi 
diametrul conductei, materialul acesteia, presiunea apei din reŃea, precum 
şi zgomotele din trafic sau produse de vânt, de utilizarea apei, etc., sunt tot 
atâŃia factori care influenŃează sau se suprapun peste zgomotul produs de 
scurgerea de apă din conductă. Din aceste motive, nu se poate stabili 
niciodată dinainte cu precizie cât de departe se poate auzi zgomotul produs 
de spărtură.  

 

                  

                                                                         ing. Alin Anchidin          

“Detectarea pierderilor nu este o 
campanie, ci o activitate permanentă”  

Termenii apă nefacturată şi pierdere  
 

În practică există mai multe definiŃii ale cuvântului pierdere. Clasificarea 
se face pe baza diferitelor criterii, în funcŃie de scopul pentru care se 
realizează statistica. Acesta poate fi de exemplu definiŃie morală : 

Consum de apă util şi  
Apă consumată inutil. 
 

Consum de apă util: orice consum de apă care a fost utilizat într-un 
anumit scop, indiferent de faptul că acesta înseamnă venit sau nu (băut, 
gătit, spălat, stropit, stingerea incendiilor, etc.). 
Apă consumată inutil: care nu s-a consumat într-un anumit scop, deşi 
poate reprezenta un venit (spărtură de conductă, scurgere, supraîncărcarea 
bazinului, robinet uitat deschis, rezervor wc defect ). 
Din punct de vedere economic pierdere poate fi orice cantitate de apă 
pentru care nu se primesc bani.  
Din punct de vedere al managementului pierderile unei companii de apă o 
reprezintă acea parte a apei refulate pe care compania nu o vinde. Această 
cantitate însă cuprinde şi consumuri utile şi necesare, deci din punct de 
vedere profesional/tehnic nu se poate considera ca şi pierdere. În mod 
corect această cantitate de apă reprezintă apa nefacturată . 
Prin pierderi în reŃea înŃelegem doar cantităŃile de apă pierdute inutil în 
conducte şi branşamente. În cazul unei reŃele perfecte – existente numai  
teoretic – apa introdusă în reŃea poate ieşi numai prin puncte proiectate în 
acest scop. În realitate însă, în urma uzurii conductelor apar spărturi, 
scurgeri, neetanşeităŃi, prin care apa ajunge în sol. Aceste  deteriorări apar  
în două feluri. Acele spărturi şi deteriorări de conducte unde apa iese la 
suprafaŃă în scurt timp, precum şi acele deteriorări, care cauzează 
scurgeri ascunse. Trăsăturile caracteristice ale primului grup sunt 
frecvenŃa mai mică de apariŃie, intensitate mare a ieşirii apei şi durată 
scurtă. Datorită acestor trăsături pierderile de apă rezultate de aici sunt mai 
mici decât cele cauzate de scurgerile ascunse.  
 
Apa nefacturată reprezintă diferenŃa dintre cantitatea de apă intrată în 
reŃea şi apa facturată. Această cantitate nu reprezintă în totalitate pierdere, 
deşi nu apare în venituri. Apa nefacturată poate fi divizată în două părŃi:  
Pierderi reale şi Pierderi aparente  
Aceste categorii pot fi divizate în continuare 
*Pierderi reale (apa consumată realmente inutil):pierderi în reŃea, scurgeri 
ascunse, deteriorări, spărturi de conducte, erori operaŃionale, bazin 
preaplin, alte erori în exploatare -închideri, goliri neglijente, etc. 
*Pierderi aparente (apă utilizată într-un anumit scop dar fără a putea fi 
facturată direct )-Erori de măsurare:,Greşeli de citire şi administraŃie 
,Inexactitatea contoarelor ,Alegerea incorectă a contoarelor ,Erori de 
estimare la consumuri necontorizate (determinarea greşită a pauşalului, 
stingere de incendii, stropire pe domeniu public) , 
 
**Consumuri ilegale -Furt de apă,Sustragere de apă din conductă; 
                                  -Ocolirea contorului ; 
                                  -Deteriorarea contoarelor ; 
                                  -InfluenŃarea măsurării , 
                                  -Alimentare ilegală cu apă de pe hidrant . 
 
**Consum propriu -Spălarea bazinelor ; 
                               -Spălarea reŃelei; 
                                -DezinfecŃie ; 
                               -Utilizare tehnologică ; 
                               -Tratarea apei. 
 
Desigur lista ar mai putea continua sau s-ar putea clasifica altfel.  
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Pierderi în reŃea  
 
Detectarea în timp util a pierderilor de apă, oferă şi alte avantaje în afara 
celor economice: ocrotirea surselor de apă, protecŃia mediului, protecŃia 
calităŃii apei, descongestionarea reŃelei şi evitarea ulterioară a spărturilor 
de conducte ce pot provoca mari pagube.  
Cele două forme de apariŃie a pierderilor sunt scurgeri vizibile şi 
scurgerile ascunse.  
Contrar părerii generale cea mai mare parte a pierderilor în reŃea sunt 
cauzate de defecŃiunile şi neetanşeităŃile ascunse. Trăsăturile scurgerilor 
ascunse sunt că ele se formează încet, în condiŃii de sol specifice, pot fi de 
lungă durată şi în sfârşit cheltuielile ce apar sub forma pagubelor depăşesc 
considerabil cheltuielile reparaŃiilor scurgerilor descoperite în timp util.  
Aceste trăsături  determină sume deosebit de ridicate de pagube:  

- Datorită duratei lungi în care scurgerea rămâne ascunsă (uneori 
chiar decenii) cantităŃile uriaşe de apă scursă (la o gaură de 5 
mm şi o presiune de 5 bari – se scurg anual peste 10,000 m3 
apă), cu toate consecinŃele acestei scurgeri: pierdere de apă,  

             -  cheltuieli energetice, utilizarea capacităŃilor de producŃie şi 
transport, etc. 

- Alte pagube adiŃional (scufundări de clădiri, apă în pivniŃe, 
deteriorarea pavajului drumului, încărcarea – deteriorarea 
reŃelei de canalizare, accidente, etc.). 

Determinarea existenŃei scurgerilor ascunse  
 
În scopul detectării pierderilor ascunse este nevoie de observare şi 
verificarea periodică, organizată a reŃelei. În zilele noastre se cunosc 
diverse metode ale analizei cu aparatură, ce pot fi împărŃite pe baza a două 
criterii de bază. Observarea se poate efectua periodic (în cicluri repetate în 
mod regulat) sau permanent.  

Măsurările periodice  

Analiză repetată la un anumit interval de timp. DefecŃiunile se produc 
permanent şi numărul lor creşte până la momentul detectării lor, valoarea 
pierderilor se schimbă de asemenea la diverse perioade de timp.  
 

 
 
Monitorizarea continuă a reŃelei. 
Observarea scurgerilor în momentul apariŃiei lor şi minimizarea pierderilor 
de apă  

 

Metodele şi activităŃile măsurării pierderilor de apă 

analiza pierderilor de apă 
 
Metoda cea mai eficientă şi cea mai larg utilizată a investigării periodice 
şi planificate a reŃelei,  descoperă starea tehnică a reŃelei prin măsurarea 
simultană a presiunii şi consumului în porŃiunea deconectată, furnizează 
informaŃii concludente despre starea conductei, respectiv în cazul 
prezenŃei unei spărturi înregistrează cantitatea precisă de apă pierdută. Prin 
reducerea treptată a porŃiunii de reŃea deconectate există posibilitatea 
localizării spărturii pe o porŃiune de conductă limitată de două vane 
consecutive. Aceasta se realizează cu ajutorul aparatului acustic sau a 
corelatorului. Metoda sus amintită se foloseşte la controlul periodic al 
reŃelei, ca urmare o spărtură rămâne neidentificată până în momentul 
următoarei investigaŃii. 
 

 

Măsurarea de analiză a pierderilor, respectiv în anumite cazuri realizarea 
măsurătorii de control constituie parte organică în determinarea precisă a 
locului spărturilor. Cu ajutorul acestei metode se poate obŃine o imagine 
clară despre reŃeaua unui teritoriu, şi se poate măsura şi rezultatul 
reparaŃiilor. După interpretarea rezultatelor poate furniza date cu privire la 
investiŃiile şi lucrările de reconstrucŃii  necesare  
Derularea lucrărilor de detectare a defectelor, metode, aparatură (aparatură 
acustică, corelator) 
Metode acustice de detectare a defectelor 

Cea mai veche metodă utilizată, şi cea care reprezintă şi la ora 
actuală linie de dezvoltare principală are la bază următorul principiu: apa 
aflată sub presiune, care se scurge prin locul deteriorărilor conductelor 
degajează energie, ceea ce va cauza vibraŃia radială a conductei. Această 
vibraŃie se propagă în peretele conductei, în apă şi prin sol, şi poate fi 
interceptată pe o anumită distanŃă , care depinde de o serie de factori. 

 Factori care influenŃează intensitatea şi frecvenŃa vibraŃiilor sînt: 
- tipul defectului (mărimea, forma) 
- proprietăŃile conductei (diametru , material) 
- presiunea apei 
- proprietăŃile solului (componenŃă, compactitate, apa freatică) 
Metoda beŃelor de lemn folosite de romani în antichitate nu a 

evolat timp de secole. Dezvoltarea rapidă a industriei electronice a făcut 
posibilă dezvoltarea aparaturii electro- acustice, au apărut microfoane, 
amplificatoare, filtre de frecvenŃă, stocarea datelor pe calculatoare, 
prelucrarea datelor, transmiterea datelor, aparatură care ajută la mărirea 
eficienŃei detectării defectelor. 

Aparatura acustică actuală are următoarele proprietăŃi: 
- amplifică, cu ordinul milioanelor 
- amplificare separate pentru microfon şi petru afişor 
- analiză de frecvenŃă 
- filtre de frecvenŃă pentru filtrarea zgomotelor perturbatoare 
- vizualizarea graficului variaŃiei nivelului de zgomot 
- stocarea şi prelucrarea datelor electronic 
Intensitatea vibraŃiilor este un parametru simplu de măsurat. 
 
Este evident că intensitatea sunetului este cea mai mare în 

apropierea sursei de zgomot, şi scade în toate direcŃiile dacă ne îndepărtăm 
de sursă. 

Diferitele tipuri de microfoane servesc la măsurarea intensităŃii 
sunetelor, de diferite tipuri astfel: 

- microfoane de contact 
- vibraŃiile peretelui conductei 
- microfoane de sol pentru vibraŃii transmise prin sol 
- hidrofon pentru vibraŃii transmise prin apă  
Intensitatea sunetului scade proporŃional cu creştearea distanŃei de 

la defect. Viteza de propagare a sunetului este influenŃat în cea mai mare 
măsură de materialul conductei. În cazul folosirii microfoanelor de sol 
observăm o mare intensitate a sunetului şi la distanŃe mari in cazul 
conductelor de otel si fonta, în timp ce în cazul conductelor de 
azbociment, şi PVC sau PEHD sunetul se poate intercepta doar în imediata 
apropiere a sursei sunetului. 

 
 

 În cazul măsurătorilor efectuate cu   
microfonul de sol perceptibilitatea sunetului 
la suprafaŃa solului : 
 
 
 
Corelarea acustică permite localizarea exactă a defectului pe baza 
cunoaşterii vitezei de propagare a sunetului prin apă sau peretele 
conductei. Este o metodă bazată pe măsurarea timpului, şi compararea 
graficelor de evoluare a sunetului. Senzorii (microfoane de contact sau 
hidrofoane) aşezaŃi pe cele două capete a tronsonului de conductă unde se 
presupune că există defectul  vor sesiza sunetul produs cu o decalare de 
timp exceptînd situaŃia în care defectul este exact la mijlocul distanŃei 
dintre cei doi senzori. Unitatea de bază a corelatorului va analiza 
semnalele transmise de cei doi senzori funcŃie de timpul de sosire. 
Cunoscînd viteza de propagare a sunetului prin peretele conductei 
respectiv prin apă şi distanŃa dintre cei doi senzori corelatorul va preciza 
exact locul defectului. Pentru măsurătorile cu corelatorul trebuie să 
cunoaştem exact materialul tronsonului de conductă, diametrul şi 
lungimea. O problemă des întâlnită este că în timpul reparaŃiilor se 
înlocuiesc porŃiuni de conductă cu alt material decît cel iniŃial, care nu este 
semnalat pe hărŃi, sau traseul conductei este neclar. Aceste probleme pot 
cauza mici diferenŃe între locul indicat de corelator şi locul real al 
defectului. Rezultatele pot fi precizate  prin efectuarea mai multor 
măsurători, din mai multe direcŃii. 
Pertru efectuarea acestor măsurători există o serie de aparate de diferite 
grade de coplexitate şi sensibilitate . 

Analiza periodică a pierderilor
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Metoda verificării permanente a reŃelei (controlul activ) 

În cazul sistemelor de control permanent al reŃelei defectele 
ascunse pot fi detectate în momentul producerii lor, reducându-se astfel 
considerabil pierderile de apă din reŃea. 
Pe porŃiunile de reŃea pe care frecvenŃa de apariŃie a  defectelor este foarte 
mare este indicat instalarea unor puncte de măsurare pentru adunare şi 
stocare de date. Dezvoltarea industriei electronice a făcut posibilă 
realizarea unor staŃii locale înregistrare de date hidraulice în diferite 
puncte ale reŃelei şi evaluarea lor în centre de informaŃii. Astfel se poate 
construi o reŃea automată de control al reŃelei, care prin pozarea 
corespunzătoare a punctelor de măsură, alegerea corectă a parametrilor şi 
perioadei de măsurare, pot da informaŃii imediate despre apariŃia unor noi 
scurgeri, astfel randamentul detectării pierderilor creşte considerabil, find 
necesare măsurători doar în zonele cu consum exagerat.   

Metode de control permanent al reŃelei      

Măsurarea debitelor în baza datelor de intrare –ieşire din staŃiile de 
pompare, bazine, staŃii de repompare 

 Se face prin debitmetre montate prevăzute cu aparate de înregistrare şi 
transmitere la distanŃă a datelor  
Metoda bazată pe înregistrarea debitului tranzitat prin debitmetru, care 
este folosită în cazul zonelor mai mici alimentate printr-un  singur punct 
pe intrare. Este indicat măsurarea debitelor de noapte, creşterea acestuia 
însemnînd că există un motiv care a determinat o schimbare a consumului 
minim.  
 
 
 
 
 

ImportanŃa funcŃionării vanelor 
 
 
       Principala condiŃie a bunei funcŃionări a reŃelei este funcŃionalitatea 
armăturilor (vane de închidere, hidranŃi, vane principale, golitoare). 
În cazul unei avarii pe retea dacă este defectă o vană de închidere, sunt 
afectaŃi mai mulŃi consumatori, creşte  timpul de  
operare, deci o cantitate de apă se pierde şi creşte ca 
atare şi paguba . 
În cazul vanelor de separare a zonelor de presiune 
este foarte importantă închiderea completă, 
deoarece eventualele scurgeri pot provoca probleme 
serioase în exploatarea reŃelei, şi pierderi de 
energie. În zonele cu presiune mai scăzută însă pot 
apărea probleme din cauza creşterii presiunii pe 
reŃeaua interioară şi exterioară.  
Pentru a efectuarea măsurătorilor de detectare pierderi atât în cazul 
măsurării debitelor de noapte cât şi la localizarea defectului cu ajutorul 
corelatorului sau orice altă metodă acustică este necesar ca starea de 
funcŃionare a vanelor sa fie perfectă. 
În cazul în care debitul crescut devine constant înseamnă apariŃia unui 
defect. La evaluarea rezultatelor trebuie luat în considerare posibilitatea 
apariŃiei unui nou consumator de exemplu o fabrică nouă, sau sistem de 
irigare. Localizarea defectului presupune o serie de noi măsurători. 
Rezultatele pot fi controlate după remedierea defectelor. 

 

 

 

Observarea zgomotelor    

Este o metodă de control permanent al reŃelei, pentru că microfoanele şi 
înregistratoarele de date pot fi montate în diferitele puncte ale reŃelei (de 
ex. în cămine de vane, cutii de hidranŃi ect.). Acestea se vor monta în 
zonele critice ale reŃelei unde pierderile sunt mari în funcŃie de mărimea 
zonei vor fi montate 10 -20 de microfoane. Măsurătorile trebuiesc 
programate pentru orele de noapte între 02-04, cînd consumul este minim. 
Adunarea de date poate dura cîteva zile dar mai nou se poate spraveghea 
cuntinuu zona respectivă. Perioada de citire şi evaluare a datelor trebuie 
ales în funcŃie de particularităŃile zonei respective. Forma graficului 
semnalului acustic, dispersia şi nivelul zgomotelor analizate şi evaluate 
ulterior pe PC vor determina posibilitatea existenŃei unor spărturi în zona 
respectivă. Cele mai noi tipuri de înregistratoare de date (Permalog) oferă 
posibilitatea citirii mai multor senzori, poate fi montat permanent pe mai 
mulŃi ani, citirea şi evaluarea datelor se poate realiza simplu şi rapid. 
Localizarea exactă a defectului şi în acest caz se va realiza cu ajutorul 
metodelor acustice descrise mai sus. Între avantajele sistemului putem 
amintii că este uşor de instalat, dar are dezavantajul că în cazul aparatelor 
amplasate prea rar sunetul nu va ajunge la sesizori.  

 

material de instructaj din cadrul Proiectulul Ecolinks 
                                                                   Aquaserv Tg Mureş                          
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Dacă zona delimitată este prea mare sistemul nu va semnala apariŃia 
spărturilor mai mărunte, o zonă prea mică însă înseamnă prea multe 
aparate de măsură. 

Corelatorul va indica locul spărturii în căminul de 
vane cu vana defectă, sau la vana defectă. Sunetul 
produs de vana defectă este de obicei mai puternic 
decât cel al spărturii.  
Măsurătorile de debite nu se pot efectua dacă vana  
din punctul de măsurare nu închide perfect, iar 
defecŃiunile vanelor de delimitare a tronsoanelor 
măsurate implică prelungirea tronsonelor. Proasta 
functionare a vanelor de delimitare a zonelor face 
imposibilă efectuarea măsurătoarii.  
Analiza pierderilor de apă are la bază depistarea 

"consumului nul" – sau a consumului minim. Debitul de apă ce curge prin 
autolaborator - adică consumul din porŃiunea de reŃea oferă informaŃii 
reale doar în cazul în care vanele închid perfect. 
                                                                                
 
 
                                                                                         Ing.Leila Kajnak  
                                                                         Şef sector detectare pierderi 
                                                                                   Aquaserv Tg.   Mureş 
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Primul concurs de detectare a pierderilor 
din România organizat la propunerea  

D-lui Vasile Ciomoş 
 în 28-30 Septembrie 2008  

 
 

 
 

Satu Mare a avut onoarea de a fi primul oraş din România care a 
găzduit Concursul de detectare a pierderilor. Cum s-a întâmplat?  

Eram la Sibiu la un Worckshop de detectare a pierderilor Ńinut de 
Andy Bowden, Anglia, când împreună cu dl. preşedinte A.R.A., Ciomoş 
Vasile, am pus bazele acestui proiect care se pare a avut şi are un real 
succes, fiind printre puŃinele sau poate singurul din Europa.  

Dl. Ciomoş, mereu receptiv la idei noi, a propus pe loc organizarea 
lui la Satu Mare şi patronează direct acest concurs, fiind prezent la fiecare 
ediŃie.  

Dl. Andy Bowded a fost şi el încântat de idee onorându-ne cu 
prezenŃa domniei sale în juriul select format din  
dl. Prof. MĂNESCU ALEXANDRU preşedinte CPPDA 
ANDY BOWDEN consultat FOPIP I din Anglia    
RICHARD NOAKES consultant FOPIP II din Anglia  

Având în vedere că nimeni nu s-a mai confruntat cu o astfel de 
competiŃie, a existat teama de a nu ne încadra în timp la deplasările 
echipeor , la cele trei defecte propuse, fapt pentru care prima ediŃie a avut 
un număr mai restâns de echipaje, 6 iniŃial, iar în final au mai înscrise 3 pe 
ultima linie printre care chiar câştigătoarea ediŃiei, echipa din Timişoara.  

 
Nume grele de societăŃi au participat şi anume ( în ordinea tragerii 

la sorŃi):  
 
S.C. Compania Aquaserv Mureş 
S.C. Compania de apă Someş S.A. Cluj 
S.C Apa Nova S.A. Bucureşti 
S.C. Apa-Canal Sibiu 
S.C. Aquatim S.A. Timişoara  
S.C. Apa-Canal 2000 S.A. Argeş 
Apa Vital Iaşi 
Compania de apă Braşov 
Apa Buzău 

 
Concursul s-a desfăşurat pe două ateliere de lucru:  

1. – proba practică de detectare a trei spargeri  
2. – prezentarea strategiilor de reducere a pierderilor  
În ultima zi au avut loc discuŃii cu producătorul de aparatură de 

detectare şi prezentarea de tehnologii şi echipamente din domeniu.  
Spargerile au fost una reală şi una inexistentă (pentru a testa 

vigilenŃa concurenŃilor) şi o eroare datorată unui canal termic.  
Prezentările strategiilor au fost deosebite, fiecare putând învăŃa 

ceva de la ceilalŃi.  
Pe lângă concurs au participat ca observatori şi reprezentanŃii  unor 

companii care doreau sa-şi achiziŃioneze autolaboratoare şi sa îşi facă 
strategii.  

În final suntem siguri că toŃi au fost câştigători atât la propriu cât  
şi la figurat participantii  plecând atât cu experienŃa câştigată cât şi cu câte 
o cupă şi o sticlă de „Apă de la Satu Mare” (PALINCĂ).  

În final urez viaŃă lungă acestei competiŃii şi să participăm în 
număr cât mai mare anual. 

 
ing. Sava Gheorghe 

 
S.C. Apaserv Satu Mare 

Director Tehnic  

 
 

2008 AQUATIM TIMIŞOARA 
 

 
2009 SECOM DR.TR.SEVERIN 
 

 
2010 ACVARIM RM.VÂLCEA 
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Metode atipice de depistare a pierderilor de apă 

 

Metode de măsurare cu infraroşu 
 
Solul devine umed la locul defecŃiunii şi astfel temperatura de suprafaŃă 
va fi diferită de temperatura solului înconjurător. 
 
Metoda de măsurare cu infraroşu este varianta modernă de tehnică de 
măsurare a ceea ce a fost cândva doar observarea practică realizată prin 
experienŃa maiştrilor în domeniul apei. O parte a muncii maiştrilor o 
reprezenta urmărirea regulată a retelei după ninsoare locurile de topire, iar 
pe spaŃii nepavate vegetaŃia mai deasă.  
 
Cu termo-camere de mare sensibilitate se pot determina cele mai mici 
variaŃii de temperatură apărute pe suprafaŃă. SuprafaŃa ce arată cea mai 
mare diferenŃă de temperatură arată locul defecŃiunii. 
Metoda de măsurare cu infraroşu este bine să se realizeze 
noaptea, deoarece suprafeŃele încălzite de soare, adică 
cele rămase în umbră pot influenŃa evaluarea.  
 
Metoda se poate aplica cu succes în cadrul încălzirii 
centrale, dar şi în cazul alimentării cu apă potabilă, în 
primul rând în cazul conductelor de transport.  
 

Metoda presiunii aerului 
 
De fapt această metodă ar intra în rândul metodelor 
acustice, dar datorită aplicării lor rare sunt discutate în 
cadrul altor metode.  
 
La defecŃiuni aerul ce iese prin deteriorările Ńevii are presiune mai mare 
decât apa, produce un sunet mai caracteristic şi de aceea, când celelalte 
soluŃii nu sunt eficiente se umple conducta cu aer comprimat, iar apoi se 
utilizează metoda interceptării.  
 
Această metodă se aplică de cele mai multe ori combinat cu altele. 
Se introduce aerul comprimat în conductă, iar detectarea se face cu 
ajutorul aparatelor acustice prin interceptarea sunetului produs de ieşirea 
amestecului de aer-apă. 
 

Utilizarea gazului trasor/de urmărire 
 
După golirea completă a conductei şi umplerea ei cu un gaz de urmărire se 
pune sub presiune secŃiunea de conductă unde se află defecŃiunea şi la 
părŃile ne-izolate se urmăreşte gazul ce pătrunde în sol cu ajutorul unor 
aparate, căutând astfel locul defecŃiunii.  
 
Senzorii pentru gaz, utilizaŃi sunt foarte sensibili: sunt utili pentru a 
demonstra chiar şi răspândirea uniformă a unei cantităŃi de 3-5 cm3 de gaz 
într-un m3 de aer. Gazul utilizat trebuie să fie unul care nu intră în 
componenŃa atmosferei, şi să corespundă din punct de vedere al gustului, 
mirosului şi al cerinŃelor de sănătate. Asemenea gaze sunt amestecurile de 
heliu-aer, metan-argon, etc. 
 
 Tehnologia cu gaze de urmărire se utilizează în cazuri critice, grave şi 
sunt foarte utile pentru determinarea pierderilor mici, de exemplu atunci 
când aplicarea metodei anterioare a dat greş.  
 
Metoda este aplicată de ani de zile cu succes la suprafeŃe fără pavaj, cu o 
eficienŃă de 100%. 
 
Dezavantajul metodei o reprezintă cheltuielile mari, precum şi faptul că la 
aplicarea ei secŃiunea respectivă trebuie scoasă din funcŃiune, trebuie 
golită şi uneori chiar uscată. La diametre mari cheltuielile cu gazul sunt 
foarte mari.  

Metoda cu izotopi 
 
În acest caz se introduc izotopi radioactivi în conductă, care pot fi detectaŃi 
în apa ce iese prin locurile deteriorate. 
Este o metodă rar aplicată. 
 

 

 

 

Radar de sol 
 
Această metodă se utilizează în primul rând pentru detectarea structurilor , 
conductelor, determinarea deteriorărilor de conducte este posibilă doar în 
cazul în care, datorită deteriorării în sol s-au format cavităŃi. 

 

Metoda presei cu piston de aer 
 
 Prin desfacerea celor două capete ale secŃiunii deteriorate se introduc în 
conductă pistoane gonflabile, care sunt presate pe peretele conductei astfel 
încât să nu permită trecerea apei. 
Se efectuează o probă de presiune între cele două pistoane fixate, care se 

repetă pe porŃiuni tot mai scurte prin 
împingerea pistoanelor, până când se obŃine 
distanŃa cea mai mică pentru repararea 
defecŃiunii.  
 
Metoda se poate utiliza până la 150 m în 
interiorul conductei, caz în care se utilizează 
bare cu fibre de sticlă sau cu ajutorul Ńevilor 
de curăŃire a canalelor . 
Aceasta este unica metodă ce se poate aplica 
în cazul unor secŃiuni de conductă unde este 
imposibilă localizarea conductei şi a 
defectului (de exemplu datorită adâncimii de 
pozare de mai mulŃi metrii).  
 

Dezavantajul îl reprezintă cheltuielile mari, complexitatea metodei şi 
faptul că necesită timp îndelungat în care conducta trebuie scoasă din 
funcŃiune, iar rezultatele sunt îndoielnice. În cazul unor depuneri pe pereŃii 
interiori ai conductei, când nu se poate realiza fixarea etanşă a pistoanetor 
pe suprafaŃa interioară a conductei. 
 

Observarea sunetelor 
 
AparŃine categoriei de metode acustice, fiind o metodă încă nu prea des 
utilizată, dar în răspândire. 
Aparatura o reprezintă hidrofoanele de mare sensibilitate montate de 
obicei pe hidranŃi, având registrator de sunete, aşezat în nodurile secŃiunii 
de conductă cercetate. Perioada de măsurare este programabilă, cel mai 
bine fiind să se măsoare nivelul sunetelor noaptea în perioada de consum 
minim, iar locul scurgerilor este determinat prin analiza statistică a 
sunetelor.  
 

Metode de verificare permanentă a reŃelei, bazate pe 
măsurători cantitative  
 
Metoda ce se bazează pe măsurătorile cantitative ale apei ce trece prin 
contor este aplicată în cazul unor reŃele mai mici cu un singur punct de 
alimentare. Se măsoară consumul minim de noapte, iar variaŃia  creşterea  
acestuia va arăta că valoarea consumului minim s-a modificat datorită 
anumitor cauze. Dacă această modificare rămâne permanentă, acesta 
înseamnă apariŃia unei noi defecŃiuni, dar poate fi şi un nou consumator  
(de exemplu o nouă uzină sau sistem de irigaŃie, etc.).  
Metoda de verificare permanentă a reŃelei pe baza măsurătorilor 
cantitative – în cazul reŃelelor cu mai multe puncte de alimentare (datorită 
cheltuielilor mari pentru formarea şi operarea punctelor de măsurare, 
precum şi datorită complexităŃii) nu va fi aplicabilă încă multă vreme, 
metodele cele mai economice şi mai eficiente fiind cele de analiză a 
pierderilor de apă şi metodele acustice legate de aceasta.  

 
                                                                                          
                                                                                         Ing.Leila Kajnak  
                                                                         Şef sector detectare pierderi 
                                                                                   Aquaserv Tg.   Mureş 
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Localizarea pierderilor cu gaz trasor 

Detectorul SebaKMT Hydrolux HL 500/5000 H2 
 
 
 

 În activitatea echipelor de detectare a 
pierderilor ascunse din cadrul societatilor 
care se ocupă cu furnizarea apei apar de 
multe ori situaŃii care sunt mai greu de 
rezolvat cu mijloacele clasice.  
Atunci când pierderile au debite prea mici 
sau sunt foarte vechi, zgomotele produse nu 
mai au amplitudinea necesară şi nici filtrele 
de frecvenŃă nu mai mai sunt eficiente astfel 
încat determinarea să fie corectă. De 
asemenea nu rare sunt situaŃiile în care 
pierderile de apa apar în vecinătatea unor 
surse majore de zgomot cu ar fi staŃiile de pompare, repompare sau de 
hidrofor, punctele TRAFO, instalaŃii centralizate de aer condiŃionat, 
sisteme de compresoare, etc. În toate aceste situaŃii folosirea deja 
clasicelor corelatoare sau locatoare acustice este foarte puŃin eficientă, 
uneori chiar inutilă. 
Pentru aceste situaŃii a fost concepută metoda determinării pierderilor prin 
injectarea în conductă a unui gaz trasor care să poată fi reperat cu ajutorul 
unui receptor specializat, cum este cazul detectorului SebaKMT LUX H2. 

Având în vedere rezultatele foarte bune obŃinute cu ultimele modele de 
locatoare acustice Hydrolux HL 500/5000, inginerii firmei noastre au 
conceput un aparat care să combine cele doua metode de lucru, care să 
poată lucra în egală măsură fie prin metoda acustică prin conectarea unuia 
dintre microfoane, fie prin metoda gazului trasor, ataşând un senzor 
specializat pentru detectarea acestuia, opŃiunea specialistilor SebaKMT 
fiind hidrogenul (H2). 
 
De ce hidrogen ? 
 
Hidrogenul este cel mai uşor element din univers. Gazul este de 15 ori mai 
uşor decât aerul, iar vâscozitatea lui este de numai jumătate din cea a 
aerului sau a heliului. Hidrogenul se împrăştie uşor în obiectul de test, 
penetrează spărtura mult mai rapid, şi este mult mai uşor ventilat decât 
orice alt gaz trasor. Dacă sunteŃi preocupaŃi de protecŃia mediului, atunci 
este  recomandabil a fi utilizat. El este de asemenea cel mai ieftin gaz 
trasor care poate fi procurat, costul lui fiind sub 1/3 … 1/4 din cel al 
heliului.  
 
Unele pierderi sunt atât de mari încât ele pot fi văzute şi cu ochiul liber, în 
timp ce altele sunt atât de mici încât ar fi nevoie de sisteme de vacuumare 
avansate pentru a le putea detecta. Una peste alta toate pierderile cuprinse 
între aceste două extreme trebuie să fie localizate. Metoda hidrogenului, 
care lucrează pe baza detectării pierderilor cu ajutorul unui gaz trasor ce 
conŃine 5% hidrogen în amestec cu azot, acoperă acest întreg domeniu. 

Hidrogenul are cateva de proprietăŃi care îl particularizeaza si il fac un 
excelent gaz trasor pentru a fi utilizat în localizarea pierderilor de apa: 

• Cea mai uşoară dintre toate moleculele 
• Vâscozitatea mai redusă în comparaŃie cu alt gaz (uşor de umplut, 

evacuat şi disipat) 
• Cantitate reziduală extrem de mică în natură (0,5 ppm) 
• Ecologic 
• Mult mai ieftin decât heliul 
• Neinflamabil (atunci când este în diluŃie de 5% în azot) 
• Nu e toxic, nu e coroziv 

Atunci când metodele obişnuite nu sunt suficient de bune… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Metoda hidrogenului în comparaŃie cu metoda 
treptelor de presiune… 
 
Metoda hidrogenului: 

• Poate localiza pierderi 
• Este independentă de variaŃiile de temperatură 
• Este independentă de mărimea volumului intern 

a obiectului testat 
• Are o sensibilitate ridicată  

Metoda hidrogenului în comparaŃie cu metoda 
heliului… 
 
Hidrogenul: 

• Este ecologic şi „prietenos” cu mediul (ISO 14001)  
• Este mult mai ieftin (1/3 … 1/4 din preŃul heliului)  
• Este cel mai uşor gaz 
• Are o vâscozitate redusă 
• Se împrăştie rapid într-un volum 
• Găseşte şi trece rapid prin spărtură 
• Este uşor de eliminat şi de ventilat 
• Nu se lipeşte de suprafeŃe aşa de uşor precum 

heliul 

SiguranŃa în lucrul cu hidrogenul 

Este o concepŃie larg răspândită, dar greşită, că 
inflamabilitatea hidrogenului va face să fie imposibil 
să beneficiem de toate proprietăŃile lui avantajoase 
în localizarea pierderilor. De fapt hidrogenul este 
inflamabil numai în domeniul de concentraŃie 4% - 
75% în aer sau în oxigen şi nu poate detona decât în 
domeniul de concentraŃie de 18% - 60% în aer sau oxigen. Prin utilizarea 
hidrogenului prediluat se evită domeniul de concentraŃie în care poate fi 
inflamabil. Amestecul standard hidrogen / azot este utilizat de exemplu în 
mod comun ca gaz ecranant în sudură. Hidrogenul poate fi astfel utilizat în 
mod sigur pentru verificarea pierderilor, dacă este utilizat la concentraŃia 
adecvată.  

ConcentraŃia adecvată de utilizare este cea a amestecului standard de 5% 
Hidrogen / 95% Azot  

care este disponibilă în ofertele industriale de la majoritatea furnizorilor 
de gaze, iar ca preŃ reprezintă numai o parte din cel care ar trebui să-l 
plătim pentru heliu. 

Amestecul de 5% este clasificat ca neinflamabil în conformitate cu 
standardul internaŃional ISO 10156.  

Acest standard nu descrie numai cum se determină limitele de 
inflamabilitate ale amestecurilor de gaze, dar menŃionează de asemenea 
că amestecul de hidrogen si azot care conŃine mai puŃin de 5,7% hidrogen 
este neinflamabil, indiferent de modul cum acest amestec este amestecat 
ulterior cu aer. 

Mediul ambiental 

Hidrogenul este un gaz care se găseşte în mod 
normal în natură şi nu este toxic, neavând nici 
un fel de efecte adverse asupra mediului. 
Hidrogenul poate fi găsit în mod natural sau 
produs prin metode foarte simple. De fapt, toŃi 
avem mici cantităŃi de hidrogen care sunt 

produse în stomacurile noastre! Nivelul normal rezidual al hidrogenului 
în aer este de 0,5 ppm, în timp ce nivelul de heliu, care este un alt gaz 
comun utilizat în scop trasor, este de 5 ppm.  

Alte gaze trasoare vin din surse finite, sunt scumpe sau au un ridicat 
potenŃial toxic. Din cauza aceasta hidrogenul este alegerea ecologică ce 
trebuie făcută atunci când avem în vedere localizarea pierderilor cu un 
gaz trasor.  
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Este extrem de uşor să lucrăm cu Hydrolux 500/5000 H2 

Pierderile din orice conducta de apă pot fi detectate utilizând metoda 
hidrogenului. În Marea Britanie, această metodă este utilizată susŃinut 
pentru localizarea rapidă a pierderilor din conductele din instalatiile 
interioare. Oferind clienŃilor lor localizări gratuite ale pierderilor, 
companiile de apă şi-au redus considerabil pierderile din reŃelele de 
distribuŃie de apă. 

O zonă de utilizare care creşte în importanŃă în 
ultima vreme în Europa este determinarea 
pierderilor în sistemele de încălzire centrală din 
locuinŃe. Micile pierderi în pardoseală generează 
pierderi considerabile în fiecare an prin 
deteriorările aduse de către apă. Alte utilizări 
includ: conducte districtuale de încălzire, 
conducte de combustibil şi conducte de gaze. 

Echipamentul pentru localizarea pierderilor 
pentru utilizare în teren 

Principiul este simplu. Gazul trasor constând din 
5% hidrogen diluat în azot este injectat în cablul 
de telecomunicaŃii, conducta de apă, etc. Gazul 
trasor se împrăştie rapid la punctul de pierdere, 
indiferent dacă pierderea este sub pământ, sub asfalt, în beton sau aer şi 
poate fie detectat cu echipamentul nostru. Pierderea este astfel localizată 
rapid şi reparaŃia poate să înceapă. 

 

ZIUA MONDIALĂ A APEI 

 
 

 
     În data de 22 martie 2011 se va sărbatorii ZIUA MONDIALĂ A APEI, 
eveniment pentru care, în acest an, ONU a ales deviza “APA PENTRU 
ORAŞE– Răspunzând provocării urbane”. Cu această ocazie, ca şi în 
celelalte dăŃi, sunt programate o serie de acŃiuni destinate informării şi 
educării publicului în general, a tinerilor în special, cu privire la 
problemele apei. Site-ul oficial este www.worldwaterday2011.org . 
    Tema din acest an ,Water for Cities: Responding to the Urban 
Challenge”( ,,Apă pentru oraşe: Răspunsuri la Provocările Urbane”)  îşi 
propune să readucă în atenŃia publică şi să încurajeze guvernele, 
organizaŃiile şi comunităŃile locale să se implice activ în găsirea unor 
soluŃii de gospodărire eficientă a apelor din mediul urban. 
Ziua Mondială a apei se sărbătoreste în întreaga lume din anul 1992. În 
cadrul Conferintei Natiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio 
de Janeiro, a fost adoptată, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care 22 
martie devenea Ziua Mondială a Apei. S-a dovedit a fi o ocazie bună 
pentru a reaminti tuturor cât de importante sunt eforturile concrete de a 
oferi spre consum apa pură, precum şi identificarea problemelor şi găsirea 
de soluŃii la aceste probleme.  

 

 

 

 

Componentele HL 500/5000 H2  

• Hydrolux HL 500/5000 H2 Locatorul receptor 
• Sonda de suprafata pentru gaz  În cazul localizării unei pierderi, 

hidrogenul diluat este pur şi simplu injectat în conducta, iar pentru a 
căuta pierderile se utilizează o sondă  conectată la detectorul de 
pierderi. Detectorul ne va indica un semnal audio care creşte în 
intensitate cu cât ne apropiem mai mult de punctul de defect. 

• Microfonul universal PAM B-2 Se conectează la receptor si se 
detecteaza acustic pierderile pe deasupra 
solului sau prin contact direct cu conducta sau 
o armatura situata pe conducta respectiva. 

• Microfonul cu protectie la vant PAM W-2 Se 
conecteaza la receptor si se detecteaza acustic 
pierderile pe deasupra solului in conditii de vant 
sau trafic rutier.  

Microfonul piezo PAM T-3 Se conectează la 
receptor si se detecteaza acustic pierderile pe 
deasupra solului sau prin contact direct cu 
conducta sau o armatura situata pe conducta 
respectiva. 
 

 
 

 SEBA KMT  • 
 Internet: www.sebakmt.com 

 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

         

 
 
     „Mai multe persoane mor din cauza apei nesigure decât din cauza 
tuturor formelor de violenŃă, inclusiv războiul. Aceste decese sunt un 
afront la adresa umanităŃii noastre şi subminează eforturile multor Ńări de 
a-şi atinge potenŃialul de dezvoltare” este mesajul Secretarului general 
ONU cu ocazia Zilei Mondiale a Apei din acest an, având ca temă: „Apă 
curată pentru o lume sănătoasă”. 
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Utilizarea aparatelor pentru depistarea 
pierderilor de apă la temperaturi scăzute 
 

Este binecunoscut faptul că perioada de iarnă este de departe cea mai grea 
perioadă din an atat pentru cei care se ocupă cu detectarea pierderilor 
ascunse, dar mai ales pentru cei care se ocupă cu repararea lor, atat din 
cauza condiŃiilor foarte grele de lucru, cat şi pentru faptul că în această 
perioadă se produc foarte multe defecŃiuni.  
DiferenŃele mari de temperatură dintre conducta, care este influenŃată 
direct de solul îngheŃat si apa care circulă, a cărei temperatură este 
întotdeauna pozitivă, fac ca iarna materialul îmbătranit al conductei să nu 
reziste la contracŃiile generate în aceste situaŃii şi să se fisureze atat 
transversal cat şi longitudinal. În perioadele de ger, cand solul este 
îngheŃat, uneori chiar la peste la 1 m adancime, apa provenită din 
defecŃiuni nu iese în locul în care s-a fisurat conducta şi de foarte multe ori 
iese la suprafaŃă la o oarecare distanŃă, sau se infiltrează în canalizaŃii 
telefonice, termice, canalizări pluviale sau menajere ori în subsolul unor 
clădiri.  
În toate aceste cazuri stabilirea locului unde se afla pierderea intra în 
sarcina echipelor de detectare pierderi ascunse.  
În marea lor majoritate aparatele specifice (corelatoare şi detectoare 
acustice) au trecute în specificaŃiile tehnice la capitolul temperaturi de 
depozitare valori între –40 si +60oC, iar la temperaturi de lucru valori 
cuprinse, în general între –20 si +40oC. 
Referitor la acest aspect este binecunoscut faptul că iarna, alături de 
valoarea intrinsecă a temperaturii, care este masurată în staŃiile meteo în 
anumite condiŃii, se adaugă şi alŃi factori care poate influenŃa uneori 
substanŃial valorile reale la care aceasta este resimŃită în mediul ambiant. 
Nu de puŃine ori citim în buletinele meteo informatii de genul ‘’temp. 
exterioara –6oC resimŃită ca –10oC’’ din cauza vantului, a curenŃilor de 
aer, etc. Iată deci că temperatura reală la locul de lucru poate fi mult mai 
coborată decat cea comunicată de staŃiile meteo. Toate echipamentele au 
în general informaŃiile afişate pe un display cu cristale lichide, cristale care 
nu mai lucrează la temperaturi sub o anumita valoare, în general –25oC, 
sau uneori chiar la valori ceva mai ridicate decata aceasta. Sigur că în 
aceste situaŃii cei de la intervenŃie au mare nevoie de ajutorul celor de la 
detectări pierderi ascunse si trebuie găsite soluŃii pentru a putea folosi 
aparatele din dotare chiar în aceste condiŃii.  
În ce priveşte corelatorul, pentru ca acesta să fie funcŃional pe timp de 
iarnă este bine ca pe timpul nopŃii să nu îl lăsăm în maşină, cu excepŃia 
situaŃiei în care maşina stă într-un garaj încălzit, de fapt lucru valabil 
pentru toate aparatele electronice care au display cu cristale lichide. Astfel, 
echipamentele vor putea fi folosite catva timp pana cand vor ajunge la 
aceeaşi temperatură cu mediul ambiant. La locul de lucru vom căuta să 
protejăm cumva aparatele Ńinandu-le în incinta încalzită a maşinii pană la 
momentul utilizării lor. EmiŃătorii pot funcŃiona fără probleme la 
temperaturi scăzute; dacă este totuşi foarte frig ei se pot lăsa chiar în 
căminul de armătură, aproape de locul unde este amplasat senzorul piezo, 
unde temperatura este oricum mai ridicată decat afară, ştiind că emisia 
radio, cel putin la produsele Seba KMT, este digitală şi semnalul se 
transmite fără probleme la unitatea centrală cu care se poate lucra foarte 
bine dintr-o incintă închisă încalzita cum ar fi cabina maşinii 
(autolaboratorului), semnalul radio receptionandu-se în condiŃii foarte 
bune cu condiŃia ca maşina să fie amplasată undeva între cei doi senzori-
emiŃători. 
S-a pus problema rezistenŃei cablurilor la temperaturi scăzute. Este  
adevărat că la modelele vechi, fabricate pană în anii 1999 -2002 
materialele plastice folosite la izolarea cablurilor de la senzori deveneau  
rigide la temperaturi foarte scăzute (asta era tehnologia la vreme aceea), 
dar în momentul actual nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme 
deoarece tehnica mondială în domeniul materialelor izolatoare a progresat 
enorm, noile cabluri dintre senzor şi emiŃător fiind mult mai fiabile atat la 
capitolul rezistenŃă fizică dar şi în ceea ce priveşte comportamentul la 
temperaturi extreme. Cablurile dintre senzoruI piezo şi emiŃători, cel putin 
la noul model de corelator produs de Seba KMT, Corelux P2 sunt de o 
calitate deosebita şi nu au nici un fel de problemă la exploatarea pe timp 
de iarnă pastrandu-şi atat maleabilitatea cat şi rezistenŃa la tracŃiune.  
 

 

 

 

 

 
Este cunoscut de asemenea faptul că în anotimpul rece acumulatorii se 

consumă mai repede şi trebuie avut grijă ca încarcarea acestora să fie 

făcută corect, iar în cazul în care lucrăm cu baterii, acestea să fie alcaline, 

de cea mai bună calitate. 

În ce priveşte locatorul acustic vă pot spune din proprie experienŃă că am 

lucrat de multe ori cu detectoarele Hydrolux HL 4000 sau HL 5000 şi 

cristalele lichide ale displaylui nu au avut problele chiar la –20oC, aşa 

cum recomandă şi caseta tehnică a manualului. 

Apropo de manual şi de specificaŃiile tehnice inserate în acesta, imi permit 

să fac cateva referiri pentru a evita anumite neajunsuri semnalate de-a 

lungul timpului.  

Înainte de a utiliza orice echipament este bine să citim şi să ne însuşim 

temeinic manualul de utilizare, să respectăm condiŃiile de lucru, să 

cunoaştem performanŃele din specificaŃiile tehnice, să luăm din surse 

autorizate toate informaŃiile despre teoria şi practica utilizării lui, realizand 

în permanenŃă că rezultatele lucrului cu oricare produs de acest timp 

depind nu numai de performantele aparatului ci şi de experienŃa 

utilizatorului. Determinările făcute pot fi de asemenea influenŃate de 

factori aleatorii, de condiŃii particulare care fac uneori dificil, alteori chiar 

imposibil de folosit echipamentele respective. 

În mod particular, pentru aparatele SebaKMT vă stau oricand la dispoziŃie 

pentru a lămuri eventualele probleme apărute în exploatarea acestora. 

 

                                                                                             SEBA KMT  • 

 Internet: www.sebakmt.com 
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Unele aspecte ale bilanŃului apei 
în sistemul de alimentare cu apă 

 
A  fost acceptată formularea dată de International Water Association 

(IWA) referitoare la bilanŃul apei. Din această formulare cantitaŃile de apă 
se împart in două categorii: 

• Apa care aduce venituri 
• Apa care ne aduce venituri (NRW- Non Revenue Water)) 

Pană aici, ca formulare de principiu, totul este în regulă. Dacă  se face însă  
o analiză mai detaliată, componenta celor două grupuri, lucrurile nu mai 
sunt la fel de clare. În grupa apei care aduce venituri este inclusă apa 
vandută după măsuratoarea facută pe contor şi apa vandută dupa estimarea 
facută în pauşal. Este apa de pe urma căreia în final  sunt colectaŃi banii 
care ajung în casierie 
Toate celelalte cantităŃi de apă , vehiculate prin sistem, intră în grupa apa 
care nu aduce venituri; cum această cantitate de apă este mare (după multe 
valori publicate se situeaza la 30-70% ) ar trebui 
să ne aplecăm asupra ei şi să încercăn unele 
nuanŃări.  

Este adevărat că , la fel ca şi la vanzarea altor 
produse, se vinde ce duci la piaŃă, în cazul de faŃă 

un m3 de apă. Dar ca să poŃi vinde un m3 de apă 
trebuie să il produci mai întai. Şi ce însemnează 

producerea unui m3 de apă? 
- Să cumperi ceva mai mult de un m3 de apă 

de la “mama natură” prin intermediul  
ANAR (Apele Romane), care gospodăresc 
apele din Ńară, 

- Să transporŃi apa de la sursă la 
consumator; aici trebuie să acceptam că 
ceva se poate pierde; de ce se pierde ? 
deoarece nu ne permitem să facem o 
asemenea investiŃie în sistem încat 
pierderea să fie zero; dacă am face o 
asemenea investiŃie apa ar costa atata de mult încat nu prea s-ar 
găsi cumparatori. 

- Apa trebuie tratată pentru a ajunge la parametrii de calitate ceruŃi 
de normele sanitare în vigoare; tratarea se face  cu eliminarea din 
circuit a unei parti din apa captată deoarece trebuie “spălată” apa în 
vederea  îndepărtării substanŃei străine pana la limita acceptată/ 
acceptabilă; apa îndepartată din circuit estre o pierdere de apă ? 
sigur că este, dar fără îndepărtarea ei din circuit am putea produce 
apa pe care să o vindem?  

- Aşa fel că la sfarşit ne putem întreba ce vindem de fapt metrul cub 
de apă efectiv vandută sau şi apa pierdută din sistem, apa necesară 
pentru producerea acelui metru cub adus pe masa consumatorului? 

- Şi atunci care apa aduce beneficii si care nu aduce beneficii? 
Problema este asemănatoare, daca vreŃi, cu producerea şi 
distribuŃia/vanzarea de paine. Se vine un kg de paine pe tejghea. 
Consumatorul întreabă ce s-a pierdut la producerea acelui kg de paine? 
Nu, dacă ii convine (şi are cu ce) cumpară painea, daca nu merge la alt 
magazin de unde ia aceeaşi paine la un pret mai mic sau egal. Da , se poate 
spune, aici consumatorul poate alege deoarece sunt mai multi  furnizori 
(care din motive de afacere pot să aibă preŃuri diferite) dar nuciunul dintre 
ei nu va vinde sub preŃul de fabricaŃie ;ar însemna să pună bani din 
buzunar ca să vandă painea, lucru care pe tremen lung duce la faliment. În 
mod similar  problema s-ar pune , care este făina vandută cu beneficiu sau 
care este făina care nu aduce beneficiu? Dar dacă nu pun în balanŃă făina 
risipită la vanturare, în coca ce rămane pe tava de preparea şi pe mainile 
brutarului (şi care se spală tot cu apă) aş putea fabrica şi vinde painea ? şi 
atunci nu ar trebui să spun ca atunci cand vand un kg de paine vand de fapt 
toată cantitatea de făină implicată în producerea acelui kg de  paine? 
Se poate replica faptul că beneficiarul nu are de unde să ia altă apă că 
furnizorul este unic şi că lipsit de concurenŃă poate stabili orice preŃ 
doreşte. Este cunoscut faptul că există organisme de reglementare 
(ANRSC si autoritatea locală) care pot Ńine sub control un tarif corect 
(preŃul de fabricaŃie şi un mic spor pentru dezvoltare); faptul că sunt puŃini 
operatori privaŃi arată că “afacerea reală”nu este aşa de rentabilă ca în alte 
domenii; în schimb este foarte sigură. 
În cazul apei problema este similară; vand un m3 de apă dar nu numai acel 
m3 aduce venituri ci toată apa care este implicată în producerea acelui m3. 
Ca atare toată apa care este implicată în producerea apei vandute în final 
aduce venituri. Şi atunci unde sunt pierderile de apă (de la pierderea fizică 
reală de apă pana la eroarea de măsurare a aparatelor din dotare)? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 De ce trebuie să le platească beneficiarul sau consumatorul final?  
Consumatorul le plăteşte aşa cum plateşte , într-un fel sau altul tot ce 
cumpără, dierect sau indirect. Desigur ca o plată directă pentru orice 
produs ar face lucrurile mai transparente dar nu am ajuns pană acolo.  
Problema este de fapt alta; care estre valoarea volumului de apă 
pierdută dincolo de care cheltuielile de recuperare sunt prohibitive; 
care este pierderea admisibilă de apă? 
Dacă se poarte demonstra faptic că limita pierderilor din sistem a fost 
atinsă atunci apa vandută este apa introdusă în sistem , fară această 
pierdere, este  apa care aduce beneficii.  
 Proprietarul sistemului (autoritatea locală) direct sau prin intermediul 
operatorului de apă are deci sarcina să minizeze pierderea de apă din 
sistem pană la limita maximă; prima sarcină este deci să determinăm care 
este limita acestei pierderi minime de apă (UARL dupa formularea IWA) 

deoarece ea nu poate fi aceeaşi pentru toate 
sistemele de alimentare, în condiŃiile reale şi de 
etapă. Dacă la un sistem de apă tariful este aşa de 
mic încat costul reparaŃiei este mai scump decat 
valoarea apei pierdute, prin neetanşeitatea 
respectivă ,atunci vor fi rare cazurile în care se 
poate justica necesitatea reparaŃiei ( s-ar putea ca 
sursa să fie la limita de exploatare şi atunci o noua 
sursa ar putea fi mai scumpă).  
Ar fi bine dacă am începe unele actiuni pentru 
determinarea limitei la care pierderile, aşa cum 
sunt înŃelese ,să fie determinate. Ar trebui să avem 
în ultimă instanŃă valorile proprii  la care să facem 
referinŃă. Un asemenea set de valori ar contribui şi 
la îmbogatirea cunoştinŃelor generale în domeniu.  
A doua sarcină ar pute fi  aceea de a stabili 
metodologii de măsurare a acestor pierderi pentru 
fiecare secŃiune unde aceasta se poate produce; 

prelucrarea statistică ar permite stabilirea de valori “personalizate” se 
poate spune. S-ar putea stabili precizia echipamentului de măsurat, 
interrvalele de efectuarea măsurătorilor, precizia de introducere a datelor 
în sistemul informaŃional şi transformarea acestora în facturi, stabilirea 
limitelor volumelor apei de spălare (în toate secŃiunile, de la spălarea 
deznisipatorului, la spălarea filtrelor şi spălarea reŃelei de distributie ext), 
soluŃii tip de reparaŃii (de la eput de lemn pană la manşoane rapide sau 
reabilitarea conductei etc) etc. 
Sunt multe de făcut şi totul trebuie guvernat de respectul fată de semenii 
noştrii şi de noi înşine care suntem în ultimă instanŃă beneficiarii apei ( 
consumatori la acest nivel) pe care natura o pune la dispoziŃia noastră. 
Este foarte posibil ca în viitor să trebuiască să fim mult mai grijulii cu 
aceasta apă. 
 
 
 
 
                                                            Prof dr  ing Alexandru Mănescu 
                                                      Universitatea Tehnica de Constructii / 
                                                        Facultatea Hidrotehnica- Bucuresti 
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Principiul localizării fisurilor prin metoda 

intercorelaŃiei – prezentare generală 
 

 
Metodele de detecŃie şi localizare a surselor de zgomote şi vibraŃii din 

cadrul sistemelor de conducte au evoluat în timp devenind tot mai precise. 
Dispozitivele acustice sunt cele care domină acest domeniu. Fie că este 

vorba de corelatoare de zgomote şi vibraŃii sau de dispozitive de ascultare, 
mijloacele acustice de localizare sunt extrem de răspândite. Pentru multe 
companii care asigură alimentarea cu apă, ele reprezintă principala metodă 
de desfăşurare a activităŃiilor de întreŃinere a sistemelor de conducte 
subterane. Procedura de localizare a fisurilor poate include o etapă de 
“ascultare” a zgomotelor de fisură prin utilizarea unor echipamente care 
includ microfoane specializate (aquaphones). Acest tip de localizare 
depinde foarte mult de experianŃa utilizatorului, care prin intermediul unor 
căşti va aprecia poziŃia fisurii. Etapa următoare este “localizarea precisă”, 
prin utilizarea unui corelator de zgomote şi vibraŃii. 

Alături de metode care utilizează dispozitivele acustice, literatura de 
specialitate menŃionează diverse metode de localizare bazate pe: utilizarea 
gazelor şi a coloranŃilor, a monitorizării vaporilor, a radarelor terestre şi a 
sonarelor, a monitorizării presiunii din conducte, utilizarea fibrei optice, a 
sistemelor HTV în circuit inchis sau a termografiei.  

Pentru a înŃelege funcŃionarea dispozitivelor acustice se va face o 
scurtă prezentare a principiului de localizare acustică a fisurilor din 
sistemele de conducte. 

Curgerea lichidelor afară din conducte, prin fisuri, generează zgomote 
care se propagă prin lichidul din interiorul conductei, în materialul 
conductei şi în solul care înconjoară conducta. Caracteristicile acestor 
zgomote depind de o mulŃime de factori. Spectrul semnalelor se modifică 
pe măsură ce zgomotele se depărtează de sursă. Denumirea din literatura 
de specialitate pentru acest tip de semnale este ”zgomote de fisură” sau 
”zgomote de scurgere” (leak noises). 

În cazul corelatoarelor de zgomote şi vibraŃii, senzorii vin în contact cu 
materialul conductei. Ei vor prelua zgomotele de fisură şi le vor transmite 
unui corelator de zgomote şi vibraŃii. Datorită faptului ca zgomotul de 
fisură se propagă cu aceeaşi viteză către senzori, senzorul care este mai 
aproape de fisură va prelua mai repede semnalul. Practic, zgomotul de 
fisură ajunge prima dată la senzorul care este mai apropiat. Viteza de 
propagare depinde în primul rând de materialul din care este fabricată 
conducta. Dacă această viteză este cunoscută, fie se găseşte în literatură 
sau este determinată pe cale experimentală, diferenŃa între timpii în care 
zgomotul de fisură ajunge la cei doi senzori va fi cea care va indica poziŃia 
fisurii. Echipamentele moderne de detecŃie includ amplificatoare şi filtre, 
astfel încât să poată scoate în evidenŃă zgomotul generat de fisură, 
micşorând efectele interferenŃelor parazite. 

Principiul de funcŃionare al corelatorului este prezentat în Fig.1. 
Transmiterea semnalelor preluate de senzori către corelator se face prin 
unde radio. ExplicaŃiile matematice sunt prezentate ca principiu. 

 

 
Fig.1. Principiul localizării sursei de zgomot prin corelaŃie 

 
La baza funcŃionării algoritmilor de prelucrare a semnalelor în vederea 

identificării poziŃiei unei surse de zgomote (în particular o fisură în 
conductă), stă metoda intercorelaŃiei.  

FuncŃia de intercorelaŃie (FIC) identifică gradul de similitudine între 
două seturi de date şi reprezintă un mijloc important pentru domeniul 
analizei statistice a semnalelor.    

Metoda intercorelaŃiei face referire la relaŃia care există între un 
semnal şi o versiune întârziată a acestuia. FIC este aceea care ne va 
permite determinarea diferenŃei timpilor de propagare, prin intermediul 
poziŃiei valorii sale maxime. 

Dacă vom considera semnalele x(n) şi y(n) ca fiind cele care se 
propagă de la sursa de zgomote către doi senzori piezo-electrici (semnalele 
conŃin N eşantioane şi sunt considerate staŃionare cu valori medii nule) 
putem defini funcŃia de intercorelaŃie astfel:  
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Indexul l este considerat ca fiind deplasamentul în timp (time lag). 

Ordinea indicilor estimatorului arată faptul că semnalul x(n) rămâne 
nemodificat, în timp ce y(n) este deplasat cu l unităŃi de timp. Astfel, dacă 
se respectă formula (1), un deplasament pozitiv indică faptul că senzorul 
care furnizează semnalul y(n) este mai depărtat faŃă de sursa de zgomote, 
senzorul care furnizează semnalul x(n) fiind mai apropiat. Practic, y(n) 
reprezintă o versiune întârziată a semnalului x(n), cu l unităŃi de timp.  

Pentru a obŃine intercorelaŃia normalizată (cu valori ale maximului în 
intervalul -1:1) se poate implementa formula (2). Scalarea nu modifică 
forma funcŃiei de intercorelaŃie.  
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În cazul special când fisura este localizată la mijlocul distanŃei dintre 

senzori, valoarea maximului este centrată în 0.   
Dacă index-ul valorii maxime a FIC este r eşantioane, atunci putem 

calcula valoarea corespunzătoare întârzierii exprimată în unitaŃi de timp. 
Aceasta este Dtimp = r·Te, în care Te reprezintă valoarea perioadei de 
eşantionare a semnalelor utilizate. 
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Fig.2. Semnale măsurate  generate de 

o fisură 
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Fig.3. FIC nenormalizată calculată 

pentru semnalele 
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Localizarea conductelor  
 
         Principale materiale din care se pot executa reŃele exterioare pentru 
distributia apei sunt : 
-tuburi şi piese de legătură din fontă de presiune ;  
-tuburi din azbociment (sunt interzise);  
-tuburi din beton armat  precombinat ;  
-Ńevi din oŃel ;  
-Ńevi din PVC rigid de tip G (rezistente la presiune) ;  
-Ńevi din polietilenă PEHD 
        Materialele  care au prezentat numeroase avarii în exploatare (de ex. 
oŃelul), materiale care au fost interzise (azbocimentul) sau materiale care 
se montează mai dificil au fost înlocuite cu materiale moderne din fontă 
ductilă şi polietilenă.  
        ImportanŃa deteminării liniei conductelor şi a branşamentelor (traseul 
conductelor şi a branşamentelor) este foarte mare în activitatea de  
prelocalizare şi localizare cât mai exactă a un defect. 
           Activitatea de depistare a pierderilor de apă se bazează pe 
următoarele aspecte :  
-cunoaşterea traseului conductei şi a branşamentelor  
-cunoaşterea materialului şi diametrului conductei şi a branşamentelor 
          Aceste date sunt introduse în corelatorul de zgomote care în funcŃie 
de datele introduse calculează distanŃa şi indică locul spărturii.Apoi cu 
ajutorul microfonului de sol (urechea electronică) se ascultă deasupra 
conductei în locul indicat de corelatorul de zgomote. 
          Pentru localizarea conductelor se foloseşte aparatul de localizat 
trasee cabluri şi conducte metalice îngropate, aparat bazat pe sistem 
generator-receptor. Principiul de localizare se bazează pe faptul că în jurul 
unui conductor (un cablu sau o conductă metalică) străbătut de un curent 
electric se generează un câmp electromagnetic. Extinderea şi intensitatea 
acestui câmp se determină cu ajutorul unei bobine da căutare şi a unui 
receptor adecvat. Evaluarea câmpului localizat serveşte apoi pentru 
determinarea traseului conductorului . 
ModalităŃi de conectare : 
-direct galvanic, localizeazã câmpul electromagnetic indus de generator 
-cu cleşte inductiv,  
-inductiv cu antenă internă 
          EmiŃătorul furnizează cablului o tensiune alternativă modulată care 
generează un câmp electric în jurul acestuia. Receptorul are o bobină care 
este plasată în imediata apropiere a conductorului electric, liniile de flux 
trecând prin bobină direct în receptor. 
În bobină se produce o tensiune mică măsurată de către receptor şi afişată 
pe display. 
         Pentru a putea face o detecŃie a unei conducte trebuie să îi cunoşti 
traseul, lungimea, materialul, etc. 
Noile conducte din PEHD, PVC, fontă ductilă sunt sau ar trebui să fie 
prevăzute cu fir de detecŃie (fir trasor cu inserŃie metalică). ImportanŃa 
firului pentru localizarea conductelor nemetalice este foarte mare. 
        Mergând la recepŃionarea lucrărilor noi de conducte şi branşamente 
am observat că în cele mai multe cazuri aceste conducte nu poti fi 
detectate (fir întrerupt, fir existent dar foarte subtire, fir prelungit cu alt fir 
prin legare directă 
fără dezizolare, etc). 
Branşamentele nu au 
nici un fir prevăzut. 
       Firul de detecŃie 
se mai întrebuinŃează 
şi în cazul în care se 
doreşte localizarea 
unei conducte pentru 
extinderi, montări 
vane, branşamente 
noi, predări de 
amplasament pentru 
diverse firme care 
urmeaza să sape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUZII : 
-fiecare conductă nemetalică şi metalică (Fonta ductilă este îmbinată cu 
inele din cauciuc nelăsând detecŃia semnalului) trebuie să fie prevăzută cu 
fir trasor 
-firul trasor trebuie să aibe o grosime minima de 0,3mm , să fie din cupru 
-legăturile dintre bucăŃile de fir trebuie să fie făcute dezizolând firele şi 
legându-le între ele 
-se recomandă ca firul trasor să aibe contact cu pământul ( să fie dezizolat 
şi să se facă legătura la hidranŃi, să se introducă un cui(metal) aproximativ 
din 200m în 200m legând firul şi făcânt înpământarea,firul de la 
branşamente să fie legat cu firul de pe conducte lăsând îmbinarea 
dezizolată ca înpământare) 
-firul ar trebui să fie poziŃionat pe conductă(legat de conductă cu scoci) 
pentru a putea utiliza şi metoda de redare a adâncimii conductei 
-există situaŃii în care detectarea firului se poate realiza chiar dacă nu sunt 
îndeplinite situaŃiile de mai sus,(de ex.într-o zonă în care nu există 
gospodărie subterană(cabluri,Ńevi,etc) 
-fiecare lucrare nouă trebuie să fie verificată dacă firul este introdus 
corespunzător şi poate să fie util localizarii traseului conductei 
-dirigintele de şantier,constructorii,etc. trebuie să cunoască importanŃa 
firului şi modul lui de funcŃionare 
 
Am făcut urmatorul experiment: 
 
-am întins un fir de 50m lungime,din cupru gros de 0,3mm 
-am făcut legătura galvanică la fir , celalalt capăt fiind Ńinut în aer 
-am generat o frecvenŃă pe fir şi am încercat să îl găsim cu receptorul 
-atâta timp cât firul nu avea legătură cu pământul firul nu a putut fi 
depistat chiar la o distanŃă de 1cm 
-când am făcut legătura la pământ firul s-a putut localiza făra probleme 
 
 
Exista aparate eficiente capabile să localizeze conducte nemetalice? 
 
 
Există soluŃii alternative la firul de detecŃie dar unele sunt mai scumpe iar 
altele imprecise: 
 
*Markerii pentru marcarea electronicã şi localizarea traseelor utilitãŃilor 
îngropate  
*Radar de penetrare a solului 
*Infraroşu 
*Metoda veche dar utilă în unele cazuri, cand cu ajutorul a doi electrozi se 
poate determina dacă există o conductă ingropată 
 
 
Indiscutabil, activitatea de detecŃie a reŃelelor de utilităŃi este necesară şi 
previne apariŃia unor probleme majore în şantiere, mai ales în cazurile în 
care planurile de reŃele nu corespund cu realitatea, nu mai există sau nu au 
fost actualizate. 
 
Tehnica de localizare a utilităŃilor subterane este foarte dezvoltată în 
Statele Unite unde fiecare stat are un aşa-numit serviciu Call Before you 
Dig care oferă servicii actualizate despre locaŃia utilităŃilor.Având aceste 
informaŃii se pot evita accidentele de muncă din timpul excavaŃiilor 
precum şi avariile rezultate. 
 
Sper ca pe viitor să putem înfiinŃa şi în România o asociaŃie care să ofere 
astfel de informaŃii în fiecare judeŃ, deoarece s-ar reduce costurile cu 
repararea avariilor cauzate şi de asemenea nu ar mai exista accidente de 
muncă care să cauzeze invalidităŃi sau chiar decese. 
 
Cel mai normal ar fi să se introducă o lege prin care orice operaŃie de 
excavaŃie să nu se realizeze fără un proces de detecŃie preliminar şi fără a 
oferi un plan de situaŃie. 

      

                                                                           ing. Alin Anchidin                                               
SC AQUATIM SA Timişoara 
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Pierderi de apă 
 
Una dintre provocările majore cu care se confruntă companiile de apă din 
România este nivelul ridicat al pierderilor de apă, care se datorează fie 
pierderilor reale (scurgeri din conductele de transport sau distribuŃie, din 
rezervoare, etc) fie pierderilor aparente (erori de măsurare ale cantităŃilor 
de apă furnizate către clienti, furtul de apă, etc.).  
Factorii care determină pierderile  

• Presiunea  
• Deteriorarea conductelor  
• Calitatea slabă a materialelor si a execuŃiei  
• Caracteristicile solului  
• Încărcările din trafic  
• Coroziunea conductelor datorată curenŃilor electrici vagabonzi  

 
Un bun management al pierderilor de apă depinde nu numai de 
indentificarea priorităŃilor de reabilitare ale reŃelelor şi de îmbunătaŃirea 
procedurilor şi practicilor de exploatare, ci în aceeaşi măsură de 
introducerea unor metode şi practici eficiente pentru evaluarea, 
monitorizarea şi controlul principalelor elemente ale apei care nu aduce 
venituri : pierderi reale, pierderi aparente şi consum nefacturat. 
Pentru un management performant al pierderilor de apă se propune 
introducerea în practicile curente ale operatorilor de apă a unor 
instrumente moderne de monitorizare si analiză, si anume:  

• BalanŃa apei  
• Indicii de pierderi în infrastructură  
• Evaluarea stării reŃelei de distribuŃie apă  
• Analiză, diagnostic a sistemului de apă şi canalizare  

 
Reducerea pierderilor reale prin:  
 

• Reabilitarea si înlocuirea reŃelelor degradate 
• Stabilirea unui program anual de verificare a reŃelelor utilizând 

echipamente specifice  de detectare a scurgerilor şi planificare a 
lucrărilor de reparaŃii şi întreŃinere  

• Optimizarea funcŃionării sistemului de alimentare cu apă prin 
folosirea automatizării şi dispecerizării  

• Monitorizarea permanantă a debitelor (crearea de zone de măsurare 
de district, analiza debitelor pe fiecare zonă în vârf de consum şi pe 
timp de noapte, etc.)  

• Controlul presiunii şi reducerea acesteia acolo unde este posibil, 
prin crearea unui sistem eficient de monitorizare a presiunii  

• Reducerea pierderilor din rezervoare  
• Reducerea pierderilor pe magistralele de transport şi distribuŃie 

(contorizarea la sursă şi la intrarea în staŃiile de tratare, reabilitarea 
magistralelor, etc.)  

 
 
Reducerea pierderilor aparente prin: 
 

•  Identificarea consumatorilor neautorizati  
•  Realizarea unui program de verificare a contoarelor şi înlocuirea 

celor defecte  
•  Înlocuirea contoarelor prost dimensionate (corelarea consumului 

cu tipul de contor utilizat) 
•  ÎmbunătăŃirea managementului operaŃional şi reducerea costurilor 

de exploatare şi întretinere prin: 
- introducerea măsurilor pro-active de identificare a 

scurgerilor  
- planificarea operaŃiunilor de exploatare şi întreŃinere, în 

special în cazul reŃelelor, functie de priorităŃile sistemului şi 
de rezultatele analizei  

- reducerea timpilor de răspuns în caz de avarie  
- explorarea de posibilităŃi de reducere a consumurilor 

energetice  
 
                                                                     Ing. Gabriela Lupăncescu 
                                                 Compania de Apă Oltenia SA, Craiova 
 
ReferinŃă:  
Water loss  - conference proceedings -  Volume I, Volume II, Volume III - 
Water Loss 2007 : Conference Proceedings : Bucharest – Romania : 23-26  
 September 2007 
NRW Guidelines - FOPIP, ISPA measure 2000/RO/16/P/PE/002-05  
National Guide of Water and Wastewater Operators, 2008  
 
 

ŞtiaŃi că.....  

  
*doar 1% din apa dulce de pe Terra poate fi consumată? 
Restul se află „depozitată” în calote glaciare şi gheŃari. 
*141 milioane de locuitori ai oraşelor nu au acces la 
surse sigure de apă potabilă? 
*cerinŃa de apă din România de la nivelul anului 2010 a scăzut cu 12 mld 
mc de apă faŃă de anul 1990, de la 20,5 mld mc de apă (cât era în anul 
1990), la 8,45 mld mc de apă (cât s-a înregistrat în anul 2010) şi cu 1 mld 
mc de apă cât se înregistra în anul 2008, respectiv de 9,44 mld mc de apă.  
*27% din populaŃia urbană din lumea întreagă nu beneficiază de sisteme 
de alimentare şi trăiesc la cel puŃin 1km depărtare de cea mai apropiată 
sursă de apă? 
*între 250-500 mc de apă potabilă se risipesc fără rost în marile oraşe de 
pe glob  
*în România, gradul de racordare la canalizare este 54,28%, iar gradul de 
racordare la staŃiile de epurare este de 43,24%.  
*Apa este singurul element care se găseste în 3 forme(lichid,solid,gazos) 
*corpul uman este constituit în proporŃie de 75% apă 
*în BARCELONA în anul 2008---din cauza secetei apa potabilă este 
adusă cu vapoare de mare tonaj 
*IRLANDA şi MAREA BRITANIE---Dublin ramâne fără apă în ianuarie 
2010 din cauza pierderilor de apă pe reŃea 
*THAMES WATER ---construieşte o staŃie imensă de desalinizare (900 
000 oameni) pentru a răspunde necesarului de apă. Interzice conductele 
din cauciuc---cheltuie 190 milioane de lire anual pentru a detecta şi repara 
pierderile de apă. 

 
 

 

                                                                  grafician Bădilă Mihai  

                                                                              3-agp.blogspot.com  
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PIERDERILE DE APĂ ÎN REłELELE 

 DE  DISTRIBUłIE 
                                                    
 
  ReŃeaua de distribuŃie a apei reprezintă partea cea mai costisitoare 
din cadrul sistemelor de alimentare cu apă potabilă a centrelor populate 
(60-80% din costul total al instalaŃiei), datorită atât lungimii sale mari (2-
10 m/locuitor) cât şi a faptului că este un element foarte solicitat 
hidrodinamic şi static (functionează sub presiune şi este amplasată sub 
partea carosabilă a străzii), având cele mai multe probleme legate de 
relaŃia între calitatea apei, materialele din care este executată, vechimea 
acestora, presiunea de funcŃionare şi pierderea de apă. Îmbătrânirea 
materialelor determină creşterea pierderilor de apă. Astăzi, pierderea de 
apă, în reŃelele de distribuŃie, se situează în medie între 40 şi 60%. Cum 
apa de bună calitate devine din ce în ce mai scumpă şi mai puŃină, rezultă 
nevoia de o strategie adecvată pentru realizarea unei exploatări optime a 
sistemului, astfel încât pe ansamblu resursele de apă şi cele financiare să 
fie folosite  cât mai raŃional. 

Pierderile de apă sunt definite ca fiind 
diferenŃa între volumul de apă intrat în sistem 
şi consumul autorizat, componentă în care 
sunt incluse, atât pierderile reale cât şi cele 
aparente. 

Volumul de apă intrat în sistem este volumul anual de apă care 
intră în sistemul de distribuŃie, constituit din consumul autorizat şi din 
pierderile de apă. 

 Consumul autorizat este volumul anual de apă utilizat de 
consumatorii înregistraŃi, fiind constituit din consumul autorizat facturat 
(măsurat şi nemăsurat), aducător de venituri şi din consumul autorizat 
nefacturat (măsurat şi nemăsurat), dar care nu aduce venituri. 
 Pierderile reale de apă sunt date de volumele anuale de apă 
pierdute prin toate tipurile de scurgeri (avarii şi pierderi pe conducte, 
curăŃirea rezervoarelor şi a branşamentelor) de la captare şi până la 
punctul de contorizare al consumatorilor. 
 Pierderile aparente, include volumul real de apă utilizată de 
consumatorii neautorizaŃi (inclusiv folosirea /racordarea frauduloasă) şi 
erorile date de echipamentele de măsurat. 
 Se recomandă ca toate componentele pierderilor  reale de apă să fie 
evaluate prin cele mai performante mijloace disponibile. Este importantă 
evaluarea corectă şi a apei nefacturate, deoarece costul ei se reflectă în 
tariful apei. Pierderile reale de apă nu trebuie să depăşească 15%, în cazul 
reŃelelor noi (sub 5 ani) şi 35%, în cazul reŃelelor existente, la care se 
efectuează  retehnologizări şi/sau extinderi. Procente mai mari de 35% ale 
pierderilor de apă sunt considerate anormale şi impun adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare. 
 Valoarea pierderilor de apă în reŃelele de distribuŃie sub presiune, 
este dată de mărimea orificiilor şi a fisurilor din conducte şi armături, de 
găurile datorate coroziunii clorului excesiv, a îmbinărilor defectuase, a 
solicitărilor mecanice provenite din executarea deficitară a lucrărilor 
adiacente, rupturile sau a spargerilor de conducte determinate de loviturile 
de berbec,  hidranŃi neetanşi etc. 
 Regimul optim de funcŃionare a reŃelelor de distribuŃie trebuie să se 
situieze între  pmin = 0,7 bar şi pmax = 6 bar. În aceste condiŃii se pot obŃine: 
prelungirea duratei de viaŃă a infrastructurii reŃelelor de distribuŃie; 
reducerea frecvenŃei de apariŃie a avariilor în conducte şi branşamente; 
reducerea debitelor de la toate scurgerile şi avariile existente în sistem în 
orice moment; reducerea consumurilor la utilizatorii racordaŃi direct la  
reŃea; reducerea risipei de apă la consumatorii din reŃea, risipa de apă, 
chiar şi contorizată,  fiind tot o pierdere de apă. FrecvenŃa pierderilor de 
apă este puternic influenŃată de presiunea maximă.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Din acest punct de vedere, reŃelele de joasă presiune în localităŃi, 
reprezintă o măsură  
benefică pentru reducerea la minim a pierderilor de apă, presiunea în reŃea 
având valori minime, apropiate superior de presiunea la branşament. 
Detectarea pierderilor de apă se poate face prin: control pasiv (constatarea 
producerii pierderii de apă prin vizualizarea consecinŃelor); control activ 
(supravegherea sistematică a 
reŃelei) şi prin audit periodic. 
 DirecŃiile în care  
trebuie acŃionat pentru 
controlul pierderilor de apă au 
în vedere: menŃinerea unei 
presiuni cvazi-constante în 
sistem, la valori apropiate de 

necesarul tehnologic (presiunea la 
branşament); retehnologizarea şi 
înlocuirea conductelor deteriorate, cu 
asigurarea unei execuŃii de calitate în 
paralel cu curăŃirea periodică a 
tronsoanelor reŃelei; stabilirea unei 
limitei economice până la care 
pierderile pot fi raŃional reduse 
(cca.20%); controlul activ al 
parametrilor tehnologici de funcŃionare 
a reŃelei de apă, inclusiv a pierderii de 
apă; informatizarea sistemului 
(SCADA, GIS). 

Calitatea apei în reŃelele de distribuŃie este determinată de: influenŃa 
materialelor constitutive ale reŃelei (fontă, oŃel, beton, azbociment, PE-ID, 
PVC, ceramică); rezidenŃa/stagnarea apei în reŃea; formarea de depozite; 
contaminările accidentale (prin intervenŃiile la reŃea şi la rezervor, sau 
când presiunea în reŃea scade sub presiunea atmosferică); calitatea  
necorespunzatoare a apei tratate; formarea şi  
dezvoltarea unui film/sistem biologic; tratarea prin captate prin metode 
avansate pentru asigurarea  stabilităŃii biologice (apă biostabilă). 
 Pierderile de apă în reŃelele de distribuŃie, pot fi considerate 
benefice, pentru combatere proceselor de autopoluare biologică, atunci câd 
stagnarea/rezidentă apei în anmite conducte, are o durată mai mult de 7 
zile, iar clorul rezidual devine imperceptibil. Debitul pierderilor de apă 
prin neetanşeităŃile îmbinărilor , orificiile şi crăpăturile de la conducte / 
armături poate asigura vitezele minime de curgere pentru combaterea 
filmului biologic pe suprafeŃele din interiorul conductelor care transportată 
apa pentru consumul uman. 
 Reducerea pierderilor de apă a devenit, în ultimii 10 ani, principala 
preocupare a tuturor furnizorilor de apă potabilă din Ńara noastră.  

 

 

                                                                    Prof. Univ. Dr. Ing. Ion MIREL 
Universitatea “Politehnica” din Timişoara 

Facultatea de Hidrotehnică 
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DESPRE AUTOR 
Andy Bowden este Consultant la nivel internaŃional în Sectorul de Apă, 
care oferă sprijin instituŃional pentru utilităŃi în domeniul sectorului apei la 
nivel mondial. El a fost asociat cu sectorul de apă românesc înca din 1994, 
prin acordarea de asistenŃă tehnică pentru un număr mare de utilităŃi de 
apă şi apă uzată în domeniul managementului operaŃional. Aceasta a 
inclus un domeniu important în sectorul de apă : Pierderile de Apă 
(NRW), lucrând îndeaproape cu departamente guvernamentale, instituŃii 
financiare internaŃionale şi româneşti precum AsociaŃia Româna a Apei în 
dezvoltarea de strategii şi pentru sprijinirea punerii în aplicare a 
programelor de reducere a pierderilor de apă pe întreg teritoriul Ńării. 
 

INTRODUCERE 
Este o mare plăcere pentru mine să fiu rugat să am o contribuŃie la aceasta 
revistă, aşa cum o văd ca fiind un forum pentru consolidarea domeniului 
de pierderi de apă, bazându-se pe un lucru bun care a fost făcut până acum 
în România în abordarea problemei de apă care nu aduce venituri (NRW). 
 
Apa care nu aduce venituri (NRW) constituie o componentă semnificativă 
a cheltuielilor de funcŃionare, în special în România, unde reŃelele de apă 
sunt, în mare măsură, îmbătrânite, sunt din materiale de proastă calitate şi 
instalate fără un nivel adecvat de îngrijire sau protecŃie a vieŃii sistemului 
pentru lungă durată. Acest articol subliniază beneficiile de a avea o 
abordare proactivă pentru reducerea scurgerilor şi educarea clienŃilor, ca 
parte a unei strategii globale care să contribuie la o reducere globală a 
nivelului de pierderi de apă. 
În România au fost realizate progrese semnificative în reducerea nivelului 
de provocări semnificative NRW, dar rămân în continuare, în special cu 
obiectivele provocatoare, care au fost stabilite pentru reducerea nivelurilor 
NRW asociate cu Fondul de Coeziune investiŃii. 
 

Abordare proactivă pentru reducerea scurgerilor de apă 
IntenŃia de a introduce o abordare proactivă este de a găsi un echilibru 
între costul de reducere a scurgerilor şi valoarea apei facturate. Nivelul de 
scurgere ar costa mai mult pentru a face reduceri suplimentare decât 
pentru a produce apă din altă sursă. Este cunoscut  reducerea nivelului 
economic de scurgere (EEL), care operează la niveluri economice de 
scurgere duce la reducerea  costului total de alimentare cu apă la 
minimum, iar companiile sunt în funcŃiune la eficienŃă optimă. 
 

EEL nu este fix permanent, deoarece depinde de o gamă largă de factori. 
De exemplu, costul pentru detectarea şi repararea scurgerilor se va reduce 
cu noua tehnologie şi poate duce la scaderea EEL. În schimb, dacă cererea 
de apă scade la un nivel astfel încât există un surplus mare de apă, nu 
poate deveni economic pentru reducerea scurgerilor. 
 

O parte integrantă pentru a adopta o abordare pro-activă în reducerea 
nivelurilului de pierderi de apă (NRW) este de a cunoaşte punctul de 
plecare şi de a monitoriza în permanenŃă performanŃa. Din acest motiv, 
acurateŃea datelor utilizate este de maximă importanŃă, de asemenea şi 
identificarea zonelor unde trebuie să fie făcute investiŃii semnificative în 
domeniul de măsurare pentru a asigura fiabilitatea. Există mai multe 
componente pentru  bilanŃul apei, care Ńin cont de volumul total de apă 
intrat în sistemul de distribuŃie. Acesta Ńine cont şi de consumul nemăsurat 
, consumul industrial nemăsurat, apa nefacturată utilizată în scopuri 
operaŃionale şi, în sfârşit, de pierderile din reŃeaua de distribuŃie. 
 

Din păcate, localizarea scurgerilor rămâne încă departe de a fi o ştiinŃă 
exactă. În majoritatea sistemelor de distribuŃie se utilizează Ńevi sudate din 
polietilenă (PEHD).  Deşi reŃelele sunt acum mult mai robuste decât cele 
din trecut, localizarea exactă a scurgerilor este destul de dificilă pentru cei 
însărcinaŃi cu localizarea pierderilor de apă. 
Motive pentru repararea scurgerilor 
Există numeroase motive şi beneficii ce pot fi realizate prin identificarea şi 
repararea scurgerilor, ca parte din abordarea proactivă a scurgerilor. 
Acestea pot fi rezumate după cum urmează: 

- Scurgerile devin mai mari odată cu vârsta reŃelelor 
- Repararea scurgerilor duce la reducerea pierderilor de apă 

- Repararea scurgerilor care sunt pre-identificate pot fi abordate într-
un mod planificat şi pot duce la reducerea orelor suplimentare 

- Reparate scurgerilor asigură mai multă apă disponibilă pentru a fi 
vânduta clienŃilor 

- Dedetectarea scurgerilor şi repararea reŃelelor reduce costurile 
energetice şi chimice asociate cu producŃia de apă 

- Scurgerile pot provoca daune la drumuri şi clădiri şi au un efect 
negativ asupra mediului  

- Proiectele active de detectare a scurgerilor şi repararea acestora 
duc la o imagine mai bună a publicul larg 

- O companie de apă credibilitatea câştigurilor fiind văzută ca 
punerea casei de ordine în propria înainte de a cere clienŃilor de a 
conserva apa 

Metodologie 
CerinŃa primară pentru punerea în aplicare a unei abordări proactive a 
reducerii scurgerilor de apă este înfiinŃarea de zone de  district (DMA's),  
ce va sprijini utilizarea noilor tehnologii şi un număr de iniŃiative cheie. 
Astfel de iniŃiative includ utilizarea de reducere a presiunii, modelare pe 
calculator a reŃelelor de apă, ce va ajuta la prioritizarea reparaŃiilor de 
scurgere identificate. 
 

Stabilirea de districte (DMA) este esenŃială pentru buna gestionare a 
reŃelelor de distribuŃie a apei şi se aliniază la o strategie de scurgere 
proactivă. DMA sunt zone distincte ale unei reŃele de distribuŃie care 
cuprinde de obicei, între 2000 şi 5000 proprietăŃi, iar unde este necesar, 
scurgerea este măsurată. Prin monitorizarea fluxului DMA- lui, fluxurilor 
pe timp de noapte pot fi înregistrate şi interogate, fie local sau la distanŃă. 
Cu timpul, experienŃa va permite niveluri Ńintă, care să fie stabilite pentru 
a declanşa activitatea de detectare a scurgerilor sau investigare a structurii 
fluxului. Această facilitate permite controlul scurgerilor, care urmează să 
fie monitorizate pe timp de noapte, iar debitul total poate fi  integrat în 
echilibrul fluxului. 
Abordarea DMA are ca obiective detectarea scurgerilor şi maximizează 
beneficiile care pot fi furnizate de la echipajele de detectare special 
instruite şi care foloses echipamente adecvate. Prin conectarea la baze de 
date computerizate a scurgerilor şi prin informaŃiile ce pot fi folosite 
pentru a conduce şi transmite programele de reŃea de reabilitare într-un 
mod cu adevărat obiectiv, duc la asigurarea faptului că priorităŃile sunt 
abordate corespunzător. 
Reducerea presiunii este, probabil, cea mai simplă modalitate de reducere 
a scurgerilor şi trebuie să fie întotdeauna considerată ca parte a unei 
strategii proactive de scurgere. Aceasta poate fi abordată prin reducerea 
simplă sub presiune prin debit variabil, pentru a completa în cazul în care 
presiunile minime de reŃea pot susŃine cererea. 
Utilizarea de modele computerizate hidraulice joacă un rol important în 
strategiile de scurgere cu ajutorul inginerilor cu o bună înŃelegere a 
performanŃei reŃelei în condiŃii dinamice. Utilizarea modelelor 
computerizate s-a dovedit a fi deosebit de utilă în verificarea DMA-urilor,  
pentru selectarea obiectivelor şi identificarea domeniilor pentru reducerea 
presiunii. 
Pentru a sprijini identificarea scurgerilor, care au rezultat din stabilirea de 
districte (DMA) şi în urma utilizării echipamentelor avansate de 
localizare, este important ca acest lucru să fie legat de viteza de reacŃie în 
efectuarea reparaŃiilor. În acest sens obiectivele trebuie să fie stabilite 
pentru repararea ce urmează după identificarea scurgerilor. 
Ar trebui, de asemenea, luat în considerare introducerea de stimulente 
pentru a încuraja clienŃii să aibă conducte de alimentare reparate cât mai 
rapid. Istoric, acest lucru s-a dovedit greu de realizat, în ceea ce priveste 
utilităŃile de apă, având în vedere că se bazează pe competenŃele legale în 
legislaŃie pentru a intra pe proprietatea privată pentru repararea unui aparat 
defect.  
 
Furnizorii utilităŃilor de apă trebuie să proiecteze un profil ridicat faŃă de 
scurgerile de apă, ca parte a strategiilor lor prin intermediul unor campanii 
mass-media. Acest punct din urmă a fost realizat de o serie de companii 
din România prin introducerea unui sistem prin care clientii pot raporta 
scurgerile prin telefon. 
Promovarea eficienŃei în sectorul apei 
Companiile de apă au avut datoria de a promova utilizarea eficientă a apei 
pentru clienŃii lor. Acest lucru a rezultat în toate utilităŃile producerii unor 
planuri eficienŃe în domeniul apei prin consultarea cu părŃile interesate 
implicate. 
Comunicarea cu clienŃii 
ClienŃii conştientizează necesitatea de a conserva apa, acest lucru este 
monitorizat de către programe de cercetare de piaŃă, care sunt efectuate de 
companiile care furnizează utilităŃi de apă. Este încurajator faptul că în 
urma cercetării s-a evidenŃiat o creştere a conştientizării cu privire la 
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necesitatea de a utiliza apă în mod efficient, iar clienŃii au luat masuri 
pentru a face acest lucru. InformaŃii cu privire la modurile în care clienŃii 
pot salva  utilizarea apei sunt furnizate în multe feluri şi printr-o varietate 
de metode, acestea pot fi rezumate după cum urmează: 

- InformaŃii disponibile trimise odată cu facturile de apă 
- Furnizarea de răspunsuri specifice la cererile clienŃilor prin poştă 

sau telefon 
- Broşuri / newsletter  
- Centre pentru vizitatori, de obicei la site-uri operaŃionale 
- Informarea prin televiziune, radio şi ziare 
- Reviste 
- Site-ul companiilor prin intermediul internetului 
- Postere 
- Concursuri 
- Seminarii 
- Vizite 
- InformaŃii  
- DiscuŃii 
- Sponsorizare 

Folosirea apei în locuinŃă 
Eforturile s-au concentrat pentru încurajarea clienŃilor, să aplice utilizărea 
eficientă a apei, în cazul în care aceasta are un impact minim asupra 
stilului de viaŃă. 
 În plus faŃă de companiile de apă vizate, literatura de specialitate, de 
asemenea, face uz de oferte promoŃionale pe dispozitive de economisire a 
apei, cum ar fi duşuri, stropitori, deviatori ai apei de ploaie şi bazine de 
colectare, folosirea unor maşini de spălat, maşini de spălat vase cu un 
consum mic de apă. 
Sunt utilizate pe scară largă marcaje, autocolante şi cărŃi pentru a face 
publice sfaturi de economisire a apei, campaniile sunt folosite pentru a 
oferi clienŃilor consultanŃă pe probleme specifice, cum ar fi protecŃia la 
îngheŃ. 
EducaŃie şi şcoli 
EducaŃia joacă o parte integrantă în orice campanie de promovare. Prin 
urmare, un element important în strategiile de folosire eficientă a apei este 
orientată spre şcoli şi elevi. 
Au fost dezvoltate programe pentru educaŃia în şcolile de învăŃământ. 
Unele companii de apă au stabilit săli de clasă la site-uri operaŃionale 
pentru a sprijini procesul de învăŃare pentru elevi şi profesori. 
O gama largă de informaŃii este disponibilă pentru a fi orientată spre şcoli 
şi pentru a crea o legătură între companiile de apă şi instituŃiile de 
învăŃământ. 
ClienŃii Industriali (Business) 
Companiile de apă pot furniza informaŃii pentru clienŃii lor industriali cu 
privire la modul de a utiliza apa cu înŃelepciune. În plus pot avea loc 
seminarii pentru a discuta despre modalităŃile de conservare sau de 
reciclare a apei, acestea pot fi atât generale cât şi specifice sectorului. 
Link-uri trebuie să fie stabilite cu agenŃiile de dezvoltare regională pentru 
a încuraja instalarea de aparate de economisire a apei pentru sprijinirea 
evoluŃiei în acest sector dar şi a mediului. Utilizarea de noi tehnologii, 
cum ar fi unităŃi de reciclare a apei sunt considerate ca fiind probabil mai 
accesibile pentru clienŃi, dacă acestea sunt încorporate în clădiri în faza de 
proiectare. 
 
CONCLUZII 
Ca urmare a punerii în aplicare a strategiilor proactive de reducere a 
pierderilor de apă, se va reduce nivelul de scurgeri, dar este un efort care 
trebuie să fie susŃinut şi sprijinit în cazul în care se va contribui la 
reducerea costurilor operaŃionale în curs de desfăşurare. 
Strategiile trebuie să se bazeze pe fapte reale, mai degrabă decât pe 
informaŃii fictive, care ar putea denatura priorităŃile pentru nevoile de 
investiŃii. În termeni de raportare a performanŃei, aceasta este întotdeauna 
o provocare, deoarece există întotdeauna o nevoie de a demonstra 
performanŃa continuă împotriva unui spectru larg de indicatori de 
raportare. Din păcate, acestea nu sunt întotdeauna compatibile din punct 
de vedere financiar şi acest lucru poate acŃiona în mod negativ în 
detrimentul unor activităŃi cum ar fi reducerea scurgerilor. 
Au fost numeroase beneficii asociate cu reducerea pierderilor de apa 
(NRW), în sectorul românesc al apei, principalele avantaje sunt: 

- ÎmbunătăŃirea disponibilităŃii de alimentare cu apă 
- Capacitatea sporită a accesibilităŃii clienŃilor ca urmare a reducerii 

consumului pe cap de locuitor atunci când nivelul de tarifare a 
crescut 

- Amânarea de cheltuieli de capital 
- O mai bună înŃelegere a cererii de apă 

- Reducerea costului pentru îndeplinirea eficientă a cheltuielilor 
operaŃionale. 

În plus faŃă de formarea cunoştinŃelor cu privire la reducerea pierderilor de 
apă şi a practicilor de reducere a scurgerilor prin intermediul programelor 
de asistenŃă tehnică în România, este capacitatea utilizării acestora de către 
companiile de apă prin intermediul iniŃiativelor la nivel naŃional. Lansarea 
CompetiŃiei pentru detectarea Pierderilor de Apă în 2008, sub coordonarea 
AsociaŃiei Române a Apei, a fost o astfel de iniŃiativă. Aceasta a oferit 
oportunitatea pentru practicanŃii acestor metode de a prezenta strategiile 
lor si experienta practica la nivel naŃional. În 2010, aceasta a fost extins la 
nivel internaŃional. Din această iniŃiativă entuziastă, o reŃea de experŃi au 
fost adusi împreună pentru a împărtăşi şi discuta din experienŃa lor, un 
exemplu este  această revistă. 
DorinŃa mea este de a continua munca de calitate, aşa cum eu sunt sigur că 
se va întâmpla, ca urmare a angajamentului care a fost demonstrat până în 
prezent. Mult noroc pentru viitor. 
    

 
                                                    Traducere realizată de Ing. Gabriela Lupăncescu 
                                                 Compania de Apă Oltenia SA, Craiova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DoriŃi să vă promovaŃi activitatea, produsele sau să 
aduceŃi o contribuŃie în domeniul pierderilor de apă 
 
Noi vă oferim posibilitatea de a face cunoscută 
afacerea dumneavoastră, produsele şi inovaŃiile din 
domeniul detecŃiilor pierderilor de apă. 
 
Persoanele cu experienŃă în acest domeniu sunt rugate 
sa împartăşească prin intermediul unui articol unele 
aspecte privind activitatea de monitorizare, control, 
depistare, localizare sau orice subiect legat de 
pierderile de apă. 
 
Articolul propus trebuie să fie redactat în WORD 
(OFFICE) cu front Times New Roman corp 12. 
       
 

 

Colectivul redacŃiei : 
 
ing. Alin Anchidin 
ing. Leila Kajnak 
ing. Gabriela Lupăncescu 
dr.ing Florin Vasilache 
 
Date contact : 
www.pierderiapa.forumactual.com 
e-mail : pierderiapa@yahoo.com 
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THE NECESSITY OF A STRATEGY 
TO CONTROL WATER LOSSES 

 
 
ABOUT THE AUTHOR 
 
Andy Bowden is an International Water Utility Consultant who provides 
institutional support to water utilities worldwide.  He has been associated 
with the Romanian water sector since 1994 providing technical assistance 
to a large number of water and wastewater utilities in the field of 
operational management.  This has included the important area of non-
revenue water (NRW) where he has worked closely with utilities, 
government departments, international financing Institutions and the 
Romanian Water Association in developing strategy and supporting 
implementation of water loss reduction programmes throughout the 
country.  

INTRODUCTION 

It is a great pleasure for me to be asked to make a contribution to this 
magazine as I see it as being a forum for consolidating and building on the 
good work that has been done so far in Romania in addressing the issue of 
non-revenue water (NRW).   
 
NRW constitutes a significant component of operating expenditure, 
particularly in Romania where water networks are, to a large extent, aging, 
are of poor quality materials and installed without an appropriate level of 
care or protection for long system life. This article highlights the benefits 
of having a proactive approach to reducing leakage and educating 
customers as part of an overall strategy that contributes to an overall 
reduction in NRW.   
 
In Romania significant progress has been made in reducing levels of NRW 
but significant challenges still remain, particularly with the challenging 
targets that have been set for reducing NRW levels associated with 
Cohesion Fund investments.          
 
PROACTIVE APPROACH TO LEAKAGE 

The intention of introducing a proactive approach to leakage is to strike a 
balance between the cost of reducing leakage and the value of the water 
saved.  The level of leakage at which it would cost more to make further 
reductions than to produce the water from another source is known as the 
economic level of leakage (EEL).  Operating at economic levels of 
leakage means that the total cost of supplying water is minimised and 
companies are operating at optimum efficiency.  

EEL is not fixed for all time as it depends on a wide range of factors.  For 
example the cost of detecting and repairing leaks will reduce as new 
technology is introduced causing the ELL to fall.  Conversely if water 
demand falls to a level such that there is a large surplus of water it may not 
become economic to reduce leakage.   

An integral part of adopting a pro-active approach reducing levels of 
NRW is to know the starting point and to continually monitor 
performance.  For this reason accuracy of the data used is of prime 
importance and an area where significant investment needs to be made in 
the field of metering to assure reliability.  There are several components to 
the water balance that account for the total volume of water put into 
supply.  These are, measured and un-measured domestic consumption, 
measured and un-measured non-domestic consumption, water taken billed 
or un-billed, either legally or illegally, water used for operational purposes 
and finally, distribution losses.  

Unfortunately, leakage location still remains a far from exact science.  
Distribution systems can now be seemless, through the use of welded 
polyethylene (PE) pipe systems.  Although the networks are now more 
robust than those of the past, it has made the pinpointing of leakages more 
difficult as those charged with locating water losses will tell you.      

Reasons for repairing leaks 
 
There are numerous reasons and benefits that can be realised for 
identifying and repairing leaks speedily as part of the proactive approach 
to leakage.  These can be summarised as follows:  
 
       
 

 
 
 
 
 
- leaks get bigger with age 
- repairing leaks reduces water losses  
- repairing leaks that are pre-identified can be approached in a planned 

way and reduce overtime rates 
- repaired leaks ensure that more water is available to be sold to 

customers 
- leak detection and repair reduce energy and chemical costs associated 

with the production of water 
- leaks can cause damage to roads and buildings and have a negative 

effect on the environment 
- active leakage detection and repair projects a good image to the 

general public 
- a water company gains credibility by being seen as putting its own 

house in order before asking customers to conserve water 

Methodology 

The prime requirement for implementing a proactive approach to leakage 
reduction is the establishment of district meter areas (DMA’s) supported 
by the use of new technology and a number of key initiatives.  Such 
initiatives include the use of pressure reduction, computer modeling of 
water networks, priority response timing for identified leakage repairs.  

The establishment of DMA’s is essential for good management of any 
water distribution network and readily aligns itself to a proactive leakage 
strategy. DMA’s are discrete areas of a distribution network comprising 
typically between 2000 and 5000 properties into which inflow, and where 
necessary, outflow is measured.  Complete distribution networks are 
covered in such a way.  Through flow monitoring of DMA’s, total demand 
and night flows can be recorded and interrogated either locally or remotely 
depending on the sophistication of logging and telemetry provided.  With 
time, experience will enable target levels to be set to trigger activity for 
leakage detection or investigation of unusual flow patterns.  This facility 
enables leakage control to be monitored using both minimum night flows 
and total integrated flow linked into the flow balance.  

 
The DMA approach better targets the leakage detection effort and 
maximises the benefit that can be provided from specially trained 
detection crews using location equipment.  By   linking to computerised 
data bases, leakage and DMA performance information can be used to 
drive forward  network rehabilitation programmes in a truly objective 
manner ensuring that priorities are suitably addressed.  
 
Pressure reduction is perhaps the simplest way of reducing leakage and 
should always be considered as part of a proactive leakage strategy.  It can 
be provided by simple step pressure reduction through to full variable flow 
where minimum network pressures can be sustained whilst meeting 
diurnal demand. 
 
The use of hydraulic computer models plays an important role in leakage 
strategies through providing engineers with a good understanding of 
network performance under dynamic conditions.  It has proved 
particularly useful in verifying DMA’s, selecting targets and identifying 
areas for potential pressure reduction.  
 
To support the improved leakage identification that has results from the 
establishment of DMA’s and the use of advanced location equipment it is 
important that this is linked to speed of response in carrying out repairs.  
In this respect targets need to be set for repair times following leakage 
identification. 
 
Consideration should also be given to introducing incentives to encourage 
customers to have supply pipes repaired more speedily.  Historically this 
had proved a difficult area to work in, with most water utilities having to 
rely on statutory powers in legislation  to enter onto private property to 
effect repairs to defective apparatus.  This in itself was a lengthy process 
and fraught with difficulties, particularly where ‘shared’ services were 
involved.   
 
Water utilities need to project a high profile towards leakage as part of 
their strategies through media campaigns and improving customer access.  
This latter point has been achieved by a number of utilities in Romania 
through the introduction of customer ‘leaklines’ whereby customers can 
report leakages by telephone.   
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PROMOTING WATER EFFICIENCY 
 

Water utilities have had a duty to promote the efficient use of water by 
their customers.  This has results in all utilities producing water efficiency 
plans in consultation with interested parties involved in conservation. 

Communicating with customers 

Customers awareness of the need to conserve water is monitored by 
market research programmes that are carried out by the water utilities.  
Encouragingly the research is showing an increasing awareness of the 
need to use water efficiently and that customers are taking increasing 
actions to do so.  Information on ways that customers can save on the use 
of water are provided in many ways and through a variety of methods, 
these can be  summarised as follows:        

- Details of available information sent out with water bills 
- Providing specific responses to customers’ postal or telephone phone 

requests 
- Booklets/newsletters/ informative literature 
- Visitors centres, usually located on operational sites 
- Mobile visitor centres 
- Television, radio and newspaper features 
- Magazines 
- Internet website 
- Posters 
- DIY/garden centre promotions 
- Competitions 
- Seminars 
- Visits 
- Information packs 
- Competitions 
- Talks 
- Open days 
- Sponsorship 

Water in the home 

Efforts have focused on encouraging customers to apply water efficiency 
where it has a minimum impact on lifestyle.   

In addition to targeted literature water utilities also make use of 
promotional offers on water saving devices such as showers, watering 
cans, water butts, rainwater diverters, water efficient washing machines 
and dishwashers. 

Bookmarks, stickers and cards are widely used to publicise water saving 
tips and campaigns are used to provide specific customer advise on issues 
such as frost protection. 

Education and schools  

Education plays an integral part in any promotional campaign. Therefore 
an important element of water efficiency strategies is targeted towards 
schools and schoolchildren. 

Education packs can been developed which link into the schools 
educational programmes. Some water utilities establish classrooms on 
operational sites to support the learning process for schoolchildren and 
teachers.   

A wide selection of information is available that is geared towards schools 
and educational liaison between the water utilities and educational 
establishments are well defined. 

Business customers 

Water utilities need to provide information for their business customers on 
how to use water wisely. Additionally seminars can be held to discuss 
ways of conserving or recycling water, these can be both general and 
sector specific.   

Links need to be established with regional development agencies to 
encourage the fitting of water saving appliances in new developments. The 
use of new technology options such as grey water recycling units, low 
flush toilets and water efficient spray taps are viewed as being more likely 
to be accepted by customers if they are incorporated in buildings at the 
design stage.   

 

CONCLUSIONS 

As a result of the implementation of proactive water loss reduction 
strategies, leakage levels will reduce but it is an effort that needs to be 
sustained and supported if it is going to contribute to ongoing operational 
cost reductions. 
 
Strategies need to be based on true facts rather than fictional information 
that could distort priorities for investment needs.  In terms of performance 
reporting, this is always a challenge as there is always a need to 
demonstrate continuing performance against a wide spectrum of reporting 
indicators.  Unfortunately these are not always compatible in financial 
terms and this can act adversely to the detriment of some activities such as 
leakage reduction. 
 
There have been numerous benefits associated with targeting NRW 
reductions in the Romanian water sector, the main advantages of which 
are: 
 

• Improved availability of water supplies 
• Enhanced ability of customer affordability due to reduction in per 

capita consumption when tariff levels are increased 
• Deferment of capital expenditure 
• A better understanding of water demand profiles 
• Cost effective performance of operational expenditure. 

 
In addition to the training made available to enhance the knowledge of 
NRW and leakage reduction practices through the technical assistance 
programmes in Romania, is the ability for Water Utilities to network 
through nationally generated initiatives. The launch of the Leakage 
Challenge in 2008, under the umbrella of the Romanian Water 
Association, was one such initiative.  It provided the opportunity for 
practitioners to present their strategies and practical expertise at a national 
level.  In 2010, this was expanded to an international level.  From this 
initiative an enthusiastic network of experts has been brought together to 
enable experiences and problems to be shared and discussed through 
vehicles such as this magazine. 
 
My wish is for the good work to continue, as I am sure it will, due to the 
commitment that has been demonstrated to date.  Good luck for the future.         
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