


A.O. „Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale” (IFCP) în prezent 
implementează proiectului AquaProf II “Consolidarea capacităților furnizorilor de 
pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” (2013-
2016), finanțat de către Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare.  

 
În cadrul acestui proiect IFCP, în parteneriat cu Asociația „Moldova Apă-Canal” 

(AMAC) și Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și 
Canalizării pentru membrii AMAC pe lîngă Universitatea Tehnică din Moldova 
(UTM), pe parcursul anilor 2015 – 2016 a organizat cursuri de perfecționare a 
muncitorilor din sectorul apă și canalizare la meseriile mașinist la instalațiile de 
pompare și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție. 
 

Pînă la moment, au fost organizate cursuri de perfecționare pentru 9 grupe de 
muncitori, dintre care 5 grupe - mașinist la instalațiile de pompare (cod CORM 
818961)  si 4 grupe - lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (cod CORM 
712620). 

 
În rezultatul desfășurării cu succes a cursurilor menționate și-au perfecționat 

calificarea 210 de muncitori, dintre care 116 mașiniști și 94 lăcătuși. Aceasta va 
contribui la creșterea productivității acestora la locul de muncă. 

 
Aceste cursuri de perfecționare s-au desfășurat conform planurilor de învăţămînt 

și programelor aprobate.  
 
Costul acestora a fost acoperit integral de către Agenția Austriacă pentru 

Dezvoltare (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).  
 
Cursurile au avut loc la Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării 

cu Apă și Canalizării pentru membrii AMAC pe lîngă Universitatea Tehnică din 
Moldova.  

 
Personalul muncitoresc de la cele două calificări profesionale au fost instruite de 

către conferențiari universitari. 
 

E de menționat, că persoanelor, care au finalizat cursurile respective li s-au 
eliberat certificate de absolvire, conform Regulamentului cu privire la formarea 
profesională continuă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1224 
din 09.11.2004. 



Dl Gerhard Schaumberger, Șef al Biroului de 
Coordonare pentru Cooperare Tehnică a 
Austriei 

Dna Gabriela Damian-Timoșenco, președintele 
IFCP, managerul proiectului AquaProf II 

Dl Oleg Bezrucico, coordonator de proiect, 
formator, IFCP 

Dl Valentin Bilinschii, Inginer alimentare 
cu apa si canalizare AMAC
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pompare” 
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Suport de curs „Mașinist la instalații de pompare” 
Pentru descărcarea documentului apăsați pe imagina. 
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Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Nr Cod
1
2
3
4

Nr Cod
1

nr
.

cod IDNP Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare
Seria, numărul 
certificatului

12
71

ca
te

go
ria

1 BEDROS ION m 81510454932 CRP0021885  
2 BÎRCA CONSTANTIN m 81510454933 CRP0021886  
3 BÎZDÎGA GHENADIE m 81510454934 CRP0021887  
4 BLANOVSCHI TUDOR m 81510454935 CRP0021888  
5 CABAC ANDREI m 81510454936 CRP0021889  
6 CHETRARI SERGHEI m 81510454937 CRP0021890  
7 CHIRON VALERII m 81510454938 CRP0021891  
8 COCIU VASILE m 81510454939 CRP0021892  
9 CRANEA STEPAN m 81510454940 CRP0021893  

10 GRECU VLADIMIR m 81510454941 CRP0021894  
11 GUDUMAC VASILE m 81510454942 CRP0021895  
12 IVANOV ALEXANDRU m 81510454943 CRP0021896  
13 MIHALACHI ANATOLIE m 81510454944 CRP0021897  
14 MUNTEANU ANDREI m 81510454945 CRP0021898  
15 NICHIFOREAC VALERIU m 81510454946 CRP0021899  
16 ORHEIANU NICOLAE m 81510454947 CRP0021900  
17 RENIŢA ANDREI m 81510454948 CRP0021901  
18 ȘARBAN VLADIMIR m 81510454950 CRP0021902  
19 STASENCO NATALIA f 81510454949 CRP0021903  
20 URSU FIODOR m 81510454951 CRP0021904  

32Exploatarea și întreţinerea instalaţiilor de pompare

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Pompe și instalaţii de pompare 28

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 

//

Conducătorul
Preşedintele

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 
care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia: ”Mașinist la 

instalații de pompare” 

Proba
Exploatarea staţiilor de pompare

Modulul Ore

În domeniul
Perfecţionare

Mașinist la instalaţii de pompare
72,     26/01/2015 - 03/02/2015

FCFUA/MIP-1501

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Nr Cod
1
2
3
4

Nr Cod
1

nr
.

cod IDNP Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare
Seria, numărul 
certificatului

12
71

ca
te

go
ria

1 BALAN GRIGORE m 81510457473 CRP0024137  - - - - - -
2 BERGAN ALEXEI m 81510457474 CRP0024138  - - - - - -
3 BIVOL ALEXANDRU m 81510457475 CRP0024139  - - - - - -
4 BOSTAN ALEXEI m 81510457476 CRP0024140  - - - - - -
5 BRAGA VASILE m 81510457477 CRP0024141  - - - - - -
6 CELAN LILIAN m 81510457478 CRP0024142  - - - - - -
7 CHIOCHIU AGAFIA f 81510457479 CRP0024143  - - - - - -
8 DONI IURIE m 81510457480 CRP0024144  - - - - - -
9 DRAGUŢAN VITALIE m 81510457481 CRP0024145  - - - - - -

10 GRATI ALEXEI m 81510457482 CRP0024146  - - - - - -
11 GRAUR VASILI m 81510457483 CRP0024147  - - - - - -
12 GRIŢOV ALEXANDR m 81510457484 CRP0024148  - - - - - -
13 JALOBA SERGHEI m 81510457485 CRP0024149  - - - - - -
14 LOZINSCHI DUMITRU m 81510457486 CRP0024150  - - - - - -
15 MÎRZA VASILE m 81510457487 CRP0024151  - - - - - -
16 MÎŢU ANDREI m 81510457488 CRP0024152  - - - - - -
17 RUSU VLADIMIR m 81510457489 CRP0024153  - - - - - -
18 SANDU VEACESLAV m 81510457490 CRP0024154  - - - - - -
19 SCÎNTEIANU ION m 81510457491 CRP0024155  - - - - - -
20 STĂVILĂ ANDREI m 81510457492 CRP0024156  - - - - - -
21 ŢURCAN BORIS m 81510457493 CRP0024157  - - - - - -
22 ŢURCAN IURI m 81510457494 CRP0024158  - - - - - -

32Exploatarea și întreţinerea instalaţiilor de pompare

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Pompe și instalaţii de pompare 28

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 

//

Conducătorul
Preşedintele

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 

care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia:”Mașinist la 
instalații de pompare” 

Proba
Exploatarea staţiilor de pompare

Modulul Ore

În domeniul
Perfecţionare

Mașinist la instalaţii de pompare
72,     16/03/2015 - 24/03/2015

FCFUA/MIP-1503

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Nr Cod
1
2
3
4
5

Nr
1

nr
.

cod IDNP Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare
Seria, numărul 
certificatului

12
71

ca
te

go
ria

1 CAIREAC DMITRI m 81510462369 CRP000027467  - - - - - -
2 CALUGHIN IURI m 81510462370 CRP000027468  - - - - - -
3 CLOPOT SERGIU m 81510462371 CRP000027469  - - - - - -
4 COLCIN DMITRI m 81510462372 CRP000027470  - - - - - -
5 CORNIGRUŢA VITALIE m 81510462373 CRP000027471  - - - - - -
6 COTELEVICI VEACESLAV m 81510462374 CRP000027472  - - - - - -
7 DERIVOLCOV IVAN m 81510462375 CRP000027473  - - - - - -
8 DICIAN GRIGORI m 81510462376 CRP000027474  - - - - - -
9 DOŢU VASILI m 81510462377 CRP000027475  - - - - - -

10 LAZAR GHEORGHE m 81510462378 CRP000027476  - - - - - -
11 MORARI ALEXANDRU m 81510462379 CRP000027477  - - - - - -
12 MUNTEANU NICOLAE m 81510462380 CRP000027478  - - - - - -
13 OGLINDĂ DINU m 81510462381 CRP000027479  - - - - - -
14 ONOFREICIUC ANATOLI m 81510462382 CRP000027480  - - - - - -
15 PASECINIC IURIE m 81510462383 CRP000027481  - - - - - -
16 PETRIOGLO ALEXANDR m 81510462384 CRP000027482  - - - - - -
17 POȘTARU DUMITRU m 81510462385 CRP000027483  - - - - - -
18 SANDU MIHAIL m 81510462386 CRP000027484  - - - - - -
19 SOLOMCA EDUARD m 81510462387 CRP000027485  - - - - - -
20 ȘTRÎCULI PAVEL m 81510462388 CRP000027486  - - - - - -
21 TAUCCI DENIS m 81510462389 CRP000027487  - - - - - -
22 VODEANOV VITALI m 81510462390 CRP000027488  - - - - - -

4
Legislaţia Republicii Moldova în sectorul Apă și Canalizare 4

Etică profesională în sectorul Apă și Canalizare

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Pompe, instalaţii de pompare, exploatarea și întreţinerea lor 60

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 

//

Conducătorul
Preşedintele

Valentin Amariei

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 

care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia: Mașinist la 

Proba
Exploatarea staţiilor de pompare

Modulul Ore

În domeniul
Perfecţionare

Mașinist la instalaţii de pompare
80,     21/09/2015 - 30/09/2015

FCFUA/MIP-1505

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Nr Cod
1
2
3
4
5

Nr
1

nr
.

cod IDNP Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare
Seria, numărul 
certificatului

12
71

ca
te

go
ria

1 BĂLĂNESCU TATIANA f 81510466505 CRP000030715  - - - - - -
2 BALŢAT EFIMII m 81510466504 CRP000030716  - - - - - -
3 BLANOVSCHI MIHAIL m 81510466506 CRP000030717  - - - - - -
4 BOGDAN PAVEL m 81510466507 CRP000030718  - - - - - -
5 BORȘCI STANISLAV m 81510466508 CRP000030719  - - - - - -
6 CAMENȘCIC LEONID m 81510466509 CRP000030720  - - - - - -
7 CERNOUS ALEXANDR m 81510466510 CRP000030721  - - - - - -
8 CIBURCIU ALEXEI m 81510466511 CRP000030722  - - - - - -
9 CIOBU NATALIA f 81510466512 CRP000030723  - - - - - -

10 COJUHARI VALERI m 81510466513 CRP000030724  - - - - - -
11 COVALI LUDMILA f 81510466514 CRP000030725  - - - - - -
12 CURUDIMOV NICOLAI m 81510466515 CRP000030726  - - - - - -
13 DOLGAN MIHAIL m 81510466516 CRP000030727  - - - - - -
14 FURCULIŢA IURIE m 81510466517 CRP000030728  - - - - - -
15 GASAN SERGHEI m 81510466518 CRP000030729  - - - - - -
16 GHIMIȘLI NICOLAI m 81510466519 CRP000030730  - - - - - -
17 GRAMA RADU m 81510466520 CRP000030731  - - - - - -
18 GROSU VALERI m 81510466521 CRP000030732  - - - - - -
19 LIȘCIUC ILIE m 81510466522 CRP000030733  - - - - - -
20 LUPAȘCU CONSTANTIN m 81510466523 CRP000030734  - - - - - -
21 MAZUREAC SERGHEI m 81510466524 CRP000030735  - - - - - -
22 OPREA GHEORGHE m 81510466525 CRP000030736  - - - - - -
23 PÎRGARI NICOLAI m 81510466526 CRP000030737  - - - - - -
24 PRISACARI IURI m 81510466527 CRP000030738  - - - - - -
25 SÎRBU VALENTIN m 81510466528 CRP000030739  - - - - - -
26 SLIVCA SVETLANA f 81510466529 CRP000030740  - - - - - -
27 TALASIMOV DEMIAN m 81510466530 CRP000030741  - - - - - -
28 TCACI VASILI m 81510466531 CRP000030742  - - - - - -
29 ZALEVSCHI VALENTIN m 81510466532 CRP000030743  - - - - - -

FCFUA/MIP-1508

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 
În domeniul

80,     14/12/2015 - 23/12/2015
//

Proba
Exploatarea staţiilor de pompare

Modulul Ore

Legislaţia Republicii Moldova în sectorul Apă și Canalizare 4

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 
care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia: ”Mașinist la 

instalații de pompare” 

Etică profesională în sectorul Apă și Canalizare

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Pompe, instalaţii de pompare, exploatarea și întreţinerea lor

Perfecţionare
Mașinist la instalaţii de pompare

60

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului

Conducătorul
Preşedintele

Valentin Amariei

4

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Nr Cod
1
2
3
4
5

Nr Cod
1

nr
.

Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare

Seria, 
numărul 

certificatului 12
71

ca
te

go
ria

1 BABCINEŢCHI VITALIE m 81610472404 CRP000035026  - - - - - -
2 BEȘLEAGA MIHAIL m 81610472405 CRP000035027  - - - - - -
3 CARACUIAN SERGIU m 81610472406 CRP000035028  - - - - - -
4 CEBAN ANATOLIE m 81610472407 CRP000035029  - - - - - -
5 COJOCARI IVAN m 81610472408 CRP000035030  - - - - - -
6 COTEŢ PAVEL m 81610472409 CRP000035031  - - - - - -
7 CRISTOFAN DUMITRU m 81610472410 CRP000035032  - - - - - -
8 DROBCA ION m 81610472411 CRP000035033  - - - - - -
9 GAVRILIUC VICTOR m 81610472412 CRP000035034  - - - - - -
10 MALÎI VEACESLAV m 81610472413 CRP000035035  - - - - - -
11 MIHAILOV SERGHEI m 81610472414 CRP000035036  - - - - - -
12 MOISEI ECATERINA f 81610472415 CRP000035037  - - - - - -
13 MORARU ION m 81610472416 CRP000035038  - - - - - -
14 PĂDURE ION m 81610472417 CRP000035039  - - - - - -
15 PELINIŢA SERGHEI m 81610472418 CRP000035040  - - - - - -
16 PRISNEAC VASILE m 81610472419 CRP000035041  - - - - - -
17 RAŢOI VASILE m 81610472420 CRP000035042  - - - - - -
18 SUȘENCOV DENIS m 81610472421 CRP000035043  - - - - - -
19 ŢURCAN BORIS m 81610472423 CRP000035044  - - - - - -
20 ŢURCAN VEACESLAV m 81610472424 CRP000035045  - - - - - -
21 TUSA ADRIAN m 81610472422 CRP000035046  - - - - - -
22 URSU VITALII m 81610472425 CRP000035047  - - - - - -
23 VOLCINSCHI OLEG m 81610472426 CRP000035048  - - - - - -

60

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului

Conducătorul
Preşedintele

Valentin Amariei

4
Legislaţia Republicii Moldova în sectorul Apă și Canalizare 4

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 

care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia: ”Mașinist la 
instalații de pompare” 

Etică profesională în sectorul Apă și Canalizare

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Pompe, instalaţii de pompare, exploatarea și întreţinerea lor

Perfecţionare
Mașinist la instalaţii de pompare
80,     04/04/2016 - 13/04/2016

//

Proba
Exploatarea staţiilor de pompare

Modulul Ore

FCFUA/MIP-1601

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 
În domeniul

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”  
Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации „Moldova Apă-Canal” по профессиям:  
”Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции” и ”Машинист насосного оборудования”



Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.5 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5) 
Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre Asociației „Moldova Apă-Canal” la profesiile: 
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Suport de curs „Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” 
Pentru descărcarea documentului apăsați pe imagina. 
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Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (Cod CORM 14019). Grupa 1 
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Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (Cod CORM 14019). Grupa 2 
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Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (Cod CORM 14019). Grupa 3 
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Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (Cod CORM 14019). Grupa 4 
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Nr Cod
1
2
3
4

Nr
1

nr
.

cod IDNP Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare
Seria, numărul 
certificatului

12
72

ca
te

go
ria

1 BULGARU NICOLAE m 81510455422 CRP0022120  
2 BUȘTIUC MIHAIL m 81510455423 CRP0022121  
3 CALENIC VITALIE m 81510455424 CRP0022122  
4 CARACUIAN SERGIU m 81510455425 CRP0022123  
5 CATRUC NICOLAI m 81510455426 CRP0022124  
6 CAZAC GHEORGHI m 81510455427 CRP0022125  
7 COVRIG BORIS m 81510455428 CRP0022126  
8 GAVRIȘCIUC ALEXANDRU m 81510455429 CRP0022127  
9 IACOB IGOR m 81510455430 CRP0022128  

10 IANUȘCHEVICI DENIS m 81510455431 CRP0022129  
11 LAZĂR VICTOR m 81510455432 CRP0022130  
12 LUNGU VALERIU m 81510455433 CRP0022131  
13 MAGA IVAN m 81510455434 CRP0022132  
14 MAZNIUC SERGHEI m 81510455435 CRP0022133  
15 MÎŢU VLADISLAV m 81510455436 CRP0022134  
16 NICOLAU MARCEL m 81510455437 CRP0022135  
17 PANTEA VEACESLAV m 81510455438 CRP0022136  
18 POCINOVSCHII SERGHEI m 81510455439 CRP0022137  
19 PONOMARI IACOV m 81510455440 CRP0022138  
20 POPA GHEORGHE m 81510455441 CRP0022139  
21 RAILEANU ALEXANDRU m 81510455442 CRP0022140  
22 TINCO IGOR m 81510455443 CRP0022141  
23 TROHIN ALEXANDRU m 81510455444 CRP0022142  
24 VICOL IURIE m 81510455445 CRP0022143  

Proba
Execuţia și întreţinerea reţelelor de apă și de canalizare

Modulul Ore

În domeniul
Perfecţionare

Lăcătuș la lucrări de intervenţie și reconstrucţie
72,     04/02/2015 - 12/02/2015

FCFUA/LIR-1502

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 

care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia: ”Lăcătuș la 
lucrări de intervenție și reconstrucție”

28Exploatarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare

//

Conducătorul
Preşedintele

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Execuţia reţelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare 32

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului
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Nr Cod
1
2
3
4

Nr
1

nr
.

cod IDNP Numele şi Prenumele se
x Numărul de 

înregistrare
Seria, numărul 
certificatului

12
72

ca
te

go
ria

1 AGACHI VEACESLAV m 81510458340 CRP0024414  
2 BRIGHIDIN EDUARD m 81510458341 CRP0024415  
3 CÎMPANU VASILII m 81510458342 CRP0024416  
4 CRACIUN VALERIU m 81510458343 CRP0024417  
5 DANU VALERIU m 81510458344 CRP0024418  
6 GARAZ VITALII m 81510458345 CRP0024419  
7 GULEAC IURIE m 81510458346 CRP0024420  
8 JULEA NICOLAI m 81510458347 CRP0024421  
9 LAZARI VADIM m 81510458348 CRP0024422  

10 MIHAILENCU OLEG m 81510458349 CRP0024423  
11 PANTEA MIHAIL m 81510458350 CRP0024424  
12 RUSNAC OCTAVIAN m 81510458351 CRP0024425  
13 RUSU VALERIU m 81510458352 CRP0024426  
14 SOCHIRCA ALEXEI m 81510458353 CRP0024427  
15 STAVARSCHI IVAN m 81510458354 CRP0024428  
16 ŢÎBULEAC SERGHEI m 81510458355 CRP0024429  
17 ŢURCANU ANDREI m 81510458356 CRP0024430  
18 VÎRLEZANU PETRU m 81510458357 CRP0024431  
19 VUTCARIOV VALERIU m 81510458358 CRP0024432  
20 ZAPOTICINÎI ALEXANDRU m 81510458359 CRP0024433  

Proba
Execuţia și întreţinerea reţelelor de apă și de canalizare

Modulul Ore

În domeniul
Perfecţionare

Lăcătuș la lucrări de intervenţie și reconstrucţie
96,     25/03/2015 - 04/04/2015

FCFUA/LIR-1504

I se acorda 

Durata
Hotarire din

Cursuri de 

LISTA
muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației "Moldova Apă-Canal", 

care au fost instruiți în UTM prin Cursuri de perfecționarea la profesia: ”Lăcătuș la 
lucrări de intervenție și reconstrucție”

28Exploatarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare

//

Conducătorul
Preşedintele

Valentin Amariei

6
Asigurarea calităţii, organizarea locului de muncă 6

Execuţia reţelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare 56

Normele de securitate și sănătate, protecţia muncii și mediului
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1 BIZUSCHI PAVEL m 81510463166 CRP000027600  - - - - - -
2 CARABLUT VEACESLAV m 81510463167 CRP000027601  - - - - - -
3 CARP ION m 81510463168 CRP000027602  - - - - - -
4 CEREDNICENCO m 81510463169 CRP000027603  - - - - - -
5 COŢERUBA SEMION m 81510463170 CRP000027604  - - - - - -
6 DONICI SERGHEI m 81510463171 CRP000027605  - - - - - -
7 GONCEAC MIHAIL m 81510463172 CRP000027606  - - - - - -
8 GRIGOROȘCIUC DMITRI m 81510463173 CRP000027607  - - - - - -
9 LIULEAVA VITALIE m 81510463174 CRP000027608  - - - - - -

10 MIDORII OLEG m 81510463175 CRP000027609  - - - - - -
11 RATUȘNEAC DMITRI m 81510463176 CRP000027610  - - - - - -
12 REVUŢCHI DANIEL m 81510463177 CRP000027611  - - - - - -
13 ROMARNIUC EVGHENI m 81510463178 CRP000027612  - - - - - -
14 RUSCIUC ILIE m 81510463179 CRP000027613  - - - - - -
15 ȘCERBACOV OLEG m 81510463184 CRP000027614  - - - - - -
16 TOCAREV TOHIR m 81510463180 CRP000027615  - - - - - -
17 VESCO NICOLAE m 81510463181 CRP000027616  - - - - - -
18 VÎRNEANU ȘTEFAN m 81510463183 CRP000027617  - - - - - -
19 VLASOV IGOR m 81510463182 CRP000027618  - - - - - -
20 ZAMEATIN SERGIU m 81510463185 CRP000027619  - - - - - -
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1 ARABADJI ALEXANDR m 81510464288 CRP000028855  - - - - - -
2 BODÎRLAN ALEXANDR m 81510464289 CRP000028856  - - - - - -
3 CAPAŢÎNA GHEORGHE m 81510464290 CRP000028857  - - - - - -
4 CEBANICA MIHAIL m 81510464291 CRP000028858  - - - - - -
5 CIOBANU SERGHEI m 81510464292 CRP000028859  - - - - - -
6 COTÎNDALĂ RUSLAN m 81510464293 CRP000028860  - - - - - -
7 CRIHAN ION m 81510464294 CRP000028861  - - - - - -
8 DOVGANI SERGHEI m 81510464295 CRP000028862  - - - - - -
9 DUDUCAL MIHAIL m 81510464296 CRP000028863  - - - - - -

10 FILIPENCO GHENNADI m 81510464297 CRP000028864  - - - - - -
11 GANU VALENTIN m 81510464298 CRP000028865  - - - - - -
12 GÎRJEV SERGHEI m 81510464299 CRP000028866  - - - - - -
13 HAREA ZAHARIA m 81510464300 CRP000028867  - - - - - -
14 IVANENCO NICOLAI m 81510464301 CRP000028868  - - - - - -
15 LEU OLEG m 81510464302 CRP000028869  - - - - - -
16 MARCU ALEXANDRU m 81510464303 CRP000028870  - - - - - -
17 MOROZAN MIHAIL m 81510464304 CRP000028871  - - - - - -
18 MUNTEAN CONSTANTIN m 81510464305 CRP000028872  - - - - - -
19 NAGNIBEDA ALEXANDR m 81510464306 CRP000028873  - - - - - -
20 PERVIȘIN ALEXEI m 81510464307 CRP000028874  - - - - - -
21 PLOHOTNIUC LEONID m 81510464308 CRP000028875  - - - - - -
22 POPOVICI NICOLAI m 81510464309 CRP000028876  - - - - - -
23 ROȘCA ANDREI m 81510464310 CRP000028877  - - - - - -
24 SANDU VITALII m 81510464311 CRP000028878  - - - - - -
25 STEPANOV EVGHENI m 81510464312 CRP000028879  - - - - - -
26 TANASIUC OLEG m 81510464313 CRP000028880  - - - - - -
27 ŢERNA ANDREI m 81510464314 CRP000028881  - - - - - -
28 UZUN ANDREI m 81510464315 CRP000028882  - - - - - -
29 VEVERIŢA VEACESLAV m 81510464316 CRP000028883  - - - - - -
30 ZOLOTCO SERGHEI m 81510464317 CRP000028884  - - - - - -
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1 2 3 4 5

1 Î.M. D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 1 1 2
2 Î.M.Regia "Apă-Canal Bălţi" 4 3 7
3 Î.M."GCL Briceni" 1 1 2
4 Î.M."Apă-Canal" Cahul 5 8 13
5 Î.M. "GCL" Călăraşi 3 3
6 Î.M. "Apă-Canal Cantemir" 2 3 5
7 Î.M. "Apă-Canal" Căuşeni 4 3 7
8 S.A. "Apa-Termo" Ceadîr-Lunga 3 2 5
9 S.A. "Apă-Canal Chişinău" 27 36 63

10 Î.M. “RCL Ciorescu" 1 3 4
11 Î.M. "Servicii Publice Cimişlia" 1 1
12 Î.M. "Su-Canal" Comrat 1 3 4
13 Î.M. “Comunservice” Criuleni 2 2 4
14 Î.M. "Apă-Canal" Donduşeni 6 3 9
15 Î.M. "Apă-Canal" Drochia 3 4 7
16 Î.M. "Apă-Canal" Edineț 5 5
17 Î.M. D.P. "GCL" Făleşti 2 4 6
18 Î.M.C. “Floreni-Service” 1 1 2
19 S.A. “Servicii Comunale Floreşti" 4 4
20 Î.M. "Servicii Comunale Glodeni" 2 2 4
21 S.C. "Amen-Ver" S.A. Hînceşti 3 3
22 S.A. "Apă-Canal" Leova 1 1 2
23 S.A. Regia "Apă-Canal" Orhei 2 4 6
24 Î.M. "Apă-Canal" Ocniţa 1 1
25 Î.M. “GC" Rîşcani 1 1
26 Î.M."SCL" Rezina 1 4 5
27 Î.M. D.P. “Apă-Canal” Sîngerei 3 3
28 S.A. "Regia Apă-Canal Soroca" 2 1 3
29 Î.I.S. "Acva-Nord" 2 3 5
30 Î.M. “Apă-Canal” Străşeni 2 2
31 Î.M."Regia Apă-Şoldăneşti” 1 1
32 Î.M. D.P. "Apă-Canal" Ştefan Vodă 2 1 3
33 Î.M. D.P. "Apă-Canal" Teleneşti 1 1 2
34 Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4 3 7
35 Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 3 3
36 Î.M. "Apă-Canal" Taraclia 2 2
37 SRL. „Glorin Inginering” 1 3 4

Total: 94 116 210
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MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI SECURITATE A MUNCII LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA ȘI 


ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Întreprinderea care execută sau exploatează rețelele exterioare de alimentare cu apă este obligată ca 
atît la angajarea cît și apoi periodic, să efectueze instructaje de protecție a muncii cu personalul său. 
Aceste instructaje au la bază normele de protecție a muncii, normele departamentale specifice 
întreprinderii respective și instrucțiunile locale reieșite din experiența proprie la locul de muncă. 


Instructajul de protecție a muncii se compune din: 
1. Instructajul introductiv, care se efectuează la întreprindere de cadrele tehnice de înaltă 


calificare cu noii angajați. Instructajul are rolul de a familiariza muncitorul cu specificul 
șantierului, cu probleme complexe de muncă și de protecție a muncii. Personalele cărora li 
s-a făcut instructajul introductiv general sunt supuse unei verificări a cunoștințelor de 
protecție a muncii; 


2. Instructajul la locul de muncă se referă la problemele specifice muncii pe care muncitorul o 
va depune, pericolele posibile și măsurile care trebuie să le ia în vedere pentru protejarea sa 
și a colegilor de muncă. Instructajul este efectuat de ingineri, tehnicieni sau maiștri bine 
pregătiți și este verificat de șeful ierarhic superior după care persoana respectivă este admisă 
la lucru; 


3. Instructajul periodic, se va efectua ori de cîte ori este necesar, la locul de muncă, la intervale 
ce nu vor depăși 180 zile. Instructajul periodic are scopul să completeze și să perfecționeze 
cunoștințele în materie de protecție a muncii ale personalului și se efectuează de către 
conducătorul de lucrări. 


La intrarea în schimbul de lucru personalul care participă la activitatea de exploatare și reparare a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare va respecta cele două tipuri de instrucțiuni: 
 generale și specifice. 


Activitățile impuse de executarea, exploatarea și întreținerea sistemului de canalizare prezintă 
pericole importante din cauza multiplelor situații care pot provoca îmbolnăvirea sau accidentarea 
celor care lucrează în acest mediu, de aceea este necesar de a se lua măsuri speciale de instruire și 
prevenire. 


Accidentele și îmbolnăvirile pot fi cauzate în principiu de: 
- prăbușirea pereților tranșeelor sau excavațiilor realizate pentru montajul conductelor sau 


pentru fundații; 
- căderea tuburilor sau a altor echipamente în timpul manipulării acestora; 
- intoxicații sau asfixieri cu gazele toxice emanate (CO, CO2, gaz metan, H2S etc.); 
- îmbolnăviri sau infecții la contactul cu mediul infectat (apă uzată); 
- explozii datorate gazelor inflamabile; 
- electrocutări cauzate de cablurile electrice neizolate corespunzător din rețeaua electrică a 


stației; 
- căderi în cămine sau în bazinul de aspirație al stației de pompare a apelor uzate menajere. 
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Instrucțiuni generale pentru activități de executare, exploatare și întreținere a 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare 


Pentru a preveni evenimentele de genul celor enumerate mai sus, este necesar ca tot personalul care 
lucrează în rețeaua de canalizare să fie instruit în prealabil prin trecerea unui curs special teoretic și 
practic. 


Toți muncitorii care lucrează la exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare trebuie să facă un 
examen medical riguros și să fie vaccinați împotriva principalelor boli hidrice (febră tifoidă, 
dizenterie, etc.). De asemenea, zilnic vor trebui controlați astfel încît celor care au răni sau zgîrieturi 
oricît de mici să li se interzică contactul cu rețeaua de canalizare. Toți lucrătorii sunt obligați să 
poarte echipament de protecție corespunzător (cizme, salopete și mănuși), iar la sediul sectorului să 
aibă la dispoziție un vestiar cu două compartimente, pentru haine curate și haine de lucru, precum 
și dușuri, săpun, prosop etc. 


Echipele de control și de lucru pentru rețeaua de canalizare trebuie să fie dotate în afară de 
echipamentul de protecție obișnuit cu lămpi de miner tip Davis, măști de gaze și centuri de siguranță, 
detectoare de gaze toxice (oxid de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat) sau inflamabile (metan). 


Înainte de intrarea în cămine sau în canal este necesar să se deschidă 3 capace în amonte și în aval 
pentru a se realiza o aerisire de 2-3 ore, precum și a se verifica prezența gazelor cu ajutorul 
detectoarelor de gaze. În caz de gaze se recurge la ventilarea artificială iar intrarea în cămin se face 
numai cu măști de gaze și centuri de siguranță, lucrătorul fiind legat cu frînghie ținută de un alt 
lucrător situat la suprafață. 


De asemenea, cînd muncitorii se află în cămine sau parcurg traseele unor canale amplasate pe partea 
carosabilă, trebuie luate măsuri cu privire la circulația din zonă prin semnalizarea punctului de lucru 
cu marcaje rutiere corespunzătoare atît pentru zi cît și pentru noapte. 


În unele cazuri există pericol de a se produce explozii din cauza gazelor ce se degajă din apele uzate, 
sau ca rezultat al unor procese de fermentare care se pot produce în rețelele de canalizare. În aceste 
situații, nu este permis accesul în cămine decît cu lămpi de tip miner și este interzisă categoric 
aprinderea chibriturilor sau fumatul. 


O atenție deosebită trebuie acordată pericolului de electrocutare de la cablurile electrice îngropate 
în vecinătatea rețelelor de canalizare, precum și a instalațiilor de iluminat în zone cu umiditate mare 
care trebuie prevăzute cu lămpi electrice funcţionînd la tensiuni nepericuloase de 12-24 V. 
 


Instrucțiuni specifice tuturor activităților de lucrări la exploatarea și întreținerea 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare 


Lucrări de terasamente 


Lucrările de săpătură se vor începe numai după identificarea și materializarea pe teren a edilității 
subterane (fundații, conducte, canale de protecție pentru cabluri electrice sau telecomunicații, 
conducte de gaze, apă, canal, termoficare, canale acoperite pentru scurgeri sau pentru protecția unor 
conducte, bazine sau rezervoare ce nu se văd la suprafață etc.) de către deținătorii acestora în 
prezența executantului și reprezentantului beneficiarului (coordonatorul de securitate și sănătate în 


 A
pl


ic
ar


ea
 n


or
m


el
or


 d
e 


se
cu


rit
at


e 
și


 s
ăn


ăt
at


e 
în


 
m


un
că


 ș
i p


ro
te


cț
ia


 m
ed


iu
lu


i 







 


 


Aplicarea norm
elor de securitate  


și sănătate în m
uncă și protecția m


ediului 
Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


5 


Instrucțiuni generale pentru activități de executare, exploatare și întreținere a 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare 
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dizenterie, etc.). De asemenea, zilnic vor trebui controlați astfel încît celor care au răni sau zgîrieturi 
oricît de mici să li se interzică contactul cu rețeaua de canalizare. Toți lucrătorii sunt obligați să 
poarte echipament de protecție corespunzător (cizme, salopete și mănuși), iar la sediul sectorului să 
aibă la dispoziție un vestiar cu două compartimente, pentru haine curate și haine de lucru, precum 
și dușuri, săpun, prosop etc. 
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Înainte de intrarea în cămine sau în canal este necesar să se deschidă 3 capace în amonte și în aval 
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numai cu măști de gaze și centuri de siguranță, lucrătorul fiind legat cu frînghie ținută de un alt 
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cu marcaje rutiere corespunzătoare atît pentru zi cît și pentru noapte. 


În unele cazuri există pericol de a se produce explozii din cauza gazelor ce se degajă din apele uzate, 
sau ca rezultat al unor procese de fermentare care se pot produce în rețelele de canalizare. În aceste 
situații, nu este permis accesul în cămine decît cu lămpi de tip miner și este interzisă categoric 
aprinderea chibriturilor sau fumatul. 


O atenție deosebită trebuie acordată pericolului de electrocutare de la cablurile electrice îngropate 
în vecinătatea rețelelor de canalizare, precum și a instalațiilor de iluminat în zone cu umiditate mare 
care trebuie prevăzute cu lămpi electrice funcţionînd la tensiuni nepericuloase de 12-24 V. 
 


Instrucțiuni specifice tuturor activităților de lucrări la exploatarea și întreținerea 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare 


Lucrări de terasamente 


Lucrările de săpătură se vor începe numai după identificarea și materializarea pe teren a edilității 
subterane (fundații, conducte, canale de protecție pentru cabluri electrice sau telecomunicații, 
conducte de gaze, apă, canal, termoficare, canale acoperite pentru scurgeri sau pentru protecția unor 
conducte, bazine sau rezervoare ce nu se văd la suprafață etc.) de către deținătorii acestora în 
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muncă, dirigintele de șantier sau altă persoană desemnată de beneficiar). Identificarea edilității 
trebuie să se facă și pe planul de situație al lucrărilor. 


Modul de executare a săpăturilor, cu pereți taluzați sau verticali (cu sau fără sprijine) se determină 
funcție de adîncimea săpăturii și tipul solului. 


Săpăturile cu o adîncime mai mare de 1,5 m cu pereții verticali se vor sprijini obligatoriu, în caz că 
este necesar accesul lucrătorilor în interiorul excavației, indiferent de coeziunea și stabilitatea 
solului. În funcție de stabilitatea solului și de vibrațiile produse în zona de lucru, se vor sprijini și 
excavațiile mai mici de 1,5 m, utilizîndu-se sprijin de tip ușor confecționate din dulapi din lemn cu 
grosimea de 4-6 cm și distanțiere. 


Sprijinirile săpăturilor pentru fundații sau șanțuri cu adîncimea peste 5 m trebuie să se execute, de 
regulă, cu elemente de inventar conform normelor în vigoare. Pentru săpături cu adîncimi mai mari 
de 5 m sprijinirile trebuie făcute numai după proiecte special întocmite în acest sens. 


Starea taluzurilor tranșeelor se va verifica zilnic, înaintea începerii/reluării lucrului (la începerea 
schimbului, după pauza de masă sau alte întreruperi tehnologice). De asemenea, se va acorda o 
atenție deosebită verificării taluzurilor la reluarea lucrului după precipitații. 


Excavatorul cu cupă inversă execută săpătura în tranșee prin retragere cu descărcarea pămîntului la 
mal, la o distanță de cel puțin 0,5 m de la marginea tranșeului. În cazul descărcării în autobasculantă 
- se va face prin spatele acesteia. Fiecare utilaj va fi prevăzut cu semnalizatoare acustice și 
luminoase. 


Este interzis transportul lucrătorilor pe excavator, pe scară sau în cupa acestuia. Orice manevră cu 
spatele excavatorului va fi dirijată de o persoană instruită în acest sens.  


Se interzice staționarea în raza de acțiune a excavatorului. 


De regulă nu se va lăsa excavația neacoperită pe timp de noapte, în caz de necesitate aceasta va fi 
împrejmuită, delimitată sau semnalizată sau semnale luminoase. 


Dacă în timpul executării excavațiilor, sunt depistate instalații subterane neidentificate la începerea 
lucrărilor se va opri lucrul și se va anunța coordonatorul de securitate și sănătate în muncă sau 
dirigintele de șantier, care va lua măsuri pentru evitarea avarierii acestora și pentru eliminarea 
tuturor pericolelor. 


Sunt interzise lovirea, tăierea sau deteriorarea instalațiilor subterane întîlnite în timpul săpării. 


Dacă în zona în care se sapă este semnalată prezența unor cabluri electrice subterane, conducte de 
gaz, de apă sau canalizare, săpăturile vor fi executate numai manual pentru a se evita ruperea 
acestora, sub supravegherea unui cadru tehnic și cu luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea 
accidentelor de orice natură, folosindu-se echipamente și unelte corespunzătoare situației în cauză. 


Dacă adîncimea săpăturii este mai mare de 1 m, coborîrea în tranșee se va face numai pe scări 
rezemate, care să permită evacuarea rapidă a lucrătorilor, în caz de pericol. Scările vor depăși cu 
0,70 m nivelul solului și trebuie să fie certificate. 


Se interzice circulația sau staționarea lucrătorilor și a pietonilor în zona de manevră a cupei 
excavatorului plus 5 m, prin delimitarea zonei cu bandă avertizoare și semne de interdicție a 
accesului și de avertizare a riscului. 
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Dacă manevrele excavatorului afectează partea carosabilă a drumului sau lucrările se desfășoară în 
imediata apropiere a drumurilor, se va semnaliza zona de lucru prin indicatoare rutiere care 
avertizează conducătorii auto asupra lucrărilor. Semnele se vor amplasa în conformitate cu 
managementul de trafic. 


La descărcarea pămîntului excavat din cupa excavatorului, direct în autovehicule, este interzis a se 
trece cupa pe deasupra cabinei autovehiculului, a se descărca în vehicul de la înălțime și a fi persoane 
în vehicul, în momentul descărcării. Este interzisă rămînerea șoferului în cabină, în timpul încărcării 
autovehiculului. 


Trecerea sau staționarea sub cupă sau brațul excavatorului/macaralei în timpul lucrului, este 
interzisă. 


Pentru pietoni se vor asigura podețe de trecere prevăzute cu balustrade pe ambele părți. 


Umpluturi manuale 


Îndepărtarea sprijinirilor din șanțuri se face cu mare precauție deoarece se pot provoca prăbușiri de 
maluri cu accidente grave. 


Îndepărtarea sprijinirilor șanțurilor se face de jos în sus, pe măsura astupării acestora cu pămînt și 
sub stricta supraveghere a conducătorului lucrării. Numărul de dulapi care se îndepărtează simultan 
pe verticală va fi de cel mult 3 pe terenuri tari și de cel mult 1 pe terenuri ușoare. În timpul 
îndepărtării dulapilor se montează șpraițuri provizorii la sprijinirile orizontale și cadre de lemn la 
cele verticale. 


Dacă demontarea sprijinirilor prezintă un pericol pentru muncitori sau construcțiile învecinate, 
acestea vor fi lăsate în pămînt. 


Umplerea șanțurilor cu pămînt se face în straturi de 10-30 cm iar fiecare strat va fi bătut cu maiul 
și udat pentru ca tasarea ulterioară să fie mai mică, în special acolo unde se fac umpluturi pe 
adîncimi mari și sub drumuri cu circulație intensă. 


Sprijiniri de maluri  


Sprijinirea săpăturilor pentru șanțuri cu o adîncime maximă de 5 m trebuie să se execute din dulapi 
și lemn rotund (conform normelor tehnice în vigoare) iar pentru o adîncime mai mare de 5 m 
sprijinirile trebuie făcute după proiecte speciale întocmite, calculate să reziste eventualelor 
împingeri ale terenului. 


În cazul în care se folosesc elemente de sprijinire din inventar, pentru adîncimi de pînă la 5m, se 
vor respecta următoarele condiții: 


a. dulapii folosiți pentru sprijiniri să aibă grosimea de cel puțin 5 cm iar lățimea între  
20-24 cm, lipiți de peretele săpăturii și presați la fiecare 1,5-2 m cu proptele așezate în aceeași 
secțiune perpendicular și orizontal; 


b. dulapii verticali trebuie sa iasă din șanț cu cel puțin 15cm, pentru a forma un parapet care să 
prevină căderea materialului și a pămîntului în groapă. 


Pentru terenuri mișcătoare sau cînd se întîlnesc izvoare de apă subterană, canale vechi, conducte 
care amenință să se spargă, sprijinirea se face cu palplanșe de lemn de minim 6cm grosime sau cu 
palplanșe metalice. 
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Dacă manevrele excavatorului afectează partea carosabilă a drumului sau lucrările se desfășoară în 
imediata apropiere a drumurilor, se va semnaliza zona de lucru prin indicatoare rutiere care 
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în vehicul, în momentul descărcării. Este interzisă rămînerea șoferului în cabină, în timpul încărcării 
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Trecerea sau staționarea sub cupă sau brațul excavatorului/macaralei în timpul lucrului, este 
interzisă. 


Pentru pietoni se vor asigura podețe de trecere prevăzute cu balustrade pe ambele părți. 


Umpluturi manuale 


Îndepărtarea sprijinirilor din șanțuri se face cu mare precauție deoarece se pot provoca prăbușiri de 
maluri cu accidente grave. 


Îndepărtarea sprijinirilor șanțurilor se face de jos în sus, pe măsura astupării acestora cu pămînt și 
sub stricta supraveghere a conducătorului lucrării. Numărul de dulapi care se îndepărtează simultan 
pe verticală va fi de cel mult 3 pe terenuri tari și de cel mult 1 pe terenuri ușoare. În timpul 
îndepărtării dulapilor se montează șpraițuri provizorii la sprijinirile orizontale și cadre de lemn la 
cele verticale. 


Dacă demontarea sprijinirilor prezintă un pericol pentru muncitori sau construcțiile învecinate, 
acestea vor fi lăsate în pămînt. 


Umplerea șanțurilor cu pămînt se face în straturi de 10-30 cm iar fiecare strat va fi bătut cu maiul 
și udat pentru ca tasarea ulterioară să fie mai mică, în special acolo unde se fac umpluturi pe 
adîncimi mari și sub drumuri cu circulație intensă. 


Sprijiniri de maluri  


Sprijinirea săpăturilor pentru șanțuri cu o adîncime maximă de 5 m trebuie să se execute din dulapi 
și lemn rotund (conform normelor tehnice în vigoare) iar pentru o adîncime mai mare de 5 m 
sprijinirile trebuie făcute după proiecte speciale întocmite, calculate să reziste eventualelor 
împingeri ale terenului. 


În cazul în care se folosesc elemente de sprijinire din inventar, pentru adîncimi de pînă la 5m, se 
vor respecta următoarele condiții: 


a. dulapii folosiți pentru sprijiniri să aibă grosimea de cel puțin 5 cm iar lățimea între  
20-24 cm, lipiți de peretele săpăturii și presați la fiecare 1,5-2 m cu proptele așezate în aceeași 
secțiune perpendicular și orizontal; 


b. dulapii verticali trebuie sa iasă din șanț cu cel puțin 15cm, pentru a forma un parapet care să 
prevină căderea materialului și a pămîntului în groapă. 


Pentru terenuri mișcătoare sau cînd se întîlnesc izvoare de apă subterană, canale vechi, conducte 
care amenință să se spargă, sprijinirea se face cu palplanșe de lemn de minim 6cm grosime sau cu 
palplanșe metalice. 


 A
plicarea norm


elor de securitate și sănătate în 
m


uncă și protecția m
ediului 







 


 


Aplicarea norm
elor de securitate  


și sănătate în m
uncă și protecția m


ediului 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


8 


Executarea săpăturilor în terenuri saturate cu apă (terenuri curgătoare) trebuie făcută conform 
proiectelor special calculate, în care se vor prevedea metodele de consolidare a pereților, coborîrea 
artificială a pînzei freatice, astfel ca lucrările să se poată efectua în condiții de securitate. 


Sprijinirile trebuie controlate continuu și întreținute, luîndu-se măsuri imediat ce apar alunecări, 
crăpături, deformații periculoase sau slăbirea șpraițurilor. 


Înainte de montarea sprijinirilor se verifică verticalitatea perfectă a pereților șanțului. Nu este 
permis să se monteze sprijiniri la șanțuri care se lărgesc spre fund deoarece există pericolul 
prăbușirii întregii sprijiniri. 


Epuizmente 


În cazul evacuării apei din săpături prin pompare trebuie respectate următoarele: 
a. pompele trebuie montate pe postamente bine fixate, fără posibilitatea răsturnării în timpul 


exploatării, la o distanță suficientă de la marginea săpăturii; 
b. locul unde se află amplasată pompa va fi îngrădit cu balustrade metalice sau de lemn; 
c. furtunul de aspirație al pompei trebuie bine ancorat și susținut. 


Exploatarea pompelor se face numai de către personalul calificat. 


În cazul folosirii pompelor electrice trebuie respectate toate măsurile de SSM specifice prevăzute 
pentru astfel de utilaje (tablouri de distribuție, legare la pămînt, conductori izolați). 


Îndepărtarea apei din epuizmente trebuie făcută prin jgheaburi, furtunuri sau conducte, la distanță 
mare de marginea șanțului, la rețeaua de canalizare în exploatare sau în locuri joase unde apa 
evacuată să nu producă pagube sau calamități. 


Reparațiile sau întreținerea pompei se va face numai în stare de repaus, după deconectarea de la 
rețeaua de alimentare cu energie electrică. 


Electropompele vor fi protejate de ploaie, zăpadă sau viscol prin acoperirea cu carton, tablă, 
panouri sau acoperișuri în cazul unor perioade mai lungi de lucru. 


Lucrări de montare 


Descărcarea tuburilor și altor materiale din mijlocul de transport se va efectua manual sau 
mecanizat, funcție de dimensiunile și greutatea acestora. 


Așezarea conductelor pe marginea șanțului (în stivă) se va face la o distanță de minim 1,5 m de la 
margine. 


Depozitarea conductelor în vederea lansării în șanț se va face pe partea opusă a descărcării 
pămîntului excavat, la o distanță de minim 1,0 m de marginea șanțului paralel sau sub un unghi față 
de acesta, conductele se vor asigura contra rostogolirii cu opritori din lemn. 


Tuburile vor fi lansate în șanțuri numai cu ajutorul unor frînghii utilizîndu-se macaraua sau 
excavatorul, iar cele cu greutatea sub 100 - 120 kg se vor lansa manual de către 2-4 muncitori cu 
frînghii suficient de rezistente, în poziție orizontală. 


Lansarea conductelor prin cabluri electrice, conducte gaze, apă, etc., se face fără atingerea acestora 
și numai după ce au fost protejate prin măsuri speciale. 


În timpul lansării conductelor este interzisă prezenţa muncitorilor în şanţuri. Lucrătorii pot să 
coboare în şanţ numai după executarea definitivă a consolidării (panou montat și macaraua 
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îndepărtată) și verificarea marginilor şanţului pentru îndepărtarea materialelor care ar putea să cadă 
(se vor verifica marginile şanţului și se vor îndepărta toate materialele pe o lăţime de minim 1 m de 
la margine). 


Operațiile de încărcare/descărcare a tuburilor pentru cămine și a capacelor aferente se vor executa 
cu mijloace mecanizate. Personalul muncitor, care execută aceste operaţii va fi instruit și va respecta 
prevederile legale specifice acestor activități și va fi autorizat în calitate de agățător. 


Prinderea tuburilor căminelor în cîrligul macaralei sau excavatorului va fi făcută cu ajutorul 
dispozitivului de prindere sau, în cazul prefabricatelor prevăzute cu urechi sau locașuri de prindere, 
prin intermediul dispozitivelor ajutătoare (cabluri, juguri compensatoare etc.). 


Se interzice intrarea sub sarcină în timpul operației de ridicare. 


Se interzice echilibrarea sarcinii prin agățarea sau urcarea muncitorilor pe aceasta. 


În cazul necesității unor dirijări, se vor utiliza funii sau cabluri. 


Este interzisă punerea în funcțiune a mecanismelor de ridicat dacă lanțurile sau cablurile acestora 
prezintă uzuri peste limitele admise. 


Lucrătorii autorizați în efectuarea operațiilor de sarcină (agăţare) - agățător - trebuie să cunoască 
codul de semnalizare al mecanismelor de ridicat precum și succesiunea operațiilor, pentru a 
semnaliza corect și la timp operațiile/manevrele. 


Se interzice prezența persoanelor în raza de acțiune a instalației de ridicat. 


Dirijarea poziției sarcinii în timpul deplasării se face cu funii, frînghii etc. 


Se interzice staționarea sau circulația pe sub sarcina suspendată precum și transportarea sarcinilor 
deasupra oamenilor, utilajelor sau instalațiilor. 


Depozitarea se va face astfel încît să nu se blocheze zona de manevrare a mijloacelor de ridicat, 
drumurile de circulație și trecerile pentru personalul muncitor. Dacă depozitarea se va face în stivă, 
se va avea grijă ca aceasta să nu depăşească 1,8 m. Accesul persoanelor străine în zona de depozitare 
temporară este interzisă. 


Orice activitate executată sub liniile electrice aeriene, cu posibilitatea intrării în cîmpul electric a 
subansamblelor utilajelor (braț, cupă, etc.) sau a personalului, se va executa numai după întreruperea 
tensiunii în LEA și cu asigurarea efectuării întreruperii. 


Dacă acest lucru nu este posibil, pentru executarea lucrărilor în apropierea liniilor electrice aeriene 
aflate sub tensiune, automacaralele și excavatoarele utilizate pentru astfel de lucrări trebuie să fie 
amplasate astfel încît în timpul manevrării lor să asigure respectarea distanțelor limită de vecinătate 
dintre conductoarele linie și/sau oricare parte a acestora și braţul acestora sau sarcina manevrată. 


Lucrările cu utilaje în apropierea LEA se vor face numai sub supravegherea strictă a şefului de 
echipă, care răspunde de întreaga activitate de la punctul de lucru, luînd toate măsurile de activitate 
și sănătate a muncii pentru evitarea accidentelor și pericolelor, ce pot apărea pe parcursul 
desfăşurării activităţii. 


Se interzice lucrul în apropierea LEA pe timp cu vînt puternic și la primele semne de alunecare de 
teren. 
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Protecția sanitară 


Regulamentul de exploatare și întreținere a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare va 
cuprinde și prevederi referitoare la aspectele igienico-sanitare, prevederi stabilite în mod obligatoriu 
în colaborare cu organele locale ale inspecției sanitare de stat. 


Referitor la personalul de exploatare, conducerea administrativă va preciza felul controlului 
medical, periodicitatea acestuia, modul de utilizare a personalului găsit cu anumite contraindicații 
medicale, temporare sau permanente, minimum de noţiuni igienico-sanitare care trebuie cunoscute 
de anumite categorii de muncitori, etc. 


În cazul protecției sanitare a stațiilor de epurare se va stabili, (cu respectarea prevederilor cuprinse 
de legislația în vigoare), modul în care se reglementează, îndeosebi următoarele: 


- delimitarea și marcarea zonei de protecție (în cazul stațiilor de epurare izolate); 
- modul de utilizare a terenului care constituie zona de protecție; 
- executarea de săpături, depozitarea de materiale, realizarea de conducte, puțuri sau alte 


categorii de construcții în interiorul zonei de protecție. 


Compania care exploatează și întreține sistemul de canalizare este obligată să acorde îngrijirea 
necesară personalului de exploatare, în care scop: 


a. va angaja personalul de exploatare numai după un examen clinic, radiologic și de laborator 
făcut fiecărei persoane; 


b. va asigura echipamentul necesar de lucru pentru personal (cizme, mănuși de cauciuc, ochelari 
de protecție, măști de gaze, centură de salvare cu frînghie, etc.) conform normativelor în 
vigoare; 


c. va face instructajul periodic de protecție sanitară (igienă) conform normelor în vigoare; 
d. în stația de epurare va exista o trusă farmaceutică de prim ajutor, eventual un aparat de respirat 


oxigen cu accesoriile necesare pentru munca de salvare; 
e. se vor asigura muncitorilor condiții decente în care să se spele, să se încălzească și să servească 


masa (o încăpere încălzită și vestiar cu dușuri cu apă rece și apă caldă); 


Măsuri de prim ajutor  


Personalul care participă la activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă va fi 
instruit asupra: 


- acordării primului ajutor în caz de înec; 
- acordării primului ajutor în caz de electrocutare; 
- acordării primului ajutor în caz de fracturi, traumatisme, leziuni ale ochilor; 
- acordării primului ajutor în caz de plăgi-hemoragii, arsuri; 
- acordării primului ajutor în caz de intoxicare cu substanțe chimice periculoase sau 


sufocare cu gaze nocive; 
- de către personalul cu atribuții în acest sens. 


Primul ajutor în caz de accidentare trebuie să fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de 
către orice persoană care e pregătită pentru aceasta (salvator). Prima obligație a oricărui salvator 
este de a asigura securitatea victimei (eliminarea pericolelor iminente). 
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Măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor 


La executarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă incendiile pot apărea la efectuarea lucrărilor 
de sudură oxiacetilenică sau la aprinderea scăpărilor de gaze combustibile. Pentru evitarea 
incendiilor se recomandă: 


1. manevrarea robinetelor și a tuburilor de oxigen fără urme de grăsimi pe mîini; 


2. suflatul (becul) de sudură trebuie manevrat numai în zona de sudură, la întreruperea sudurii, 
becul se stinge. Atîrnarea becului arzînd cu flacăra pe schele, sprijinirea pe lemn sau chiar 
pe conductele instalației poate duce la arsuri grave sau incendii, provocate direct de flacără, 
fie de perforarea furtunurilor pentru alimentarea cu oxigen sau acetilenă; 


3. încărcarea cu carbid și manevrarea generatorului de acetilenă nu se vor face in prezenta 
flăcărilor sau a țigărilor aprinse. 


INDICATORI SPECIFICI DE CALITATE AI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 


CANALIZARE 


Pentru rețeaua de alimentare cu apă: 
- Numărul de reclamații ale populației legate de calitatea serviciului, nr/1000 loc, arată 


aprecierea utilizatorilor de apă față de modul de asigurare a așteptărilor lor; se poate stabili 
o limită concretă, în funcție de condițiile locale, dacă nu există date statistice; 


- Suportabilitatea costului apei față de tariful apei, arată aprecierea față de calitatea 
serviciului dar și faptul că furnizorul de apă poate colecta contravaloarea serviciului care îi 
permite să continue activitatea; valorile se stabilesc în dependență de specificul localității; 


- Viteza de rezolvare a reclamațiilor utilizatorilor de apă arată disponibilitatea și interesul 
furnizorului de apă în creșterea gradului de încredere al populației în calitatea serviciului; 
(număr de zile ca valoare medie); 


- Viteza de inspecție a rețelei de distribuție, km/an, ar trebui ca cel mult la fiecare 2 ani toată 
rețeaua să fie inspectată în vederea depistării pierderilor de apă; 


- Procentul de apă livrată fără contorizare, %, raportul dintre apa vîndută fără contorizare și 
apa vîndută după măsurare prin contor; 


- Folosirea capacității sistemului, %, arată gradul de folosire al dotării existente; 
- Mărimea zonei (populației) influențată de o avarie în rețea, % suprafața din localitate pe 


care sunt probleme curente legare de calitatea apei sau de asigurarea presiunii. Indicatorul 
dat arată sensibilitatea rețelei.  


 
Pentru rețeaua de canalizare: 


- Creșterea capacității de transport ca urmare a reabilitării, %, raportul dintre debitul nou 
transportat și debitul vechi transportat, este importantă reducerea numărului de inundații 
sau a suprafețelor inundate, la ploi mari; 


- Reducerea numărului de intervenții la rețea, ca urmare a reabilitării, nr/km; 
- Creșterea gradului de racordare ca urmare a creșterii debitului ce poate fi transportat, %; 
- Reducerea numărului de cazuri în care canalizarea refulează pe străzile localității; 
- Reducerea numărului de zile în care apa stagnează pe străzi producînd greutăți în trafic. 
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PROTECȚIA MEDIULUI 


Pe măsură ce omul a înțeles că este parte din natură și că resursele Terrei sunt limitate, dar mai ales 
că această planetă funcționează ca un sistem și că dereglările produse într-un compartiment se 
transmit în întreg circuitul, a crescut interesul și preocuparea pentru protecția mediului înconjurător 
la toate nivelele societății umane.  


Apa este un element fundamental și indispensabil organismului uman și vieții pe Pămînt, care 
reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă, fiind un factor determinant în menținerea 
echilibrului ecologic. 


Conștientizarea crizei în ceea ce privește rezervele de apă, a condus la elaborarea unor strategii de 
gospodărire durabilă: Directiva Cadru pentru Apă (DCA) 2000/60/EC a Parlamentului și Consiliului 
European, care stabilește cadrul pentru politica comunitară in domeniul apei, o abordare nouă în 
domeniul gospodăririi apelor. 


Această directivă presupune gestionarea cantitativă și calitativă a apelor, avînd ca scop atingerea 
stării bune a apelor și definește apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat și conservat ca 
atare. 


Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau indirect, materie 
sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele, diminuează resursele 
biologice și pun în pericol sănătatea omului. 


Poluarea apei 


Poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o 
limită admisibilă, inclusiv depășirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect 
de activitățile umane, care o fac improprie pentru folosirea normală, in scopurile în care această 
folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea. 


După modul de generare a poluării, sursele de poluare pot fi împărțite în: 


1. Surse de poluare naturale ale apelor, care provoacă modificări importante ale caracteristicilor 
calitative ale apelor, influenţînd negativ folosirea lor. 


2. Surse de poluare artificială – rezultate din activitatea omului, care la rîndul său se împart în: 


 Apele uzate – principala sursă de poluare permanentă.  


Există următoarele categorii de ape uzate: 


- ape uzate orășenești, care reprezintă un amestec de ape menajere și industriale, provenite de 
la gospodăriile centrelor populate, precum și de la diferitele unități industriale; 


- ape uzate industriale, rezultate din apele folosite în procesul tehnologic industrial; 


- ape uzate de la ferme de animale și păsări care, au în general caracteristicile apelor uzate 
orășenești, poluanții principali fiind substanțele organice în cantități mari; 


- ape uzate meteorice, care înainte de a ajunge pe sol, spală din atmosferă poluanții existenți 
în aceasta. Aceste ape de precipitații care vin în contact cu terenul unor zone sau incinte 
amenajate sau al unor centre populate, în procesul scurgerii, antrenează atît apele uzate de 
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diferite tipuri, cît și deșeuri, îngrășăminte chimice, pesticide, astfel încît în momentul 
ajungerii în receptor pot conține un număr mare de poluanți; 


- ape uzate radioactive, care conțin ca poluant principal substanțele radioactive rezultate de 
la prelucrarea, transportul și utilizarea acestora; 


 Depozite de deșeuri sau reziduuri solide, așezate pe sol, sub cerul liber, în halde nerațional 
amplasate și organizate: depozite de gunoaie orășenești și de deșeuri solide industriale, în special 
cenușa de la termocentralele care ard cărbuni, diverse zguri metalurgice, rumeguș și deșeuri 
lemnoase de la fabricile de prelucrare a lemnului, depozitele de nămoluri provenite de la fabricile 
de zahăr, de produse clorosodice sau de la alte industrii chimice, precum și cele de la stațiile de 
epurare a apelor uzate. 


 Agricultura – prin îngrășămintele chimice utilizate. Agricultura, alături de industrie reprezintă 
una din principalele surse de poluare a solului și apei prin utilizarea excesivă a îngrășămintelor, 
pesticidelor, apei de irigație necorespunzătoare calitativ și cantitativ etc. 


Masuri de protecție a calității apelor 


Epurarea – reprezintă procesul complex de reținere și neutralizare a substanțelor dăunătoare 
dizolvate, în suspensie sau coloidale prezente în apele uzate industriale sau menajere în stații de 
epurare pentru redarea lor în circuitul apelor de suprafață la parametrii avizați de normele în vigoare. 


Procesul de epurare (fig. 1) este realizat prin trei faze de epurare, mecanică, chimică si biologică în 
vederea obținerii unui randament ridicat de îndepărtare a impurităților existente în apele reziduale 
brute. 


 
Fig.1 Stația de epurare a apelor uzate menajere 
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de zahăr, de produse clorosodice sau de la alte industrii chimice, precum și cele de la stațiile de 
epurare a apelor uzate. 


 Agricultura – prin îngrășămintele chimice utilizate. Agricultura, alături de industrie reprezintă 
una din principalele surse de poluare a solului și apei prin utilizarea excesivă a îngrășămintelor, 
pesticidelor, apei de irigație necorespunzătoare calitativ și cantitativ etc. 


Masuri de protecție a calității apelor 


Epurarea – reprezintă procesul complex de reținere și neutralizare a substanțelor dăunătoare 
dizolvate, în suspensie sau coloidale prezente în apele uzate industriale sau menajere în stații de 
epurare pentru redarea lor în circuitul apelor de suprafață la parametrii avizați de normele în vigoare. 


Procesul de epurare (fig. 1) este realizat prin trei faze de epurare, mecanică, chimică si biologică în 
vederea obținerii unui randament ridicat de îndepărtare a impurităților existente în apele reziduale 
brute. 


 
Fig.1 Stația de epurare a apelor uzate menajere 
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- Epurarea mecanică are rolul de a reține substanțele grosiere care ar putea înfunda canalele 
conductelor și bazinele existente sau care prin acțiunea abrazivă ar avea efecte negative 
asupra uvrajelor. 


- Epurarea chimică prin coagulare-floculare conduce la o reducere a conținutului de substanțe 
organice exprimate în CBO5 (consum biochimic de oxigen) de cca. 20-30 % permiţînd 
evitarea încărcării excesive a nămolului activ cu substanță organică. Procesul de coagulare 
- floculare constă în tratarea apelor reziduale cu reactivi chimici, săruri de fier, lapte de var, 
care au proprietatea de a forma ioni comuni cu substanța organică existentă în apă și de a se 
aglomera în flocoane mari capabile să decanteze sub formă de precipitat. 


- Epurarea biologică constă în degradarea compușilor chimici organici sub acțiunea 
microorganismelor în prezența oxigenului dizolvat și transformarea acestor în produși 
nenocivi. 


Clasificarea apelor după utilizări 


Luîndu-se în considerare toate utilizările, clasificarea apelor de suprafaţă se face în mai multe 
categorii: 


 categoria I – ape care servesc în mod organizat la alimentarea cu apă a populaţiei, ape care 
sunt utilizate în industria alimentară care necesită apă potabilă, sau ape care servesc ca locuri 
de îmbăiere și ştranduri organizate; 


 categoria a II-a – ape care servesc pentru salubrizarea localităţilor, ape utilizate pentru 
sporturi nautice sau apele utilizate pentru agrement, odihnă, recreere, reconfortarea 
organismului uman; 


 categoria a III-a – ape utilizate pentru nevoi industriale, altele decît cele alimentare arătate 
mai sus, sau folosite în agricultură pentru irigaţii. 


Pentru fiecare din aceste categorii sunt stabilite o serie de norme pe care apa trebuie să le 
îndeplinească la locul de utilizare. Bineînţeles că aceste norme sunt cu atît mai pretenţioase cu cît 
categoria de utilizare este mai mică. Fiecărei categorii i se atribuie indicatori de calitate fizici, 
chimici, microbiologici și de eutrofizare, care trebuie îndepliniţi de apele de suprafaţă, în funcţie de 
categoria de calitate. 


 


 


 


 


 A
pl


ic
ar


ea
 n


or
m


el
or


 d
e 


se
cu


rit
at


e 
și


 s
ăn


ăt
at


e 
în


 
m


un
că


 ș
i p


ro
te


cț
ia


 m
ed


iu
lu


i 







 


EXECUŢIA REŢELELOR  


EXTERIOARE DE ALIMENTARE  


CU APĂ ŞI CANALIZARE 


Identificarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităților 
Execuția lucrărilor de terasament cu pregătirea patului de pozare sub conducte 


Tehnologia de montare a diferitor tipuri de tuburi pentru construcția rețelelor  
Tehnologia de execuție a traversărilor prin diferite metode închise 


Încercarea conductelor de apă şi canalizare şi recepția lucrărilor 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


2 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 


CUPRINS 


 


GLOSAR ........................................................................................................................................ 3 


CONDIȚII GENERALE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZAREA LOCALITĂȚILOR ........ 6 


Sisteme și scheme de alimentare cu apă ................................................................................... 6 


Sisteme și scheme de canalizare a localităților ......................................................................... 9 


EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE ......................................................................... 13 


Executarea săpăturilor ............................................................................................................. 17 


Executarea patului de pozare sub conducte ............................................................................ 20 


Stabilitatea malurilor tranșeelor .............................................................................................. 22 


Lucrări de epuismente ............................................................................................................. 26 


Executarea umplerii săpăturilor .............................................................................................. 30 


MONTAREA REȚELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE .................... 31 


Tehnologii de montare și îmbinare a conductelor .................................................................. 31 


Montarea rețelelor exterioare de canalizare ............................................................................ 49 


Pozarea și montarea tuburilor din PVC .................................................................................. 55 


Construcții pe rețeaua de distribuție a apei ............................................................................. 62 


Construcții pe rețeaua de canalizare ....................................................................................... 65 


Executarea traversărilor de obstacole prin metoda închisă ..................................................... 75 


Încercarea conductelor cu funcționare sub presiune și scurgere liberă................................... 78 


  







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


2 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 


CUPRINS 


 


GLOSAR ........................................................................................................................................ 3 


CONDIȚII GENERALE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZAREA LOCALITĂȚILOR ........ 6 


Sisteme și scheme de alimentare cu apă ................................................................................... 6 


Sisteme și scheme de canalizare a localităților ......................................................................... 9 


EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE ......................................................................... 13 


Executarea săpăturilor ............................................................................................................. 17 


Executarea patului de pozare sub conducte ............................................................................ 20 


Stabilitatea malurilor tranșeelor .............................................................................................. 22 


Lucrări de epuismente ............................................................................................................. 26 


Executarea umplerii săpăturilor .............................................................................................. 30 


MONTAREA REȚELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE .................... 31 


Tehnologii de montare și îmbinare a conductelor .................................................................. 31 


Montarea rețelelor exterioare de canalizare ............................................................................ 49 


Pozarea și montarea tuburilor din PVC .................................................................................. 55 


Construcții pe rețeaua de distribuție a apei ............................................................................. 62 


Construcții pe rețeaua de canalizare ....................................................................................... 65 


Executarea traversărilor de obstacole prin metoda închisă ..................................................... 75 


Încercarea conductelor cu funcționare sub presiune și scurgere liberă................................... 78 


  


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


3 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 
GLOSAR DE TERMENI 
 
Apă potabilă – apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare;  
Ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții 
publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și 
igienico-sanitare; 
Ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activități economico-industriale sau 
care sunt destinate unei alte utilizări decît cea menajeră; 
Ape uzate orășenești – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu 
apele uzate industriale sau agrozootehnice, pre epurate sau nu, precum și apele care provin din 
stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curților imobilelor; 
Acces la rețea – dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare de a 
se branșa/racorda şi de a folosi, in condițiile legii, rețelele de distribuție/colectare; 
Acord de furnizare – document scris, emis de Operator, care stabilește condițiile de furnizare 
pentru utilizator şi definește parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului la branșamentul 
utilizatorului şi prin care Operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă; 
Aviz de branșare/racordare – document scris, emis de Operatorul serviciului de alimentare cu 
apă, prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția 
branșamentului de apă, respectiv a racordurilor de canalizare şi prin care se stabilește punctul de 
delimitare dintre rețelele publice şi instalațiile de utilizare; 
Acord de preluare – document scris, emis de Operatorul serviciului de canalizare pentru 
utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care definește 
condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate 
la canalizarea publică; 
Branșament de apă – partea din rețeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura 
dintre rețeaua publică de distribuție şi rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.  
Cămin de branșament – construcție componentă a sistemului de distribuție a apei, aparţinînd 
sistemului public de alimentare cu apă, care adăpostește contorul de branșament, cu montajul 
aferent acestuia; 
Caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o 
instalaţie; 
Contor de branșament – aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care 
se montează pe branșament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul 
este ultima componentă a reţelei publice de distribuție în sensul de curgere a apei, fiind utilizat 
la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării; 
Contor de reţea – aparatul de măsurare a cantităţii de apă transportată dintr-o zonă în alta a 
reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apă 
consumată de unul sau mai mulţi utilizatori; 
Contract-cadru – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru 
relaţiile comerciale dintre Operator şi utilizator; 
Domeniu public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobîndite potrivit legii, aflate în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, 
sunt de folosinţă sau interes public local ori regional, declarate ca atare prin hotărîre a consiliilor 
locale sau a consiliilor raionale şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes 
public naţional; 
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Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei 
necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexă la contractul de furnizare şi 
utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 
Indicatori de performanță generali – parametri ai serviciului de alimentare cu apă şi de de 
canalizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul Operatorului; 
Indicatori de performanță garantați – parametri ai serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare a căror valori minime de calitate sunt stabilite în contractul de prestări şi pentru care 
sunt prevăzute penalizări, în cazul neîndeplinirii lor; 
Infrastructura tehnico-edilitară – ansamblul de utilităţi publice destinate prestării serviciilor 
de utilitaţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public sau privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietaţii publice sau 
private, potrivit legii; 
Instalaţii interioare de apă – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară 
de utilizare a apei şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de 
consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 
Instalaţii interioare de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de 
utilizare a apei pînă la căminul de racord din reţeaua publică; 
Licenţă – actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă (ANRE) prin 
care se recunoaşte calitatea de Operator de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta aceste servicii de către Operator; 
Lichidarea avariilor – activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariției unor 
incidente care duc sau pot duce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru impiedicarea 
sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariţia 
incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă se repară sau se înlocuieşte instalaţia, 
echipamentul, aparatul deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale sau cu 
parametrii reduşi, pînă la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări normale; 
Operator – Societatea Comercială, pe Acţiuni sau cu capital social integral al unităţilor 
administrativ teritoriale, care are competenţa şi capacitatea, recunoscută prin licenţa de Operator, 
de a furniza serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare asigurînd administrarea şi 
exploatarea nemijlocită a sistemului de utilităţi publice aferent acestor servicii în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare. 
Presiune de serviciu – presiunea ce trebuie asigurată de Operator, în punctul de branşare, astfel 
încît să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai 
dezavantajoasă; 
Punct de delimitare – locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea Operatorului furnizor/prestator de 
servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator;  
Racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre 
instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv 
căminul de racord; 
Reţea de transport a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 
de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie; 
Reţea de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 
de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi 
utilizatori independenţi; 
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Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei 
necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexă la contractul de furnizare şi 
utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 
Indicatori de performanță generali – parametri ai serviciului de alimentare cu apă şi de de 
canalizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul Operatorului; 
Indicatori de performanță garantați – parametri ai serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare a căror valori minime de calitate sunt stabilite în contractul de prestări şi pentru care 
sunt prevăzute penalizări, în cazul neîndeplinirii lor; 
Infrastructura tehnico-edilitară – ansamblul de utilităţi publice destinate prestării serviciilor 
de utilitaţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public sau privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietaţii publice sau 
private, potrivit legii; 
Instalaţii interioare de apă – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară 
de utilizare a apei şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de 
consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 
Instalaţii interioare de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de 
utilizare a apei pînă la căminul de racord din reţeaua publică; 
Licenţă – actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă (ANRE) prin 
care se recunoaşte calitatea de Operator de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta aceste servicii de către Operator; 
Lichidarea avariilor – activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariției unor 
incidente care duc sau pot duce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru impiedicarea 
sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus la apariţia 
incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă se repară sau se înlocuieşte instalaţia, 
echipamentul, aparatul deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale sau cu 
parametrii reduşi, pînă la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări normale; 
Operator – Societatea Comercială, pe Acţiuni sau cu capital social integral al unităţilor 
administrativ teritoriale, care are competenţa şi capacitatea, recunoscută prin licenţa de Operator, 
de a furniza serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare asigurînd administrarea şi 
exploatarea nemijlocită a sistemului de utilităţi publice aferent acestor servicii în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare. 
Presiune de serviciu – presiunea ce trebuie asigurată de Operator, în punctul de branşare, astfel 
încît să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai 
dezavantajoasă; 
Punct de delimitare – locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea Operatorului furnizor/prestator de 
servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator;  
Racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre 
instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv 
căminul de racord; 
Reţea de transport a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 
de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie; 
Reţea de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 
de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi 
utilizatori independenţi; 
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Reţea de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, 
canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea 
şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi; 
Secţiune de control – locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de 
laborator, acest loc fiind: pentru apă potabilă şi industrială: căminul de branşament; pentru apa 
uzată: căminul de racord; 
Serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare – totalitatea activităţilor de utilitate publică şi 
de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, 
înmagazinării şi distribuirii apei potabile, brute şi industriale tuturor utilizatorilor, respectiv 
pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate; 
Serviciu de alimentare cu apă – totalitatea activităţilor necesare pentru: 


- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane; 
- tratarea apei brute; 
- transportul apei potabile şi/sau industriale; 
- înmagazinarea apei potabile; 
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale. 


Serviciu de canalizare – totalitatea acţiunilor şi activităţilor necesare pentru: 
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare; 
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar; 
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din 


activităţile prevăzute mai sus. 
Sistem de alimentare cu apă – ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, 
echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare 
cu apă. 
Sistem de canalizare – ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, 
echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare; 
Utilaj de bază – totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului tehnologic şi a 
căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial desfăşurarea activităţii; 
Utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilităţi publice de apă şi canalizare prestate de către Operator în 
condiţiile legii. 
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CONDIȚII GENERALE PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE A 


LOCALITĂȚILOR  


Sisteme și scheme de alimentare cu apă 


Alimentările cu apă constituie, pentru centrele populate și pentru zonele industriale un factor 
esențial în desfășurarea vieții igienice a oamenilor și în toate procesele de producție industrială.  


Sistemul de alimentare cu apă cuprinde instalațiile exterioare și instalațiile interioare de 
alimentare cu apă pentru asigurarea necesarului de apă în scopuri menajere, industriale, 
combaterea incendiilor. 


Sistemul de alimentare cu apă al unui centru populat este format din următoarele obiecte (fig. 1): 


captare – asigură prelevarea 
apei din sursă, complexitatea 
lucrărilor este determinată de 
tipul sursei, care poate fi de 
suprafață sau subterană. 
aducțiuni de apă brută (de 
sursă) sau potabilă (AAB, 
AAP) – asigură transportul 
apei gravitațional sau prin 
pompare, cu nivel liber sau 
sub presiune între obiectele 
schemei sistemului de 
alimentare cu apă pînă la 
rezervor, sau de la rezervor 
pînă la rețeaua de distribuție. 
stația de tratare (ST), care 
include în sine bazinul de amestec, decantoare 
şi stația de filtrare - este un complex de lucrări 
în care pe baza proceselor fizice, chimice şi 
biologice se aduce calitatea apei captate la calitatea apei cerute de utilizator. 
rezervoare (R) – asigură înmagazinarea apei pentru compensarea orară/zilnică a consumului, 
combaterea incendiului, operare în cazul avariilor amonte de rezervoare.  
stații de pompare (SP) – necesare în funcție de configurația profilului schemei; asigură energia 
necesară transportului apei de la cote inferioare la cote superioare. 
rețea de distribuție (RD) – asigură transportul apei de la rezervor la branșamentele utilizatorilor 
la presiunea, calitatea şi necesarul solicitat. 


Elementele determinante în alegerea schemei de alimentare cu apă sunt: cantitatea, presiunea 
şi calitatea apei cerută de consumatori şi anume: cantitatea şi calitatea apei captată din sursă, 
presiunea de pompare, care este direct influențată de diferența de cote dintre sursă și consumator 
şi calitatea apei din sursă (fig. 2 şi 3).   


Fig. 1 Elemente componente ale unui sistem 
de alimentare cu apă 
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Fig. 2 Schema sistemului de alimentare cu apă din sursă de suprafață:  


1 - priza de apă; 2 - stația de pompare de treapta întîi (SP-I); 3- stația de tratare a 
apei; 4 - rezervor de înmagazinare a apei; 5 - staţia de pompare de treapta doi 
(SP-II); 6 - castel de apă; 7 - aducțiuni cu rețeaua de distribuție a apei; 8 - 
consumatori de apă 


 


 
 Fig. 3 Schema sistemului de alimentare cu apă din sursa subterană: 


1 – captări subterane (puțuri); 2 - aducțiuni; 3 - castel de apă; 4 – rețeaua de 
distribuție a apei; 6 - rezervor de înmagazinare a apei; 7 – stația de pompare; 8 – 
linia piezometrică (presiunea apei din castel) 


 
Pentru alimentarea cu apă a centrelor populate sau a zonelor industriale, sursele de apă care se 
iau în considerare sunt apele de suprafață şi subterane.  


La alegerea sursei de apă stau o serie de factori în baza cărora se alege sursa care satisface: 


- debitul de apă necesar pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor; 
- calitatea apei, pe cît posibil fără tratări suplimentare artificiale sau cu un minimum de tratări, 


pentru a o aduce la cerințele calității apei potabile; 
- siguranță în exploatare – asigurarea în permanență a debitelor minime şi presiunii necesare 


solicitate de consumator; 
- eficiență economică maximă - la un cost minim pe metru cub de apă furnizată. 


Sistemul de transport al apei de la rezervoare sau de la stațiile de pompare pînă la branșamentele 
consumatorilor poartă denumirea de rețea de distribuție. 
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Din punct de vedere funcțional, rețelele de distribuție pot fi sectorizate pe zone de presiune. Acest 
lucru apare necesar atunci cînd presiunea apei din rețea depășește 6 bari, în regim hidrostatic (la  


consum egal cu zero) sau hidrodinamic, presiune considerată ca limită maximă admisibilă în 
instalațiile interioare. 


Din punct de vedere al dispoziției în plan, 
rețelele de distribuție pot fi ramificate sau 
inelare (fig. 4 și fig. 5). 


Rețelele orășenești au în general o dispoziție 
inelară cu ramificații de cel mult 150-200 m 
la partea periferică deservind clădiri izolate. 
Rețelele inelare au diametre şi lungimi mai 
mari de conducte, dar prezintă, în schimb, 
siguranță mai mare de exploatare. 


Rețelele de distribuție pot fi alimentate din 
unul sau mai multe puncte după cum 
sistemul de alimentare cu apă are una sau 
mai multe surse. 


Conductele rețelei de distribuție se 
montează sub adîncimea de îngheț și se 
amplasează pe străzi şi căi de acces publice, 
în afara părţii carosabile şi/ori de cate ori 
este posibil sub spațiile verzi. 


Pe străzi cu lățimi mai mari de 25 m, este 
recomandat să se prevadă cîte o conductă de 
serviciu pe fiecare trotuar, pentru a se evita traversarea străzii cu fiecare branșament. 


Restricții: 
1. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin cămine de vizitare ale canalizării, 


prin canale de evacuare a apelor murdare, prin haznale, puțuri absorbante, etc. 
2. Legăturile permanente sau ocazionale între rețeaua de apă potabilă şi alte rețele sunt 


interzise. 
3. Materialul tuburilor folosit la executarea reţelelor de distribuţie este, în general, același 


cu cel folosit la conductele de aducțiune. In mod obișnuit se folosesc conducte din 
polietilenă, poliesteri armați cu fibră de sticlă, fontă ductilă, etc. 


Piesele de legătură și armăturile sunt utilizate şi pentru aducțiuni. Pe rețelele de distribuție se 
prevăd următoarele armături: 
Apometrele/contoarele se montează în cămine de apometru, pe conductele principale, la ieșirile 
din stațiile de pompare şi la consumatori.  
Vanele de ramificație se amplasează pe fiecare ramificație, astfel încît să se poată izola, în caz 
de defecțiune, porțiuni de maximum 300 m. 
Vanele de linie se amplasează acolo unde distanța între două ramificații este mai mare de 500 m, 
astfel încît să nu fie scoși din funcțiune mai mult de 5 hidranți, în caz de avarie.  


Fig. 4 Rețea de distribuție ramificată: 1 - punct 
de alimentare; Q1- Qn - noduri de rețea 


Fig. 5 Rețea de distribuție inelară: 
1 - punct de alimentare; 2 - rezervor de capăt 
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Vanele de golire se amplasează pe conductele principale în punctele joase, ele se dimensionează 
astfel încît să permită evacuarea normală a apei din sectorul izolat pentru reparație în timp de 
circa 2 ore. 
Hidranții de incendiu se aşează pe conductele de serviciu, în special în intersecțiile străzilor și  
de-a lungul acestora, la distanța de maximum 100 m. 
Ventilele de aerisire se instalează în punctele înalte pentru evacuarea aerului.  
Compensatoarele de montaj se prevăd în căminele de armături pentru a înlesni montarea şi 
demontarea acestora. 
Reductoarele de presiune se prevăd la limita zonelor în care există pericolul realizării unor 
presiuni mai mari de 60 m H20. 
Cișmelele publice se branșează la conductele de serviciu, în zonele în care clădirile nu au 
instalații interioare de alimentare cu apă, distanța dintre ele fiind de aproximativ 300 m. 


Sisteme și scheme de canalizare a localităților 


Apele uzate sunt apele care prin conținutul lor bogat în diverse substanțe aflate sub formă de 
suspensii sau dizolvate precum și a diverselor bacterii patogene reprezintă un pericol grav pentru 
sănătatea publică. 


Colectarea şi transportarea acestor ape, printr-o rețea de canale închise și tratarea în instalații 
speciale de epurare, pîna la un grad care nu mai sunt periculoase pentru sănătatea publică 
reprezintă canalizarea centrului populat.  


Rezolvarea canalizării unui centru populat sau a unei zone industriale poate fi realizată numai 
prin cunoașterea provenienței apelor uzate, cantității și caracteristicilor acestora, care constituie 
date de bază pentru: 


- alegerea sistemului de canalizare; 
- alegerea materialelor pentru canale și conducte;  
- alegerea măsurilor pentru protecția canalelor şi a altor construcții anexe din sistemul de 


canalizare.  


La rîndul său alegerea sistemului de canalizare depinde de: 


- posibilitatea epurării în comun a apelor uzate menajere cu cele industriale la o stație de 
epurare;  


- stabilirea condițiilor de epurare a apelor uzate industriale în vederea descărcării acestora 
în rețeaua publică de canalizare; 


- stabilirea posibilităților de recirculare a apelor uzate industriale; 
- alegerea echipamentelor mecanice de la stațiile de pompare; 
- stabilirea şi dimensionarea instalațiilor de epurare; 
- stabilirea măsurilor de securitate în timpul exploatării instalațiilor de canalizare. 


Apele colectate prin rețeaua de canalizare de la un centru populat sau de la o zonă industrială se 
împart în următoarele categorii: 


1. ape uzate menajere, rezultate din satisfacerea nevoilor gospodărești de apă ale centrelor 
populate, precum şi a nevoilor igienico-sanitare; 
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2. ape uzate industriale rezultate din procesele tehnologice de producție; 
3. ape meteorice (provenite din ploi şi topirea zăpezii). 


Pentru descărcarea apelor uzate în rețelele publice de canalizare, acestea trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 


- să nu conțină materii în suspensie grosiere, care prin natura sau proprietățile sale ar putea 
înfunda canalele prin depunere (corpuri solide) sau să provoace eroziunea acestora; 


- să nu fie periculoase sănătății publice şi personalului de exploatare a canalizării prin 
conținutul lor (să nu degaje gaze nocive, să nu conțină substanțe toxice, radioactive, 
inflamabile, microbi patogeni); 


- să nu atace materialul canalelor (să nu conțină acizi care atacă materialul);  
- valoarea pH-ului să fie neutră sau slab bazică, adică cu valori cuprinse între 6,5 şi 8,5; 
- să nu conțină ape fierbinți cu o temperatură de peste 40ºC care pot deforma canalele din 


mase plastice. 


Apele uzate care nu îndeplinesc condițiile sus enumerate vor trebui supuse unor procese de 
preepurare locală înainte de a fi descărcate în rețeaua de canalizare.  


În dependență de modul de colectare şi transport a apelor uzate menajere şi meteorice stemele de 
canalizare se clasifică în unitar, separativ şi mixt: 


1. Sistem unitar (fig. 6) cuprinde o singură rețea în care are loc colectarea și evacuarea apelor 
uzate menajere, industriale şi meteorice. Pentru reducerea dimensiunilor canalelor, pe 
colectorul principal, se prevăd 
amplasarea unor camere de deversoare 
care descărcă în emisar o parte din 
amestecul de ape uzate în timpul 
ploilor după realizarea unui anumit 
raport de diluție. Rețeaua de canale 1 
colectează şi transportă atît ape uzate 
menajere şi industriale cît şi meteorice. 
 


2. Sistemul separativ sau divizor poate 
fi complet (fig. 7), semicomplet și 
incomplet. 


În sistemul separativ complet colectarea 
şi evacuarea apelor uzate menajere şi 
industriale se face printr-o reţea 
independentă faţă de cea pentru ape 
meteorice. 
În acest sistem apele meteorice pot fi 
descărcate în interiorul localității, în 
diverse cursuri de apă care străbat 
localitatea.   
  


Fig.6 Canalizarea unui centru populat în sistem unitar 
1 - rețea de canale; 2 - stația de epurare;  
3 - colector de descărcare;- gură de vărsare;  
5 - camere deversoare; 6 - canale deversoare 


Fig.7 Canalizarea unui centru populat în sistem 
separativ sau divizor: 1 - rețea de canale pentru ape 
uzate menajere; 2 - stație de epurare ape uzate 
menajere 3 - colector de descărcare ape menajere; 4 - 
gură de vărsare;5 - rețea de canale pentru ape 
meteorice 
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gură de vărsare;5 - rețea de canale pentru ape 
meteorice 
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Sistemul separativ semicomplet conține două rețele independente, analogic cu cel complet, 
numai că la intersecția colectoarelor de ape meteorice cu colectorul principal de ape menajere se 
prevăd niște camere care descarcă în emisar o parte din apele meteorice în timpul ploilor 
intensive, iar cealaltă parte de ape (cu conținut ridicat de impurități) este evacuată la stația de 
epurare împreună cu cele menajere şi supuse epurării.  


Sistemul separativ incomplet prevede evacuarea apelor meteorice prin rigole stradale şi 
descărcarea acestora în diverse cursuri de apă în interiorul localității.  


3. Sistemul mixt include anumite zone din localitate care sunt canalizate în sistem unitar, iar 
alte zone în sistem separativ. 


Normele de protecție a mediului nu mai permit evacuările de ape uzate în receptorii naturali, 
chiar şi în cazul realizării unui grad de diluție ridicat în sistemul unitar. În acest sens singurul 
sistem acceptat este sistemul separativ.  


Elementele principale care constituie un sistem de canalizare sunt: 
- instalațiile interioare din interiorul clădirilor de locuit, social - culturale, administrative 


şi halelor industriale; 
- rețeaua de canalizare exterioară formată din canale de serviciu colectoare secundare şi 


principale pentru centre populate sau rețele uzinale pentru zone industriale; 
- stații de pompare sau repompare; 
- conducte de refulare de la stațiile de pompare; 
- construcții anexe (cămine de vizitare, de spălare, de rupere de pantă, guri de scurgere, 


camere deversoare etc.); 
- instalații de preepurare prevăzute pentru canalizările din zonele industriale; 
- instalații de epurare; 
- colector de descărcare cu gură de vărsare în emisar. 


Colectoarele de canalizare sunt, din punct de vedere funcțional, grupate în următoarele categorii: 


- colectoare principale; 
- colectoare secundare (de serviciu); 
- canale de racord; 
- canale deversoare. 


Canalele de racord fac legătură între canalizarea interioară a clădirilor cu canalele secundare. 


Canalele secundare primesc apele de la canalele de racord şi le transportă pînă la colectorul 
principal. 


Colectorul principal are rolul de a primi apele adunate de pe întreaga suprafață a localității prin 
intermediul colectoarelor secundare şi de a le conduce în aval de localitate, la stația de epurare. 
Porțiunea din colectorul principal cuprinsă între ultimul colector secundar și stația de epurare 
poartă denumirea de colector de evacuare.  


Canalul cuprins între staţia de epurare şi emisar poartă denumirea de colector de descărcare, care 
descărcă apele epurate în emisar printr-o gură de vărsare, construită în malul emisarului și are ca 
scop protecția malului la intersecția colectorului cu emisarul. 


Canalele deversoare se prevăd, în sistemul unitar, pentru a se obține o reducere a secțiunilor 
colectoarelor principale.  
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În figura 8 este prezentată schema sistemului de canalizare a unui centru populat cu reprezentarea 
în plan a tuturor elementelor sistemului.  


 


 
 


Cele mai des întîlnite scheme ale rețelei de 
canalizare care asigură adaptarea favorabilă la 
teren sunt următoarele: 


a) Schema perpendiculară directă (fig. 9) cu 
multiple colectoare secundare, care descarcă 
apele meteorice direct în emisar. Colectoarele 
sunt trasate transversal pe direcția de curgere a 
emisarului şi cu orientarea canalelor în sensul 
pantei terenului.  
Schema se folosește pentru canalizarea apelor 
meteorice în sistem separativ. 
 
b) Schema perpendiculară indirectă (fig. 10) în 
care apele sunt conduse în afara centrului populat 
printr-un colector principal care traversează 
centrul populat în lungul cursului de apă și le 
conduce la stația de epurare aflată în aval de 
intravilan. Apele sunt preluate de colectorul 
principal de la colectoarele secundare care sunt 
dispuse perpendicular pe acesta.  
  


Fig. 10 Schema perpendiculară indirectă: 
St. ep. - staţie de epurare; G.V. - gură de 


vărsare; S.p. – stație de pompare 


Fig. 9 Schema perpendiculară directă: 
St.ep.- stație de epurare (separator de grăsimi 


și deznisipător); G.V - gură de vărsare 


Fig.8 Schema sistemului de canalizare 
1-canale de racord; 2-canale secundare; 3-colectoare principale4-sifon invers; 5-cameră de 


intersecție; 6-camera deversoare7- canal deversor; 8- colector cu gură de 
descărcare; 9-emisar; 10- stație de pompare 
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Schema dată are dezavantajul că la scurgerea gravitațională, mai ales în cazul unei pante reduse 
a terenului duce la adîncirea colectorului și din acest motiv apare necesitatea repompării apelor 
pe parcursul lui. 


c) Schema ramificată (fig. 11) în care rețeaua 
este dispusă convergent spre un centru, iar de 
aici prin pompare sau gravitațional spre stația 
de epurare. Se aplică, de obicei, în zonele cu 
pante mici sau uniforme terenului şi sunt 
indicate pentru centre populate mici.  


În afară de schemele menționate, se mai pot 
întîlni şi alte scheme cum ar fi Schema 
paralelă sau etajată, Schema radială. De 
regulă, soluția cea mai indicată din punct de 
vedere tehnico-economic, este schema care conduce la evacuarea apelor uzate prin gravitație 
la stația principală de pompare şi în același timp să fie urmărită cît mai mult panta terenului. 


Adîncimea de pozare a canalelor şi colectoarelor rețelei de canalizare se adoptă în funcție de 
relieful terenului, canalizarea subsolurilor, nivelul apelor freatice, regimul nivelurilor cursurilor 
de apă în care se descarcă canalizarea. 


Panta longitudinală minimă de pozare a canalelor asigură o viteză de cel puțin 0,70 m/s numită 
și viteză de autocurățire (viteză critică). Sub această viteză de curgere a apelor uzate, materiile în 
suspensie se depun pe fundul canalelor ducînd în final la înfundarea lor. Vitezele maxime admise 
în rețelele de canalizare menajeră sunt în funcție de materialul din care este executat canalul și 
pot ajunge pînă la 8 m/s pentru tuburi din metal în timp ce pentru cele nemetalice nu vor depăși 
4 m/s. 


Pe rețeaua de canalizare, mai ales la începutul acesteia, dacă nu se pot obține viteze suficiente de 
autocurățire la debite mici, se prevăd cămine de spălare. 


Pe traseele cu pante mari, care ar conduce la depășirea vitezelor de scurgere maxime admise se 
prevăd cămine de rupere de pantă astfel încît prin reducerea corespunzătoare a pantelor să se 
evite depășirea acestor viteze. 


Pentru curgerea gravitațională se caută realizarea unei pante a canalelor cît mai apropiată de panta 
terenului, această soluție fiind de regulă cea mai avantajoasă din punct de vedere  
tehnico-economic.  


Adîncimea minimă a canalelor rețelei de canalizare a apelor uzate menajere este condiționată de 
adîncimea de îngheț din zona respectivă şi de condiția racordării subsolurilor la rețea. 


EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE 


Pentru construcția sistemelor exterioare de apă şi canalizare se realizează diferite lucrări de 
terasamente, atît temporare, cît şi permanente, gropi și tranșee sub diferite instalații voluminoase 
şi conducte, diguri ale iazurilor şi barajelor pentru captarea şi reținerea apelor. 
  


Fig.11 Schema ramificată:S.P- staţie de pompare 
St.Ep- staţie de epurare G.V.- gură de vărsare 
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Lucrările de terasament pentru construcția sistemelor de apă şi canalizare includ lucrări de 
executare a săpăturilor, lucrări de umpluturi, lucrări de nivelare, lucrări de compactare etc. 


Solurile constituie medii disperse alcătuite din mai multe faze: 
 faza solidă – particulele solide care formează scheletul mineral; 
 faza lichidă – apa din spațiile între particulele solide, numite pori; 
 faza gazoasă – aerul și gazele din pori. 


Între fazele solurilor există o interacțiune. În funcție de existența sau lipsa unor forțe de legătură 
între particule, solurile se împart în două categorii: coezive şi necoezive. 


Pămînturile coezive sunt formate din particule între care există forțe de legătură sau coeziune. 
Asupra coeziunii influențează dimensiunea și granulometria particulelor, natura mineralogică, 
sistemul capilar-poros, umiditatea etc. 


În categoria pămînturilor coezive intră: 
 Pămînturile argiloase (argila grasă, argila, argila poroasă, argila nisipoasă); 


 Pămînturile prăfoase (praf, praf argilos, praf nisipos, praf argilos-nisipos). 


Pămînturile necoezive sunt alcătuite din fragmente de rocă (particule, granule) între care nu 
există forțe de legătură (de coeziune), așa ca bolovănișul, pietrișul şi nisipurile. Nisipurile sunt 
formate din fragmente mici de rocă cu dimensiuni predominante între 0,05 şi 2 mm.  


Din categoria nisipurilor putem menționa și pămînturile nisipo-lutoase, care constau din 97 - 90% 
nisip şi 3-10% argilă. Pămînturile nisipo-lutoase cu un conținut de 3-6% de argilă sunt 
considerate ușoare, iar cu un conținut de 6-10% de argilă - grele. 


Adîncimea săpăturii sub rețelele de apă şi canalizare se determină în funcție de destinația rețelei, 
materialul și dimensiunile tubului şi adîncimea de îngheț a solului. 


Pentru rețelele de apă adîncimea minimă constituie 1,1-1,3 m de la creasta tubului, iar pentru 
rețelele de canalizare - 0,7m de la creastă. Valoarea dată se adoptă pentru începutul rețelei de 
curte sau cartier. Dimensiunile și forma tranșeelor pentru pozarea rețelelor de apă şi canalizare 
se determină funcție de materialul tubului, diametrul exterior, metoda de pozare şi adîncimea 
săpăturii. Tranșeele sub rețelele de apă şi canalizare pot avea secțiunea transversală de formă 
dreptunghiulară sau trapezoidală (pereții cu taluz). Alegerea formei tranșeului depinde de tipul 
solului și adîncimea de pozare. 


Adîncimea maximă de executare a tranșeelor și gropilor cu pereți verticali în soluri uscate, 
amplasate mai sus de nivelul apelor freatice fără sprijinirea malurilor se admite pînă la:  
 terenuri afînate şi nisipoase 1,0 m 
 sol nisipo - lutos   1,25 m 
 argilă nisipoasă şi argilă 1,5 m 
 argilă compactată   2,0 m  


În cazul în care adîncimea săpăturii depășește valoarea dată pentru solul respectiv, săpătura se va 
înfăptui cu pereți taluzați sau se vor prevedea construcții de sprijinire a malurilor. 
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Valoarea/panta taluzului (raportul dintre înălțime şi proiecția taluzului pe planul orizontal 1:m în 
m.) pentru săpături cu adîncimea de pînă la 3 m, constituie: 
 în terenuri nisipo-lutoase  1:0,67; 
 în terenuri de argilă-nisipoasă 1:0,5; 
 în terenuri de argilă   1:0,25. 


Pentru săpături cu adîncimi de peste 3 m valoarea taluzului va fi mai mare cu 0,20 - 0,25 m.  


Lățimea tranșeului în partea de jos (la patul fundației) este determinată de spațiul de lucru minim 
necesar, diametrul conductei şi de natura terenului. 


Pentru șanțuri cu pereții verticali se indică următoarele valori pentru lățimea săpăturii: 


 conducte montate din tuburi aparte îmbinate prin mufe, cu Dn sub 500mm: valoarea 
spațiului este de 0,60+Dn, m; 


 conducte din tuburi din oțel sau mase plastice montate prealabil la mal în secții, cu Dn 
sub 500mm, valoarea spaţiului este de 0,50+Dn, m; 


 conducte cu Dn cuprins între 500 şi 1600 mm, spaţiul de lucru minim necesar este de 1,0 
m + Dn- pentru tuburi cu mufă şi 0,8 m + Dn - pentru tuburi din oţel sau mase plastice.  


Pentru șanțuri sprijinite valorile minime se asigură între fețele libere ale dulapilor de sprijin. 


Lățimea minimă a tranșeului executată cu pereți cu taluz nu depinde de materialul tubului și 
constituie D + 0,5 pentru tuburi montate aparte şi D + 0,3 pentru tuburi montate în secții sau 
tronsoane. 


Lucrările premergătoare lucrărilor de terasamente sunt: defrișările, demolările, amenajarea 
terenului/platformei de lucru şi desfacerea pavajelor. 


Defrișarea terenului constă în tăierea arborilor şi tufișurilor sau scoaterea rădăcinilor izolate, 
precum şi îndepărtarea materialului lemnos de pe suprafața de teren pe care se vor executa 
terasamentele. 


Demolări Înainte de începerea lucrărilor de demolări, se vor examina rețelele subterane ale 
instalațiilor de apă, gaze, canalizare, electrice etc., din zona construcțiilor respective.  


Amenajarea terenului. Întreaga suprafață a terenului pe care se execută terasamentele va fi 
curățată de frunze, crengi, buruieni şi cînd este cazul, de zăpadă. Stratul vegetal excavat 
mecanizat va fi depozitat în afara șantierului. Locul depozitării 
şi grosimea stratului vegetal care este stabilită prin sondaje 
efectuate în cadrul studiului geotehnic se indică în avizul 
eliberat de Ministerul Mediului. 


Desfacerea pavajelor. Pavajele se desfac pe o lățime suficientă 
pentru realizarea săpăturilor. Materialele rezultate din 
desfacerea pavajelor, după curățirea lor de pămînt, se 
depozitează la marginea trotuarului și la cel puțin 50 cm 
distanță de marginea săpăturii așa încît să nu cadă în săpătură şi 
să nu împiedice circulația şi nici scurgerea apelor meteorice pe 
rigolele străzii. În lipsa trotuarelor depozitarea pavajelor se 
poate face pe o singură parte a tranșeului, pentru a nu se amesteca 
cu pamîntul din săpătură, care se depozitează pe cealaltă parte. 


Fig.12 Tăierea asfaltului 
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Îmbrăcămintea rutieră se taie cu mașina cu disc diamantat (fig.12), după care se desprinde în 
bucăți şi se înlătură cu ajutorul excavatorului.  


Trasarea lucrărilor se realizează în baza planurilor instalațiilor și traseelor rețelelor şi constă în 
trecerea punctelor caracteristice (axa traseului, punctele de schimbare a direcției, axele 
construcțiilor auxiliare ş.a.) din plan pe teren cu fixarea acestora de obiectele din jur (clădiri, 
cămine existente ale rețelelor inginerești, stîlpi ale liniilor de tensiune, şi alte obiecte staționare), 
iar pe teritoriile neconstruite - de punctele geodezice.  


Executarea rețelelor subterane de apă și canalizare în localități și mai ales în mediul urban, 
de multe ori este dificilă din cauza 
intersecțiilor cu alte rețele edilitare: 
cabluri electrice şi telefonice, rețele 
de gaze, căldură, canalizare, apă ş.a. 


Rețelele care intersectează traseul 
de apă sau canalizare trebuie să fie 
însemnate (transpuse) pe plan (în 
proiecte) cu indicarea cotelor şi 
distanțelor de la cel mai apropiat 
pichet pînă la axa acestora. Înainte 
de începerea lucrărilor de 
terasament toate intersecțiile 
triluiesc concretizate pe teren şi 
materializate prin semne speciale. 


Măsurile de protejare a rețelelor 
dezgolite în procesul de execuție a 
săpăturilor constau în protejarea 
acestora cu cofraje din lemn, bine 
întărite (ancorate) de grinzi așezate 
transversal pe tranșeu (fig. 13 a, b, 
c). Cofrajul trebuie să fie încastrat în 
mal cu cel puțin 250 mm, iar grinda 
trebuie să prindă malul nu mai puțin 
de 500 mm. 


Săparea mecanizată a pămîntului în 
apropierea rețelelor subterane se 
admite la o distanță de cel mult 2 m de 
la margine și 1m deasupra acestora. 


Intersecția conductelor de apă cu cele 
de canalizare se va realiza astfel încît 
pozarea conductei de apă pe verticală 
să fie cu cel puțin de 400 mm mai sus 
decît conducta de canalizare. În caz  
  


Fig. 13 Protecția rețelelor dezgolite la intersecția cu 
tranșeul:a - unul sau mai multe cabluri electrice; b - 
rețele de cabluri amplasate în tuburi din asbociment; 
c - conducte; 1 - grindă sau bară; 2 - cofraj din 
scîndură sau planşe; 3 - ancore (suspensii); 4 - 
cablu;5 - conductă; 6 - tuburi din asbociment pentru 
rețeaua de cabluri; 7 - grindă metalică dublu T;8 - 
grindă metalică |_|; 9 - susțineri din bare de oţel sau 
sîrmă; 10 - suporturi din lemn; 11 -  conducta de 
intersecție cu tranșeul 
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Îmbrăcămintea rutieră se taie cu mașina cu disc diamantat (fig.12), după care se desprinde în 
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contrar conducta de apă se pozează într-un tub de protecție cu lungimea de cel puțin 5 m în 
ambele părți, în terenuri impermeabile (argiloase) și 10 m, în terenuri filtrante (nisipoase). 
Intersecția trebuie realizată sub un unghi apropiat sau de 90º. 


În cazul amplasării mai multor rețele de canalizare într-un tranșeu, la aceeași cotă, distanța 
minimă între conducte trebuie să fie suficientă pentru executarea lucrărilor de pozare şi montare, 
dar nu mai puțin de 0,4 m, iar pentru rețelele de apă, distanța minimă nu trebuie să fie mai mică 
de 0,7 m - pentru tuburi cu d ≤ 300 mm; 1 m - pentru tuburi cu  d ≤ 400 - 1000 mm şi 1,5 m - 
pentru tuburi cu d > 1,5 m. 


La pozarea în paralel și la aceeași cotă a conductelor de canalizare cu cele de ape executate din 
tuburi din fontă, distanța minimă dintre pereți este de cel puțin 1,5 m pentru d ≤ 200 mm şi 3,0 
m pentru d > 200 mm. 


În cazul executării rețelei de apă din tuburi din beton armat sau azbociment distanța minimă este 
de 5 m; iar pentru tuburi din masă plastică - 1,5 m. 


Distanțele minime, pe orizontală, între rețelele de apă şi canalizare sub presiune cu conductele 
de gaze se adoptă: 


 cu presiune joasă şi medie – 1,0 m; 
 cu presiune de la 0,3 - 0,6 Mpa – 1,5 m; 
 cu presiune de la 0,6 - 1,2 Mpa – 2 m; 


De la cablurile de tensiune de orice putere – 0,5 m. 


Distanțele minime între rețelele de canalizare cu scurgere liberă a apelor menajere şi meteorice 
pînă la rețelele de gaze se adoptă:  
 cu presiune joasă – 1 m; 


 cu presiune medie – 1,5 m; 
 cu presiune înaltă – 2m; 


 cu presiune mai mare de 0,6 Mpa – 5 m. 


Executarea săpăturilor 


Lucrările de săpare a tranșeelor şi a gropilor de fundații se execută în conformitate cu 
prevederile din proiect şi cu normele tehnice de protecție a muncii în vigoare. 


Aceste lucrări cer un volum mare de forță de muncă și mai cu seamă de utilaje terasiere şi de 
aceea este necesar să se stabilească metodele de lucru cele mai adecvate care să conducă la un 
grad ridicat de mecanizare a acestor lucrări. 


Tranșeele pentru montarea conductelor de canalizare se execută cu pereți verticali sau taluz, în 
funcție de natura solului și de spațiul disponibil pentru execuția săpăturilor. La adîncimi mari 
tranșeele se pot executa de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat în taluz, 
iar partea inferioară manual cu pereți verticali. 


Execuția săpăturilor mecanizate se face cu excavatoare cu cupă inversă cu care se pot executa 
lucrări de săpături în tranșee avînd adîncimea pînă la 6,0 m. Excavatorul cu cupă inversă lucrează 
prin retragere. Pămîntul rezultat din săpătură se depozitează pe o singură parte, lăsîndu-se o 
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banchetă de siguranță de 50 cm. Cealaltă parte este rezervată materialului rezultat din desfacerea 
îmbrăcămintei rutiere sau pietonale. 


Lucrările de săpătură pe ultimii 20 cm deasupra cotei patului tranșeei se execută manual și numai 
după aprovizionarea pe șantier a tuturor materialelor necesare execuției canalului. Săpătura se 
adînceşte în dreptul mufelor pentru a permite executarea îmbinării tuburilor și etanșării 
acestora. 


În timpul executării lucrărilor de săpătură se iau măsuri 
speciale care să asigure securitatea şi stabilitatea 
construcțiilor şi instalațiilor învecinate, precum şi pentru 
protecția muncitorilor, pietonilor şi a vehiculelor, atît ziua 
cît şi noaptea.  


În cazul în care se interceptează conducte, cabluri sau alte 
instalații care ar putea fi deteriorate sau ar produce 
accidente (electrocutări, explozii, inundarea tranșeelor) 
executantul sesizează beneficiarul care ia legătura cu 
proprietarii acestor lucrări sau instalații în vederea izolării, 
protejării, sprijinirii sau devierii lor provizorii. 


Dacă nivelul apelor subterane este superior patului 
săpăturii, apele subterane trebuie evacuate din săpătură. 


Umplerea săpăturilor după pozarea tuburilor se va realiza cu 
buldozere şi încărcătoare frontale. De asemenea se pot 
folosi buldo-excavatoare pe pneuri deoarece cu un singur 
utilaj se pot realiza, mai multe activități (fig. 14). 


Pentru realizarea compactării terenului pentru straturile din 
zona conductei se vor folosi maiuri de mînă, iar pentru 
materialul de umplutură deasupra zonei de conductă, precum 
şi pentru stratul de fondare al carosabilului se vor folosi 
maiuri mecanice (placi vibratoare), (fig. 15).  
 
 
 
 


Tehnologia executării săpăturilor cu excavatoare 


Excavatorul echipat cu cupă inversă (fig. 16) sapă din poziție fixă, sub nivelul la care 
staționează sau lucrează. În timpul lucrului excavatorul se află la partea superioară a săpăturii 
(abatajului). Este utilizat la executarea săpăturilor cu descărcarea pămîntului îndeosebi în 
depozite şi în mijloace de transport (gropile de fundație pentru clădiri civile și industriale, 
tranșeele pentru conducte, a canalelor ş.a.) (fig. 17), ca și excavatorul cu cupă dreaptă, 
excavatorul cu cupă inversă poate executa săpătura în abataj frontal sau lateral. 
  


Fig. 14. Executarea lucrărilor 
cu buldo-excavatoare 


Fig. 15 Compactarea terenului 
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buldozere şi încărcătoare frontale. De asemenea se pot 
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materialul de umplutură deasupra zonei de conductă, precum 
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Tehnologia executării săpăturilor cu excavatoare 


Excavatorul echipat cu cupă inversă (fig. 16) sapă din poziție fixă, sub nivelul la care 
staționează sau lucrează. În timpul lucrului excavatorul se află la partea superioară a săpăturii 
(abatajului). Este utilizat la executarea săpăturilor cu descărcarea pămîntului îndeosebi în 
depozite şi în mijloace de transport (gropile de fundație pentru clădiri civile și industriale, 
tranșeele pentru conducte, a canalelor ş.a.) (fig. 17), ca și excavatorul cu cupă dreaptă, 
excavatorul cu cupă inversă poate executa săpătura în abataj frontal sau lateral. 
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Fig. 16 Excavator pe şenile cu lingură 
inversă (variantă hidraulică). Alcătuire şi 
parametrii tehnologici: 
1 - mecanism de deplasare; 2 - platformă 
rotitoare; 3 - săgeată; 4 - braţ; 5 - cupă; 
6, 7, 8 - cilindrii hidraulici de acționare; 
9 - cabină de comandă; 10 - bloc motor; 
RS


M- raza maximă de săpare; Rd - raza de 
descărcare; hs - adîncimea de săpare; Hd 
- înălţimea de descărcare; B – lățimea 
abatajului 


 
Fig. 17 Schemă de abataj frontal îngust, 
pentru excavator hidraulic echipat cu cupă 
inversă, cu descărcare în depozit: 
1 excavator; 2 - săpătură în debleu;  
3 - depozit 
 


La executarea abatajelor laterale direcția de deplasare tehnologică a excavatorului este paralelă 
cu direcția frontului de lucru executat prin săpătură laterală. Descărcarea pămîntului este 
efectuată în autovehicule sau în depozitul format în lungul săpăturii. Se recomandă la lucrări în 
terenuri slabe, execuție de canale. 


La abatajele frontale de lățime mică (tranșee), săparea se execută în fîşii frontale, prin retragerea 
excavatorului (mers înapoi), pămîntul descărcîndu-se în depozitul format de-a lungul săpăturii  
(fig. 18). 


 


      
Fig. 18 Executarea tranșeului cu excavator cu cupă inversă 


Excavatoarele cu mai multe cupe sunt prevăzute cu echipament de lucru mobil avînd mai 
multe cupe de dimensiuni mai mici. După modul de fixare a cupelor excavatoare pot fi: 
- cu cupe fixate pe un lanț nesfîrşit ce se deplasează pe un cadru din grinzi cu zăbrele  


(fig. 19); 
- cu cupe fixate pe rotor, în vîrful unui braț (fig.20).  
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Excavatorul cu cupe pe lanţ constă dintr-un tractor pe 
șenile pe care este fixat cadrul port cu elindă pe care se 
deplasează lanţul cu cupe (fig. 21).  


Cupele se descarcă pe un transportor cu 
bandă care îndepărtează şi depozitează lateral 
pămîntul săpat.  


 


 
 


 
 
Excavatorul cu cupe fixate pe rotor constă, dintr-
un tractor pe șenile care are ca organ de lucru, un 
rotor cu diametru relativ mare, pe care sunt fixate 
cupele tăietoare.  


Excavatoarele cu mai multe cupe sunt niște agregate 
cu funcționare continuă de mare eficiență economică, 
asigurîndu-se o mecanizare complexă la executarea 
săpăturilor de volume mari pentru rețelele de apă, 
gaze ş.a., amplasate în afara localităților (fig. 22). 


Executarea patului de pozare sub conducte  


Conductele subterane de apă și canalizare se vor poza pe fundul șanțului (pat de pozare) care 
poate fi natural sau artificial, funcție de condițiile hidrogeologice ale terenului, dimensiunile şi 
materialul tubului, tipul îmbinărilor, adîncimea pozării şi sarcinile exterioare care acționează 
asupra tubului. 


Ca pat natural pot servi majoritatea terenurilor în afară de cele nefavorabile (îmbibate cu apă, 
nămoloase, cu conținut ridicat de substanțe organice, turbiditate, depozitate) şi înghețate.  


Fig. 19 Excavator cu cupe pe lanţ  
1 – tractor; 2 – cadru de susținere a elindei;  
3 – roată motoare a lanțului cu cupe;  
4 – cupe; 5 – lanț portcupe; 6 – elinda; 
7 – bandă transportoare          


Fig. 20 Schemă de abataj frontal 
îngust, pentru excavator hidraulic 
echipat cu cupă inversă, cu 
descărcare în depozit 


1 - excavator; 2 - săpătură în 
debleu; 3 - depozit 


 


Fig. 21 Excavator cu rotor portcupe, cu săpare 
longitudinală: 1 - tractor pe şenile; 2 - angrenaj 
cu lanţ; 3 - rotor; 4 - cupe;5 - cadru de susținere 
al rotorului; 6 - cilindru hidraulic; 7 - roată cu 
pneuri pentru sprijin; 8 - cadru; 9 - transportor 
cu bandă (descărcare laterală) 


Fig.22 Executarea săpături cu excavator cu lanț 
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materialul tubului, tipul îmbinărilor, adîncimea pozării şi sarcinile exterioare care acționează 
asupra tubului. 


Ca pat natural pot servi majoritatea terenurilor în afară de cele nefavorabile (îmbibate cu apă, 
nămoloase, cu conținut ridicat de substanțe organice, turbiditate, depozitate) şi înghețate.  


Fig. 19 Excavator cu cupe pe lanţ  
1 – tractor; 2 – cadru de susținere a elindei;  
3 – roată motoare a lanțului cu cupe;  
4 – cupe; 5 – lanț portcupe; 6 – elinda; 
7 – bandă transportoare          


Fig. 20 Schemă de abataj frontal 
îngust, pentru excavator hidraulic 
echipat cu cupă inversă, cu 
descărcare în depozit 


1 - excavator; 2 - săpătură în 
debleu; 3 - depozit 


 


Fig. 21 Excavator cu rotor portcupe, cu săpare 
longitudinală: 1 - tractor pe şenile; 2 - angrenaj 
cu lanţ; 3 - rotor; 4 - cupe;5 - cadru de susținere 
al rotorului; 6 - cilindru hidraulic; 7 - roată cu 
pneuri pentru sprijin; 8 - cadru; 9 - transportor 
cu bandă (descărcare laterală) 


Fig.22 Executarea săpături cu excavator cu lanț 
 


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


21 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Tuburile montate pe un pat natural trebuie să fie așezate pe toată lungimea lor şi să aibă o 
suprafață de contact de cel puțin ¼ din diametrul tubului. 


Pe pat natural pot fi pozate toate tipurile de tuburi (beton armat, azbociment, gresie ceramică, 
fontă, oţel şi mase plastice), construcția patului fiind următoarea: 


- pentru tuburi din beton armat cu d≤500 mm şi celelalte cu d≤300 mm în terenuri 
nisipoase şi argiloase cu capacitatea portantă peste 0,15 MPa, patul se prevede: plat - în 
terenuri nisipoase şi cu o pernă din nisip – în terenuri argiloase (fig. 23 a, b); 


 


- pentru tuburi cu d>300 mm, iar din beton armat cu d>500 mm patul se prevede profilat 
cu unghiul de reazăm 900 în terenuri nisipoase şi cu o pernă din nisip şi pat profilat în 
terenuri argiloase (fig. 24 a, b). 


 


Fundațiile artificiale se prevăd în terenurile nefavorabile cu capacitatea portantă de la 0,1 pînă 
la 0,15 MPa construcția fiind următoarea (fig. 25): 


 în terenurile uscate patul de pozare se realizează dintr-un strat de pietriș, pietriș cu nisip 
sau nisip cu o grosime de cel puțin 10 cm pe toată lățimea tranșeului şi o pernă din beton 
cu grosimea în partea de mijloc cu cel puțin 10 cm. Părțile laterale ale tubului sunt bătute 
cu beton formînd un „scaun” sub formă de rigolă cu înălțimea de 0,15 D (fig. 25 a.); 


 în terenuri umede cu coeficient mare de filtrare tuburile se pozează pe o pernă cu 
„scaun” din beton avînd la bază un strat din pietriș cu grosimea de 20-25 cm în care se 
prevede drenuri (fig. 25 b); 


 în terenuri umede şi nămoloase cu coeficient mic de filtrare patul artificial se realizează 
dintr-un strat de pietriș, placă din beton armat şi scaun din beton (fig. 25 c); 


Fig. 23 Patul de pozare pentru tuburi cu : 
a - în terenuri argiloase; b - în terenuri nisipoase; 1 - astuparea acoperită cu pămînt 


excavat în straturi cu tasare pînă la ;2 - pernă din nisip tasată 


500d mm


0,95k 


Fig. 24 Patul de pozare pentru tuburi cu  
a) profilat în terenuri nisipoase; b) pernă din nisip şi pat profilat în terenuri 


argiloase;1 - astuparea cu pămînt excavat în straturi bine tasate; 2 - pat din nisip 
tasat pînă la  


500d mm


0,95k 
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 în terenuri turbificate şi mlăștinoase care pot da tasări neuniforme se prevăd fundații 
artificiale rigide din piloni şi placă din beton armat turnat pe loc sub formă de radier 
(fig.25 d); 


 


 
 


 în terenuri stîncoase, patul de pozare se realizează dintr-un strat din nisip cu grosimea 
de cel puțin 10 cm deasupra ridicăturilor (ieșiturilor) de la fundul tranșeului. 


Pentru conductele din PVC, PE, PP patul de pozare se realizează dintr-un strat de nisip sau nisip 
cu pietriș cu granulația sub 20 mm şi grosimea de minim (10+D/10) cm. La amplasarea 
conductelor în terenuri macroporice, sensibile la umezire, fundul tranșeului va fi compactat la o 
adîncime de cel puțin 10 cm. 


Stabilitatea malurilor tranșeelor  


se asigură prin realizarea acestora cu taluz. Există situații cînd tranșeele se realizează cu pereți 
verticali, iar adîncimea de pozare a conductelor depășește valoarea maximă admisibilă pentru 
terenul dat. 


Executarea tranșeelor cu pereți verticali sprijiniți se realizează în următoarele cazuri: 
 în spatii înguste de executare a săpăturilor, unde nu este posibilă desfășurarea taluzului; 
 cînd în vecinătatea săpăturii există construcții sau instalații care nu permit executarea 


taluzului cu panta necesară; 


 cînd săpătura cu taluz este neeconomă, datorită adîncimii şi lățimii mari ale tranșeului, 
astfel încît rezultă volume importante de pămînt excavat, care mai apoi trebuie adus 
pentru umplere. 


Sprijinirile în spații înguste, gropi sau tranșee, lățimea cărora nu depășește 3 - 4 m, sunt realizate 
astfel, încît presiunea exercitată de un mal să fie transmisă malului opus şi invers, prin 
intermediul unor șpraițuri, care echilibrează presiunile ambelor maluri. 


După modul de executare, sprijinirile pot fi: 


1. sprijiniri simple, executate din lemn ; 
2. sprijiniri, executate din elemente metalice de inventar; 
3. sprijiniri cu palplanşe metalice. 


Fig. 25 Paturi artificiale sub 
conducte. 
a) în terenuri uscate; b) în terenuri 
umede cu coeficient de filtrare; c) în 
terenuri umede cu coeficient mic de 
filtrare; d) în terenuri mlăștinoase; 
1 – tubul de pozare; 2 – pernă din 
nisip; 3 – hîrtie gudronată; 4 – 
placă din beton turnat pe loc; 5 – 
beton de consolidare; 6 – strat de 
pregătire a fundației din piatră 
spartă sau pietriş cu nisip; 7 – 
tuburi de drenaj; 8 – strat de 
pregătire a fundației din beton; 9 – 
placă din beton a radierului 
pilonilor; 10 – piloni din beton 
armat 
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Sprijinirile simple sunt lucrări cu caracter provizoriu, utilizate pentru menținerea în poziție 
verticală a malurilor săpăturilor. Ele au forma unor pereți verticali neetanşi, care sunt alcătuiți 
din: 


- ecran, constituit din dulapi orizontali sau verticali cu interspații sau unul lîngă altul, care 
realizează direct contactul cu malul săpăturii; 


- filate, elemente de rigidizare a ecranului; 
- șpraițuri - elemente de sprijinire a filatelor, care iau presiunea exercitată de maluri. 


1. După modul de așezare a dulapilor, care alcătuiesc ecranul, sprijinirile pot fi orizontale şi 
verticale. 


Alegerea sistemului de sprijinire se va stabili în funcție de natura terenului, adîncimea săpăturii, 
lățimea tranșeului şi adîncimea apelor freatice. 


- În terenuri coezive, foarte tari, cu umiditate naturală, sprijinirile se realizează cu dulapi 
avînd interspaţiile de 0,5 - 1,0 m; 


- În terenurile tari, cu o coeziune mai redusă, şi umiditatea naturală, dulapii se aşează cu 
interspaţii de 0,2 - 0,5 m; 


- În terenuri necoezive, cu granulaţie mare şi umiditate naturală, dulapii se aşează cu 
interspaţii de 5 - 20 cm; 


- În terenuri necoezive, cu granulaţie mică, precum şi în terenuri mai puţin coezive cu 
umiditate sporită, dulapii sunt aşezaţi unul lîngă altul (joantiv), formînd un panou. 


Sprijinirile orizontale (fig. 26) se folosesc în pămînturile argiloase, precum şi a pietrişurilor şi 
nisipurilor îndesate, care au o suficientă coeziune, în care săpătura se poate menţine pe o înălţime 
echivalentă cu lăţimea dulapilor orizontali (20 - 30 cm). Pe măsura adîncimii săpăturii, dulapii 
sunt așezați orizontal, de-a lungul pereților, cu sau fără interspații. 


 
 


 


 


Sprijinirile verticale (fig. 27) se folosesc la executarea săpăturilor în pămînturi slab coezive sau 
fără coeziune, cu umiditate sporită, dulapii verticali fiind așezați unul lîngă altul, sunt introduși 
treptat în pămînt prin batere, pe măsura adîncirii săpăturii. 


2. În prezent, pentru industrializarea lucrărilor de sprijinire, în locul sprijinirilor care folosesc 
material lemnos, se folosesc elemente metalice de inventar, care pot fi grupate:  


 dulapi metalici şi șpraițuri mecanice; 


 panouri metalice şi cadre verticale, port șpraițuri; 


Fig. 26 Sprijinirea cu dulapi orizontali 
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 panouri metalice port glisiere cu șpraițuri metalice ş.a. 
 


 


 
                                     
 


 
 
 
 
 
 
 


 


 
Dintre sistemele de sprijinire cu piese metalice putem menționa: - sistemul cu cadru metalic, 
dulapi metalici, dulapi metalici şi şpraiţuri mecanice (fig. 28), care constă din ecran cu dulapi 
verticali, cadru şi montați metalici, echipaţi cu trepte şi suporturi de fixare. Cadru metalic constă 
din 2 tuburi din oțel cu d = 50 mm la care este sudat un distanțier, în care se înșurubează o tijă cu 
filet dreapta - stînga, care apropie sau distanțează cadru metalic (șpraiț mecanic). 


 


 
 


Fig. 28 Sistem de sprijin cu cadru metalic şi panouri metalice 
a - vedere generală de sprijinire; b - cadru metalic cu șpraiț mecanic; c - montant (stîlp de montare); 


1 - tijă cu filet dreapta - stînga; 2 - tuburi orizontale; 3 - panou de sprijinire (ecran); 4 - șpraiț 
mecanic; 5 - cadru cu şpraiţ mecanic; 6 - placă cu găuri de fixare a ecranului; 7 - trepte (scară); 


8 - suport de fixare la cadru metalic 
 


Un alt tip este sistemul de sprijinire din elemente de 
inventar cu panouri metalice cu îmbinare tip șină (fig. 
29). Panoul metalic are o structură din profile orizontale 
şi tuburi verticale cu tablă netedă. Acestea se divizează 
în panoul de bază; panoul de suprapunere (superior), şi 
panoul de intercalare. 


  


 


Panoul de bază şi cel superior au cîte două glisiere fixate la capete pe partea inferioară în care se 
introduc șpraițurile mecanice. 


Fig. 27 Sprijinirea cu dulapi verticali 


 


a)        b)     c) 


Fig. 29 Panouri metalice de inventar 
cu îmbinare tip șină.- panou metalic; 
2 - panou metalic intercalat; 3 - 
îmbinare tip şină: 4 – şpraiț mecanic 
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Panoul de bază are lungime de 2 - 4 m, cu variație de 0,5 m şi înălțimea de 2,4 m, iar panoul 
superior are înălțimea variabilă de la 0,6 m la 1,7 m cu pasul de 0,3 m. Asamblarea panourilor 
între ele se realizează cu îmbinări tip șină, iar pentru mărirea lungimii de sprijinire se utilizează 
panourile intercalate cu lungimea de 0,25 - 1,0 m cu pasul de 0,25 m. Rigidizarea sistemului şi 
adaptarea la lățimea necesară se realizează cu șpraițuri mecanice telescopice (șpraiț cu tijă filetată 
dreapta - stînga), avînd lungimea de 1,0 - 1,4 m, cu prelungire pînă la 3,75 m cu elemente 
modulate. 


Tehnologia de asamblare constă în formarea elementului spațial de tipul casetă la sol (fig. 30; 
fig.31) prin fixarea la început a cadrelor metalice după care toată construcția este coborîtă în 
tranșeu. Extinderea șpraițurilor mecanice se începe de sus în jos ultimul fiind fixat/demontat la 
distanța de cel puțin D + 0,1 m de la patul tranșeului. 


 


 


 


 


 


 
 
 


 


În terenurile stabile, unde nu există pericol de surpare a malurilor, tranșeul se sapă cu lățimea 
respectivă la toată adîncimea, unde direct se introduce caseta. 


În cazul terenurilor instabile, coezive, unde apare posibilitatea surpării malurilor, tranșeul, cu 
lățimea de proiect se sapă la adîncimea de 0,5 - 1,0 m, în care se introduce caseta de bază şi se 
continuă săparea tranșeului în adîncime. Afundarea casetei pînă la adîncimea necesară se 
realizează sub greutatea proprie, sau prin apăsarea cu cupa excavatorului hidraulic.  


Demontarea se execută invers, mai întîi se slăbesc șpraițurile de jos în sus şi pe măsură ce se 
execută umplutura se extrage caseta. 


        
Fig.31 Panouri metalice de inventar (vedere generală) 


 


Fig.30 Elemente ale panourilor de inventar 
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3. Sprijiniri cu palplanșe se execută în terenuri acvifere, cînd conductele sunt pozate în tranşee 
adînci, sau în apropierea unor fundații, pentru sprijinirea malurilor tranşeelor. 


Palplanşele se bat în pămînt pînă la începerea săpăturii, pe ambele părţi, în aşa fel ca distanţa 
dintre acestea să corespundă lățimii de proiect a tranșeului. 


Palplanşele pot fi plate sau profilate cu secțiunea în formă de ,,U’’; ,,S’’ sau ,,Z’’, cu diferite 
tipuri de îmbinări (fig.32). 
 


 
 


 


Palplanşele pot fi combinate, astfel formînd secțiuni compuse în funcție de condițiile de 
stabilitate şi rezistență pe care trebuie să le îndeplinească. Palplanşele plate şi cele de tip ,,S’’ 
sunt utilizate pentru lucrări de mici adîncimi, iar cele de tip ,,Z’’ - pentru solicitări hidraulice 
severe (excavaţii foarte mari). 


Malurile săpăturilor largi (fig. 33) se realizează prin intermediul unor șpraițuri înclinate 
(controfişe), la care presiunea exercitată de mal este trimisă la platforma de bază a taluzului, sau 
prin intermediul unor tiranți ancorați în malul săpăturii. Distanța minimă de la ecranul sprijinirii 
pînă la tiranți se adoptă în funcție de adîncimea săpăturii, natura terenului și tipul sprijinirilor.  


 


 
În practica executării construcțiilor liniare, mai ales a reţelelor de canalizare, la care adîncimea 
săpăturilor deschise poate ajunge pînă la 5 - 6 m, dar aflate parţial în ape subterane, apare 
problema evacuării apelor pentru crearea unor spaţii uscate la pozarea şi montarea tuburilor. 
  


Fig. 33 Sprijiniri în spaţii largi:  
a - cu contrafișe (şpraiţ);  
b1 - cu cleşti (secţiune transversală);  
b2 - cu cleşti (secţiune longitudinală);  
c - cu cablu; 
1 - ecran;  
2 - filată;  
3, 4 - contrafişe;  
5 - ţăruş;  
6 - grinzi de rezemare a contrafişelor;  
7 - cleşti;  
8 - pilot;  
9 - cablu 


Fig. 32 Exemple de palplanșe metalice şi de tipuri de îmbinări 
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Lucrări de epuismente  


Coborîrea nivelului apelor subterane din incinta săpăturilor poate fi realizată prin două metode: 
epuismente directe şi epuismente indirecte. Alegerea procedeului de execuţie a epuismentelor 
depinde de natura terenului, nivelul apelor subterane, dimensiunile săpăturilor ş.a. 


Epuismentele directe, constau în pomparea continuă a apelor subterane sau a celor din 
precipitații, nemijlocit din tranșee sau gropi, în aşa fel ca să se asigure o incintă relativ urcată 
pentru executarea lucrărilor de montare a construcțiilor liniare. Epuismentele directe, prin 
pomparea apelor din incinta săpăturilor se realizează în terenuri cu permeabilitate redusă şi 
cantități mici de apă, pămîntul fiind coeziv în granulaţie mare. În pămînturile cu granulaţie fină, 
se poate provoca antrenarea acestor particule, care duc la instabilitatea pămîntului din incintă. 


Pentru aceasta, de-a lungul radierului tranşeului, din loc în loc, se sapă nişte başe (gropițe), care 
colectează apele, iar pentru gropile sub construcțiile voluminoase, pe perimetrul acestora se sapă 
un şanţ, cu panta de 0,002 – 0,005 care conduc apele spre unul sau mai multe başe, de colectare, 
care cu ajutorul moto sau electropompelor sunt evacuate în afara săpăturii. 


În cazul săpăturilor cu taluz, şanţurile se execută în afara amprizei lucrărilor de bază (fig. 34 b şi 
c), iar în săpăturile sprijinite – în incinta acestora (fig. 34 a). 


 


 
a 


c 
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Fig. 34 Epuismente directe: 


a - pentru tranşee sprijinite; b - pentru tranşee cu talus; c - pentru gropi:  
1 - puţ colector; 2 - pompă; 3 - şanţ de scurgere a apei 


Pentru pomparea directă a apelor se folosesc pompe centrifuge absorbante - refulate de joasă 
presiune, cu debite de 5 ÷ 200 m3/h şi adîncimea de absorbţie de 6,0 - 9,0 m, sau pompe 
submersibile, care funcționează total sau parțial sub nivelul apei, avînd debite între 10 şi 500 
m3/h, cu înălţimea de refulare pînă la 18 m. 


În punctele de colectare a apelor se sapă cîte o groapă (puţ), cu un volum suficient ca sorbul 
pompei, sau pompa submersibilă să fie menţinută permanent sub apă. Pompa se amplasează la 
cota terenului pe un şasiu monoax, pe roţi cu pneuri, sau de tip sanie. 


Epuismentele indirecte constau în coborîrea temporară, a nivelului apelor freatice, sub nivelul 
cotei inferioare a săpăturii, astfel încît lucrările să se execute în teren uscat. 
La rîndul lor, epuismentele indirecte se împart în: 


 drenuri care folosesc energia gravitaţională; 
 instalaţii mecanice de epuisment: puţuri filtrante şi puţuri aciculare. 
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Epuismente indirecte – drenuri. În terenuri cu permeabilitatea mai mare, sub viitorul radier al 
canalului se execută drenuri în axul lui sau de o parte şi de alta a acestuia. 


Drenarea apei subterane se recomandă cînd stratul impermeabil are o pantă redusă, astfel încît 
apa captată (drenată) să poată curge spre unul dintre capete, astfel realizîndu-se coborîrea pînzei 
freatice care este necesară atît pentru executarea săpăturilor, cît şi pentru exploatarea ulterioară. 
Evacuarea apei se realizează prin tuburi de dren, care pot fi confecționate din beton, gresie 
ceramică, mase plastice ş.a. În jurul tubului se realizează un filtru invers, alcătuit din material 
granular, aşezat în straturi succesive; mărimea granulelor straturilor de material au dimensiunea 
crescătoare în sensul curgerii apei. 


Epuismente mecanice. Pentru coborîrea temporară a nivelului pînzei apelor freatice în terenuri 
coezive şi cu permeabilitatea ridicată se utilizează puţuri filtrante cu diametru mare, iar în terenuri 
necoezive şi cu permeabilitate redusă (k - pînă la 1 mm/s) - filtre aciculare. 


Puţurile filtrante cu diametru mare (fig. 34) constau dintr-o gaură forată cu d=400 - 600 mm cu 
adîncimea suficientă pentru coborîrea nivelului apei sub cota săpăturii, în care se întroduce o 
cămaşă (tub) din oţel. În interiorul tubului dat se întroduce un al doilea tub cu d=150 - 300 mm, 
care are la capătul interior o porțiune filtrantă de 2 - 4 m, executată din oţel zincat cu grosimea 
de 2 - 4 mm şi înfăşurată cu o ţesătură din sîrmă de cupru cu ochiuri fine, pentru reţinerea 
particulelor antrenate cu apă. 


 
Fig. 34 Puţuri filtrante de diametru mare: 


1 – vană; 2 – mufă; 3 – conductă colectoare; 4 – tub de prelungire;5 – sorb;  
6 – tub filtrant; 7 – plasă de sîrmă din cupru; 8 – dop de lemn; 9 – straturi filtrante 


Pentru evacuarea apei, în interiorul tubului filtrant se introduce sorbul unei pompe amplasate la 
suprafaţa terenului sau se introduc 1 - 2 pompe submersibile. Înainte de extragerea cămăşii 
metalice din pămînt, în spaţiul dintre acesta şi tubul filtrant se introduce material filtrant (pietriş, 
nisip grăunţos) care îndeplineşte rolul unui filtru invers între pămînt şi tubul filtrant. Cămaşa 
metalică este ridicată pe măsură ce se realizează filtru invers. 


Cu cît puțurile sunt mai adînci, raza lor de acţiune pentru un anumit tip de pămînt creşte şi deci 
pot fi amplasate la distanţe mai mari.  


Filtrul acicular (fig. 35) constă din 2 tuburi circulare: exterior - cu diametrul 50 - 75 mm şi 
interior 40 - 50 mm cu lungimea de 1,25 - 2,0 m. Tubul interior serveşte pentru aspiraţia apei, iar 
cel exterior, pentru accesul apei din pămînt, fiind perforat şi înfăşurat la suprafaţă cu o plasă din 
sîrmă de cupru sau din metal plastic dur. Filtrul acicular se continuă la partea superioară cu un 
tub de prelungire, avînd o lungime de 5 - 8,5 m. Tubul de prelungire se racordează printr-un 
furtun flexibil cu diametrul de 51 sau 76 mm la conducta colectoare ce debuşează într-un 
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recipient din care aerul este extras cu o pompă de vid, care crează un vacuum de 0,7 - 0,8 daN 
/cm2, pentru menţinerea nivelului necesar al 
pînzei freatice în timpul executării lucrărilor. 


Filtru acicular se înfige în pămînt (fig. 35b) 
proiectînd, prin capul hidraulic, jeturi de apă cu 
presiune de 5 - 6 daN/cm2. Ca urmare, 
materialul de sub vîrful de spălare se afînează 
iar partea fină este antrenată spre suprafaţă, 
creîndu-se un filtru natural invers, cu diametrul 
de 15 – 25 cm. Sub acțiunea jeturilor de apă, 
filtru acicular pătrunde prin greutatea proprie 
în pămînt, fiind doar ghidat de muncitori. În 
pămînturile tari, înfigerea se realizează şi prin 
batere folosind o sonetă uşoară, cu ciocan sau 
prin vibroînfigere. Extragerea filtrului acicular 
se face, de regulă, hidraulic, iar în unele 
situații cu cricul mecanic sau un alt utilaj de 
ridicat. Schemele instalațiilor cu filtre 
aciculare sunt prezentate în figura 36.  


 


 


 


Filtrele instalate sunt racordate la conducta colectoare prin racorduri flexibile şi robineţi de 
trecere. Robineţii permit reglarea capacității filtrelor şi deconectarea a unui filtru de colector. 


Punerea în funcțiune a epuismentelor începe prin pornirea pompei de vacuum pentru amorsare, 
după care se pornește pompa de apă. Apa subterană intră în filtru prin perforații şi curge în jos 
spre capul hidraulic de unde este aspirată prin țeava interioară. De aici circulă prin conductele 
flexibile (furtunuri), conducta colectoare şi ajunge la agregatul de epuisment, care înglobează 1 
- 2 pompe submersibile de apă, de unde este evacuată. Filtrele vacuumate se protejează pe o 
adîncime de 1 - 1,5 m de la suprafață cu cîte un dop etanș de argilă. 


Funcție de dimensiunile terenului supus coborîrii pînzei freatice, filtrele aciculare se pot amplasa 
pe perimetrul unui contur închis (groapă), sau pe o parte sau ambele părţi de-a lungul tranşeului. 


Fig. 36 Shema instalaţiei cu filtre aciculare: 1 – vîrf de săpare (cap hidraulic); 2 – filtru acicular 
(organ activ); 3 – tub de prelungire; 4 – conductă flexibilă (furtun); 5 – conductă colectoar;  b) 1 – 


conductă colectoare; 2 – filtre aciculare; 3 – pompă; 4 b;c – curbe de denivelare; b - coborîrea 
nivelului pînzei freatice la tranşee înguste; c - coborîrea nivelului pînzei freatice la tranşee largi 


 


a)  c) 


Fig.35 Filtru acicular 
a – vedere generală a filtrului acicular;  


b – vîrful filtrului cu ventilul sferic în timpul 
înfingerii în pămînt; c – idem în timpul 


absorbţiei apei.1 – tub exterior; 2 – tub interior; 
3 – plasă filtrantă; 4 şi 5 – inele;6 – ventil 


sferic; 7 - tijă ; 8 – capul filtrului 
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Scheme de montare a instalațiilor cu filtre aciculare sunt indicate în figura 37. 


   


Executarea umplerii săpăturilor 


Așezarea şi compactarea materialului de umplere în zona tubului se va realiza manual, iar pentru 
compactare se vor folosi maiuri de mînă din lemn, cu colţuri rotunde. 


Umplutura se va realiza într-un strat de 30 de cm, deasupra crestei conductei. Materialul de 
umplere va fi similar cu cel din care s-a realizat patul de pozare, care pentru tuburile din mase 
plastice se adoptă nisip sau sol nisipos. 


În zona conductei, umplutura se va realiza în straturi 
succesive de maxim 15 cm. Locul şi intensitatea 
compactării sunt indicate cu săgeți, (fig. 38). 


Se va urmări ca țeava să nu fie deplasată. De aceea 
se recomandă ca umplerea şi compactarea să aibă 
loc pe ambele părţi ale conductei şi în acelaşi timp. 
Ţevile uşoare trebuie susţinute pentru a nu se 
deplasa. 


 
     


În tabelul 1 se găsesc valorile orientative de 
compactitate pentru diferitele zone ale gropii de montaj. Este interzisă realizarea umplerii în zona 
conductei prin basculare. 
Tabelul 1 


Gradul de compactare pentru diferite zone ale conductei 


Încărcări de 
suprafață 


 grad de compactare (%) 
Zona 


conductă 
 


Zona 
conductă 


 


Zona 
conductă 


 
Drumuri 
principale 85 90 95 


Drumuri 
secundare 85 85 90 


Trotuare 85 80 85 
Zone verzi 85 80 80 


În cazul unor straturi de acoperire mai mari de 3 m, gradul de compactare de 85% din zona de 
conductă s-a dovedit a fi prea mic. În aceste cazuri conform aprecierii proiectantului se poate 


rT 


1rT  2rT  3rT 


Fig. 38 Umplerea şi compactarea 
şanţului dupa pozarea conductelor 


Fig. 37 Vederi generale a instalațiilor de filtre aciculare montate la săpături 
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proiecta un grad de compactare între 85-90%. Un grad de compactare mai mare de 90% în zona 
de conductă se recomandă numai în cazuri excepționale. 


Pentru realizarea umpluturii în zona II se poate utiliza solul/pămîntul rezultat din săpături dacă 
se poate atinge gradul de compactare necesar. În zona II nu este admisă reumplerea prin basculare 
deoarece acest lucru ar putea provoca deformații locale. Reumplerea se face în straturi de 20-25 
cm urmată de compactare mecanică cu utilaje ușoare. 


Compactarea zonei III, aflate sub trafic de circulație se va executa cu grija deosebită. Gradele de 
compactare cerute se pot realiza cu soluri granulate şi cu compactare mecanică eficientă. 
 


 
MONTAREA REŢELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
 
Tehnologii de montare şi îmbinare a conductelor rețelelor de apă 
 


Reţelele de apă, inclusiv şi aducţiunile, ale căror diametre nu depășesc 1500 mm se execută în 
general din tuburi sau ţevi prefabricate, montate la faţa locului, pe șantier efectuîndu-se numai 
operațiunile de montare şi îmbinare ale lor. 


Materialele din care se pot executa rețele de apă sunt: oţelul, fonta, betonul armat precomprimat, 
masa plastică (policlorura de vinil - PVC, polietilena - PE, polipropilena - PPR, poliester armat 
cu fibră de sticlă - PAFSIN). 


Utilizarea ţevilor din oţel se recomandă numai pe traşee foarte dificile amplasate în terenuri tasate 
sau puțin stabile, regiuni cu grad înalt de seismicitate; subtraversări; presiuni de serviciu mari 
(peste 1,6 MPa), precum şi a conductelor de racord şi legătură la stațiile de pompare, tratare şi 
epurare. Deoarece oţelul este relativ uşor supus coroziunii, toate conductele trebuie să fie 
protejate anticoroziv atît la exterior cît şi la interior. Izolarea conductelor se înfăptuiește la stații, 
după care ele sunt transportate cu atenție pe şantier. Pentru evitarea distrugerii izolaţiei în timpul 
sudării, capetele conductelor pe o lungime de 0,5 m nu sunt izolate, aceasta va fi înfăptuită 
nemijlocit pe şantier numai după sudarea şi încercarea preliminară a tronsoanelor montate. 


Pe lîngă izolaţia anticorozivă se recurge şi la protecţia catodică. 


Protecţia anticorozivă a conductelor din oţel îngropat în sol se face prin izolare în următoarele 
tipuri: 
 Izolație normală, care constă dintr-un strat de citrom (bitum amestecat cu benzină); strat de 


mastic bituminos şi înfăşurare exterioară de protecţie din hîrtie specială (de saci sau 
ambalaje), sau folie din PVC. Se aplică în soluri cu agresivitate redusă; 


 Izolație avansată, care constă dintr-un strat de citrom, strat de mastic bituminos, înfăşurare 
de armare din pînză din fibre de sticlă; strat de mastic bituminos şi înfăşurare exterioară de 
protecţie. Grosimea totală a înfăşurării nu trebuie să fie mai mică de 6 mm. Izolaţia avansată 
se aplică în soluri agresive; 


 Izolație foarte avansată, care constă dintr-un strat de citrom, două straturi de înfășurare de 
armare cuprinse între trei straturi de mastic bituminos şi ultimul strat exterior de protecție. 
Grosimea totală a înfăşurării nu trebuie să fie sub 9 mm. Izolația foarte avansată se aplică în 
soluri foarte agresive.  
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Ţevile din oţel utilizate pentru conductele de distribuție a apei se produc de următoarele tipuri: 
 Ţevi din oţel negru sau zincat sudate longitudinal cu sau fără filet folosite preponderent 


pentru instalaţiile interioare de apă, încălzire şi gaze cu diametrele cuprinse între 10 şi 150 
mm (STAS 3262-75*). 


 Ţevi din oţel trase la cald (STAS 8732-78*) sau la rece (STAS 8734-75*), utilizate pentru 
construcţia conductelor cu funcţionarea în mediu agresiv cu temperatură pînă la 4500C şi 
presiune pînă la 10 MPa, cu diametrele cuprinse între 20 şi 150 mm. 


 Ţevi din oţel sudate longitudinal utilizate pentru conducte şi instalaţii de diferite tipuri se 
produc cu diametrele exterioare cuprinse între 70 şi 1420 mm, cu lungimea de 10 sau 12 m 
(STAS 10704-76*). 


 Ţevi din oţel sudate spiralat utilizate pentru conducte magistrale se produc cu diametrele 
cuprinse între 150 şi 1400 mm cu lungimea de 10 sau 12 m (STAS 8696-74*). 


Din ţevi de oţel se execută diferite piese de racord, cum ar fi coturi de 10 - 900 din segmenţi; teuri 
şi cruci egale sau cu reducţie; reducţii; compensatoare de dilataţie; piese cu mufă sau cu flanşă. 


Ţevile din oţel se îmbină prin sudură cap la cap, cu flanşe şi mufă cu filet. Pentru uşurinţa 
montării, ţevile se îmbină cap la cap pe marginea tranşeului în tronsoane de 50 - 200 m, fiind 
pozate pe nişte reazeme provizorii, care mai apoi se lansează în tranşeu, unde se sudează cap la 
cap la poziţie cu tronsonul vecin. O altă metodă de montare constă în îmbinarea ţevilor cap la 
cap pe marginea tranşeului pe toată lungimea dintre două cămine cu lansarea de pe mal sub forma 
unui fir continuu. 


Îmbinarea prin flanşe se execută numai la faţa locului în spaţii vizitabile (cămine, camere, staţii 
de pompare etc.), conductele avînd sudate la capete în prealabil flanşele necesare. La îmbinare 
între cele două flanşe se aşează o garnitură de cauciuc, carton sau clincherit, care prin strîngere 
de buloane, asigură etanşeitatea corespunzătoare. Ţevile din oţel sau tronsoanele pregătite sunt 
lansate în tranşeu cu ajutorul lansatoarelor de conducte, macaralelor sau a altor mecanisme şi 
pozate pe patul tranşeului anterior pregătit. Prinderea conductei se face cu chingi metalice 
speciale sau „prosoape” cu cabluri metalice, pentru a nu se distruge izolaţia exterioară. După 
pozarea tronsonului următor se execută în şanţ îmbinarea între ele. Pentru aceasta în dreptul 
îmbinării se va face o başă cu dimensiunile respective. Conductele tronsoanelor montate se 
acoperă manual cu pămînt, circa 20 cm peste creasta tubului, cu excepţia îmbinărilor care se vor 
izola şi astupa după controlul calității îmbinărilor şi încercările preliminare. 


Îmbinarea prin mufă cu filet se adoptă pentru instalațiile interioare de apă rece şi caldă cînd 
acestea sunt amplasate în spații vizitabile. 


Tuburile din beton armat precomprimat sunt utilizate la executarea aducțiunilor subterane de 
dimensiuni mari pentru transportarea apei precum şi a altor lichide neagresive față de beton, 
armătură şi inelele de etanşare din cauciuc. 


Tuburile sunt realizate din beton şi armătură longitudinală în prealabil alungită, înfăşurată 
transversal cu o sîrmă întinsă de înaltă rezistenţă, în aşa fel fiind comprimat pe direcţie 
transversală. Betonul turnat în cofraj care include carcasa dată din armătură este centrifugat sau 
vibropresat hidraulic. 
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Ţevile din oţel utilizate pentru conductele de distribuție a apei se produc de următoarele tipuri: 
 Ţevi din oţel negru sau zincat sudate longitudinal cu sau fără filet folosite preponderent 


pentru instalaţiile interioare de apă, încălzire şi gaze cu diametrele cuprinse între 10 şi 150 
mm (STAS 3262-75*). 


 Ţevi din oţel trase la cald (STAS 8732-78*) sau la rece (STAS 8734-75*), utilizate pentru 
construcţia conductelor cu funcţionarea în mediu agresiv cu temperatură pînă la 4500C şi 
presiune pînă la 10 MPa, cu diametrele cuprinse între 20 şi 150 mm. 


 Ţevi din oţel sudate longitudinal utilizate pentru conducte şi instalaţii de diferite tipuri se 
produc cu diametrele exterioare cuprinse între 70 şi 1420 mm, cu lungimea de 10 sau 12 m 
(STAS 10704-76*). 


 Ţevi din oţel sudate spiralat utilizate pentru conducte magistrale se produc cu diametrele 
cuprinse între 150 şi 1400 mm cu lungimea de 10 sau 12 m (STAS 8696-74*). 
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şi cruci egale sau cu reducţie; reducţii; compensatoare de dilataţie; piese cu mufă sau cu flanşă. 
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cap la poziţie cu tronsonul vecin. O altă metodă de montare constă în îmbinarea ţevilor cap la 
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unui fir continuu. 
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lansate în tranşeu cu ajutorul lansatoarelor de conducte, macaralelor sau a altor mecanisme şi 
pozate pe patul tranşeului anterior pregătit. Prinderea conductei se face cu chingi metalice 
speciale sau „prosoape” cu cabluri metalice, pentru a nu se distruge izolaţia exterioară. După 
pozarea tronsonului următor se execută în şanţ îmbinarea între ele. Pentru aceasta în dreptul 
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izola şi astupa după controlul calității îmbinărilor şi încercările preliminare. 
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armătură şi inelele de etanşare din cauciuc. 


Tuburile sunt realizate din beton şi armătură longitudinală în prealabil alungită, înfăşurată 
transversal cu o sîrmă întinsă de înaltă rezistenţă, în aşa fel fiind comprimat pe direcţie 
transversală. Betonul turnat în cofraj care include carcasa dată din armătură este centrifugat sau 
vibropresat hidraulic. 


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


33 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Tuburile din beton armat realizate prin metoda vibropresării se distribuie în 4 clase funcţie de 
presiunea de calcul interioară, iar cele realizate prin metoda 
centrifugării – în 3 clase: I – presiunea interioară de 1,5 MPa, 
II – presiunea interioară de 1,0 MPa şi III – presiunea 
interioară de 0,5 MPa. 


Tuburile se produc cu lungimea de 5,0 m cu diametrele 
cuprinse între 500 şi 1600 mm, avînd un capăt cu mufă iar la 
celălalt capăt drept cu nervură (fig. 39). 


Nu se recomandă folosirea acestor tuburi în următoarele 
situații: terenuri instabile; terenuri mîloase; la presiuni de 
lucru peste 1,0 MPa; la conducte suspendate: la conducte 
care lucrează sub vacuum şi la conducte care funcționează sub 00 C.  


Adîncimea de pozare a tuburilor din beton armat precomprimat, pentru toate tipurile, se adoptă 
de cel mult 2 - 4 m de la creasta tubului. În dreptul fiecărei mufe se face o adîncitură (başă), încît 
tubul să fie pozat pe pat pe toată lungimea lui. Tot odată, başa dată cu dimensiunile respective 
este necesară pentru înfăptuirea etanşării îmbinărilor. 


Îmbinările tuburilor se realizează cu garnitură specială de cauciuc cu secţiunea circulară 
nemijlocit în tranşeu. Pe capătul neted al tubului care se montează se aşează garnitura şi fiind 
suspendat la macara se centrează în mufa tubului pozat fiind împins sau tras cu dispozitive 
speciale, pînă cînd între tuburi din interiorul mufei rămîne o distanţă de 15 mm pentru tuburi cu 
diametrele pînă la 1000 mm şi 20 mm pentru tuburi cu diametrele peste 100 mm, după care tubul 
se lasă pe patul tranşeului. Introducerea capătului neted în mufa tubului vecin prin împingere sau 
tragere se realizează prin următoarele metode: 


a) cu ajutorul cricului cu cremalieră întărit de un sprijin mobil din beton, (fig. 40); 
b) cu ajutorul unui dispozitiv de întindere amplasat în interiorul tubului supus montării  


(fig .41); 
c) cu ajutorul unui dispozitiv de întindere cu vinci şi colier articulat (fig. 42); 
d) cu ajutorul unui troliu cu pîrghie (fig. 43); 
e) cu ajutorul buldozerului (fig. 44); 
f) cu ajutorul cupei excavatorului (fig. 45). 


Pentru reţelele de apă executate din tuburi din beton armat, piesele de racord, schimbare a 
direcţiei, reducţii ş.a. se realizează din oţel cu protecţie anticorozivă. 


 
 


 


Fig. 39 Tuburi din beton armat 
precomprimat 


Fig. 40 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul cricului cu cremalieră întărit de un suport mobil din 
beton 1 – tubul montat;  2 – tubul în montare; 3 – bîrnă din lemn; 


4 – cric cu cremalieră; 5 – suport mobil din beton 
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Fig.41 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul dispozitivului de întindere amplasat în interiorul tubului în 
montare.1 – tubul montat; 2 – distanţier cu filet; 3 – dispozitiv de întindere; 4 – tubul în montare;  


5 – şuruburi de întindere; 6 – grindă de reazem 
 


 


 
Fig.42 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul dispozitivului de întindere cu vinci şi colier articulat 


1 – colier articulat; 2 – cablu metalic; 3 – şuruburi de reglare; 4 – vinci de întindere; 5 – reazem sub 
formă de cruce;  6 – cruce mobilă; 7 – cheie cu clichet 


 


 
Fig. 43 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul troliului cu pîrghie 


1 – cablu metalic; 2 – semicolier din oţel; 3 – inel din cauciuc; 4 – pîrghie; 5 – troliu cu pîrghie;  
6 – grindă de reazem; 7 – scripete 


 


 


 
Fig. 44 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul buldozerului 


1 – tubul montat; 2 – tubul în montare; 3 – bîrne din lemn; 4 – buldozer (tractor) 
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Fig.41 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul dispozitivului de întindere amplasat în interiorul tubului în 
montare.1 – tubul montat; 2 – distanţier cu filet; 3 – dispozitiv de întindere; 4 – tubul în montare;  


5 – şuruburi de întindere; 6 – grindă de reazem 
 


 


 
Fig.42 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul dispozitivului de întindere cu vinci şi colier articulat 


1 – colier articulat; 2 – cablu metalic; 3 – şuruburi de reglare; 4 – vinci de întindere; 5 – reazem sub 
formă de cruce;  6 – cruce mobilă; 7 – cheie cu clichet 


 


 
Fig. 43 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul troliului cu pîrghie 


1 – cablu metalic; 2 – semicolier din oţel; 3 – inel din cauciuc; 4 – pîrghie; 5 – troliu cu pîrghie;  
6 – grindă de reazem; 7 – scripete 


 


 


 
Fig. 44 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul buldozerului 


1 – tubul montat; 2 – tubul în montare; 3 – bîrne din lemn; 4 – buldozer (tractor) 


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


35 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 
 


Fig. 45 Îmbinarea tuburilor cu ajutorul cupei excavatorului 
1 – tubul montat; 2 – inel din cauciuc; 3 – tubul în montare;4 – bîrnă din lemn 


Tuburile din fontă ductilă îmbină avantajele fontei de rezistență la agresivitatea solului cu cele 
ale oţelului, de rezistenţă mecanică. Acestea rezistă oricăror tipuri de soluri, indiferent de 
agresivitatea lor. 


Fonta are cea mai lungă durată de viață dintre toate materialele utilizate în construcția rețelelor 
de apă, estimată la 80 de ani. 


Țevile din fontă ductilă sunt rezistente la sarcină 
oferind o siguranţă în cazul evoluţiei în timp a 
solicitărilor mecanice sau a condiţiilor de 
rezemare; rezistenţă la şocuri hidraulice; limită de 
elasticitate înaltă, întindere importantă, rezistenţa 
la compresiune şi abraziune, durată mare de viaţă, 
operaţii simple de îmbinare. Se produc cu mufe 
avînd lungimile de la 6,0 la 8,27 m şi diametrele 
cuprinse între 60 şi 2000 mm (fig. 46); ţevi cu 
flanşe sudate cu diametrele între 60 şi 1400 mm şi 
cu flanşe turnate, cu diametrele între 700 şi 2000 mm, lungimea de 1; 2; şi 3m. Presiunile maxime 
admisibile pentru ţevile cu mufe fiind între 1,9 şi 4 MPa funcţie de tipul îmbinării şi diametrul.  


Tuburile din fontă ductilă sunt prevăzute atît cu izolaţie exterioară cît şi cu izolaţie interioară. 
Izolaţie exterioară are drept scop protecţia ţevilor împotriva agresivităţii solurilor şi constă din 
mai multe straturi: 
- acoperire simplă bituminoasă pentru soluri neagresive (nisipoase şi calcaroase); 
- acoperire dublă cu strat de zinc şi bitum pentru soluri agresive; 
- acoperire triplă cu strat de zinc şi bitum plus strat din polietilenă pentru soluri deosebit de 


agresive.  


Stratul de zinc metalic este aplicat pe suprafața exterioară prin pulverizare şi acoperit cu lac 
bituminos pentru umplerea porilor şi în contact cu solul zincul se transformă într-un strat aferent 
dens şi impermeabil. 


Izolaţia interioară reprezintă o izolaţie activă din mortar din ciment centrifugat. Aceasta permite 
evitarea riscului de atac al peretelui interior de către apele transportate; garantarea menţinerii 
performanţelor hidraulice ale conductelor în timp; garanţia menţinerii calităţii apei. În timpul 


Fig. 46 Tuburi fontă ductilă 
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transportării apei mortarul din ciment se îmbină cu apă îmbogăţindu-se cu elemente alcaline, 
devenind necorozivă în apropierea peretelui metalic.  


Pentru tuburile din fontă ductilă cu mufă se adoptă următoarele tipuri de îmbinări: 
- mecanice – expres, (fig.47); 
- standart zăvorate, (fig. 48); 
- automate STANDARD şi TYTON, (fig. 49). 


 
 
  
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Îmbinările TYTON cuprind următoarele tipuri de mufe: 


- TYTON pentru solicitări longitudinale,( fig. 50); 
- TYTON-SIT pentru diametre şi presiuni mici, (fig. 51); 


 


                                                                 
Fig.50 Mufă TYTON pentru     Fig. 51 Mufă TYTON – SIT 
         solicitări longitudinale 
 


- TYTON-SV pentru diametre şi presiuni mari, (fig.52); 
- TYTON cu filet pentru intervenţii şi reparaţii,( fig. 53). 


 


Fig.47 Părţile componente ale îmbinării 
mecanice EXPRESS (BUDERUS)  
1 - garnitură de etanşare din cauciuc;  
2 - mufă; 
3 - bulon de strîngere; 
4 - contraflanşă.   


Fig. 48 Părțile componente ale îmbinării  
STANDARD V+i 1-contraflanșă;2 - 


garnitură de etanєare STANDARD; 3 - inel 
de  blocaj UNIVERSAL Vi; 4 - bulon 


 


Fig. 49 Părțile componente ale 
îmbinării  STANDARD și TYTON 


1 - garnitura de etanșare din elastomer;   
 2 - mufa; 3 - capătul neted 
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Îmbinările STANDARD şi TYTON se realizează prin introducerea capătului neted în capătul cu 
mufă, iar etanşeitatea este realizată prin comprimarea radială a garniturii din elastomer aşezată 
în canelura mufei. Îmbinarea tuburilor din fontă este concepută în aşa mod, încît presiunea de 
contact dintre garnitura de etanşare şi peretele interior al mufei şi cel exterior al capătului neted 
creşte odată cu presiunea interioară, asigurîndu-se în aşa fel o etanşeitate perfectă. 


Îmbinările cu mufe acceptă o deviere unghiulară de la axa conductei care permit realizarea de 
curbe cu raza mare fără utilizarea racordurilor speciale sau ajustărilor de şantier; modificări 
minore de direcţie care se fac în timpul pozării ţevilor; pozarea cu preluarea mişcărilor de teren 
(fig. 54). 


 


 
 


Fig. 54 Îmbinarea ţevilor cu o deviere unghiulară 


Valoarea unghiului de deviere constituie: 
 50 pentru tuburi cu d≤150 mm; 
 40 pentru tuburi cu d=200 - 300 mm; 
 30 pentru tuburi cu d=350 - 700 mm. 


Pentru țevile din fontă ductilă se prevăd o gamă destul de largă de racorduri, dintre care: piesele 
de racord cu mufă, mufă şi flanşă; mufe duble; coturi cu unghiuri de 300; 450 şi 900 cu mufe şi 
flanşe; teuri egale şi cu reducţie cu mufe şi flanşe; reducţii cu mufe şi flanşe. 


În afară de fonta ductilă, se mai produc ţevi (tuburi) din fontă gri cu diametrele cuprinse între 
65 şi 1000 mm, lungimea lor fiind de 6 m, cu mufă şi îmbinarea standard, cu garnitură din 
elastomer, precum şi cu îmbinare prin ştemuire. Îmbinarea standard este analogică ca şi pentru 
ţevile din fontă ductilă (fig. 55). 
 


Fig. 52 Mufă TYTON – SV Fig. 53 Mufă TYTON cu filet pentru 
intervenţii şi reparaţii 
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Fig. 55 Îmbinare standard cu garnituri de cauciuc a tuburilor din fontă gri 


Îmbinarea prin ştemuire (fig. 56) constă în introducerea capătului neted în capătul cu mufă, 
centrarea tubului introdus şi etanşarea spaţiului liber al mufei cu frînghie gudronată la adîncimea 
medie de 1/3 din mufă, iar restul – 2/3 este etanşat cu un amestec din asbest (o parte) şi ciment 
(2 părţi) cu adaos de 10-12% apă. 


Ştemuirea se efectuează în modul următor: 
 frînghia gudronată este pregătită din mai multe fire răsucite împreună care formează un 


diametru puţin mai mare decît lăţimea spaţiului liber al mufei. 
 lungimea frînghiei este determinată de diametrul tubului montat ca să formeze 3-4 inele 


introduse în mufă şi poate fi adoptată ca un segment întreg sau mai multe segmente egale cu 
lungimea cercului tubului cu suprapunere de 5-10 cm. 


 frînghia este introdusă şi etanşată în straturi prin baterea cu ciocanul peste un ştemuitor pînă 
la ricoşarea elastică a ştemuitorului de frînghie şi ciocanului de ştemuitor. 


 la etapa a doua se prepară amestecul din asbest şi ciment şi după ce se umezeşte cu apă se 
introduce în spaţiul rămas şi se ştemuieşte cu aceleaşi instrumente în straturi a cîte un 
centimetru adîncime, de jos în sus.  


 ștemuită îmbinarea este udată de 3 - 4 ori în prima zi şi acoperită cu cîrpe, rogojină sau alt 
material avut la îndemînă pentru evitarea uscării bruşte a asbocimentului din mufă.  


Pentru toate tipurile de îmbinări cu mufă a tuburilor din fontă, capătul neted va fi introdus în 
mufă nu pînă la capăt, dar se va păstra un rost (interspaţiu) de 5 - 6 mm pentru tuburile cu d≤300 
mm şi 8 - 9 mm pentru tuburile cu d>300 mm.  


Montarea conductelor se începe de la capătul aval al tronsonului, tub cu tub nemijlocit în tranşeu 
pe un pat bine pregătit. 


 


 
 


Fig. 56 Îmbinarea tuburilor din fontă prin ştemuire 
a) succesiunea introducerii frînghiei gudronate în mufă; b) îmbinare etanşată; 1, 2, 3 – spire de 


frînghie gudronată; 4 – lacăt din asbociment 
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Fig. 55 Îmbinare standard cu garnituri de cauciuc a tuburilor din fontă gri 


Îmbinarea prin ştemuire (fig. 56) constă în introducerea capătului neted în capătul cu mufă, 
centrarea tubului introdus şi etanşarea spaţiului liber al mufei cu frînghie gudronată la adîncimea 
medie de 1/3 din mufă, iar restul – 2/3 este etanşat cu un amestec din asbest (o parte) şi ciment 
(2 părţi) cu adaos de 10-12% apă. 


Ştemuirea se efectuează în modul următor: 
 frînghia gudronată este pregătită din mai multe fire răsucite împreună care formează un 


diametru puţin mai mare decît lăţimea spaţiului liber al mufei. 
 lungimea frînghiei este determinată de diametrul tubului montat ca să formeze 3-4 inele 


introduse în mufă şi poate fi adoptată ca un segment întreg sau mai multe segmente egale cu 
lungimea cercului tubului cu suprapunere de 5-10 cm. 


 frînghia este introdusă şi etanşată în straturi prin baterea cu ciocanul peste un ştemuitor pînă 
la ricoşarea elastică a ştemuitorului de frînghie şi ciocanului de ştemuitor. 


 la etapa a doua se prepară amestecul din asbest şi ciment şi după ce se umezeşte cu apă se 
introduce în spaţiul rămas şi se ştemuieşte cu aceleaşi instrumente în straturi a cîte un 
centimetru adîncime, de jos în sus.  


 ștemuită îmbinarea este udată de 3 - 4 ori în prima zi şi acoperită cu cîrpe, rogojină sau alt 
material avut la îndemînă pentru evitarea uscării bruşte a asbocimentului din mufă.  


Pentru toate tipurile de îmbinări cu mufă a tuburilor din fontă, capătul neted va fi introdus în 
mufă nu pînă la capăt, dar se va păstra un rost (interspaţiu) de 5 - 6 mm pentru tuburile cu d≤300 
mm şi 8 - 9 mm pentru tuburile cu d>300 mm.  


Montarea conductelor se începe de la capătul aval al tronsonului, tub cu tub nemijlocit în tranşeu 
pe un pat bine pregătit. 


 


 
 


Fig. 56 Îmbinarea tuburilor din fontă prin ştemuire 
a) succesiunea introducerii frînghiei gudronate în mufă; b) îmbinare etanşată; 1, 2, 3 – spire de 


frînghie gudronată; 4 – lacăt din asbociment 
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Tuburile din poliester armați cu fibră de sticlă (PAFSIN) şi inserție din nisip sunt realizate 
prin centrifugare şi au ca materie primă fibră de sticlă pentru armare, răşină poliesterică ca un 
agent de legătură şi nisipul silicic. Ele au următoarele avantaje: 


- rezistenţă la coroziunea solului şi la lichidul transportat; 
- îmbinare etanşă şi uşor de executat; 
- rezistenţă la abraziune; 
- durată de viaţă foarte mare; 
- capacitate de transport mărită, datorită rezistenţei hidraulice foarte mici; 
- greutate relativ mică faţă de tuburile din beton armat, fontă şi oţel. 


Ca dezavantaje ale tuburilor date putem menţiona: 


- utilizarea lor pentru construcţia reţelelor cu diametre peste 200 mm;  
- pregătirea unui pat de sprijin şi pozare din pietriş sau nisip cu pietriş. 


Tuburile din PAFSIN sunt fabricate cu diametrele cuprinsele între 200 şi 2400 mm lungimea 
fiind de 6 m, cu ambele capete netede (fig. 57). 


Clasificarea tuburilor este înfăptuită mai întîi conform 
rigidităţii nominale SN şi în al doilea rînd în conformitate cu 
treptele de presiune PN. Pentru reţelele cu scurgere liberă 
(de canalizare) se adoptă tuburile cu valoarea SN 2500; SN 
5000; sau SN 10000, funcţie de adîncimea de pozare, iar 
pentru reţelele cu funcţionare sub presiune clasa tubului se 
alege reieşind şi din presiunea de lucru a conductei.  
Domeniul de utilizare a tuburilor conform SN este 
următorul: 


- tuburile cu rigiditate nominală SN 2500 (2500 N/m2) sunt utilizate pentru pozare subterană, 
dar în principal utilizate pentru relining; 


- tuburile cu rigiditate nominală SN 5000 sunt adoptate pentru transportarea apelor fără 
presiune şi încărcare medie, adică la pozare în terenuri amestecate la o adîncime de pînă la 
3 m cu o încărcare din trafic pînă la 60 tn pe axă; 


- tuburile cu rigiditatea nominală SN 10000 sunt adoptate atît pentru reţele cu scurgere liberă 
(canalizare) cît şi sub presiune care corespund unor încărcări mari şi sunt utilizate la 
pozarea subterană în terenuri cu adîncimea pînă la 6 m, sau cu încărcări de trafic de 60 tn 
pe axă şi acoperire puţin adîncă.  


Rigidităţi mai mari de SN 10000 pot fi adoptate numai în cazuri speciale, cînd adîncimea de 
pozare este destul de mare (peste 6 m), pentru construirea rețelelor de apă şi canalizare cu 
scurgere gravitațională. 


Îmbinarea tuburilor se face cu ajutorul mufelor. Deoarece tuburile au ambele capete netede, 
mufele de îmbinare sunt montate din fabricație pe unul dintre capetele fiecărui tub. 


Mufa de îmbinare conţine ca parte integră o garnitură în întregime din elastomeri (propilen-
etilenă, EPDM) cu trei inele: 


- central cu rol de stopare şi preluare a dilataţiilor liniare; 
- extreme, cu rol de etanşare. 


Fig. 57 Tuburi din PAFSIN 
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Funcţie de condiţiile proiectului reţelei de apă se adoptă următoarele moduri de îmbinări cu piese 
FWC; DC; DCL; WKH. 


Îmbinărea de tip FWC este înzestrată cu o garnitură din cauciuc din EPDM, care este aşezată 
într-un inel de consolidare din laminat din poliester armat cu fibră de sticlă (mufă). Această 
garnitură poate fi simetrică, (fig. 58), sau asimetrică (fig. 59). În cazul garniturii simetrice, umărul 
central este amplasat pe centru , iar pe fiecare parte a acestuia se află o garnitură de rezemare şi 
o garnitură de comprimare. Cu aceste îmbinări pot fi legate tuburile cu diametrele nominale de 
la 300 pînă la 2400 mm, precum şi diferite piese de racord, care au diametrul exterior același cu 
cel al tubului.  


 
 
 


                                                 


 
Tuburile cu diametrele nominale de la 200 la 500 mm pot fi îmbinate utilizînd piesa DC (fig. 60). 
Aceasta cuprinde un inel armat cu fibră de sticlă care încorporează două inele de etanşare şi un 
distanţier. 


În cazul necesităţii unei îmbinări rezistente la tracţiune se indică îmbinarea de tipul DCL. Litera 
L în nume indică „Lock-blocat”. Blocarea se obţine printr-un stift de forfecare, care se introduce 
lateral în îmbinare, după asamblarea tuburilor, cu jumătate din grosimea sa situat într-un şanţ în 
tub şi jumătate într-un şanţ în îmbinare (mufă). 


Îmbinările cu piesă de tipul WKH (fig. 61) sunt utilizate cu 
precădere în relining. Ele au un profil mult mai mic faţă de peretele 
tubului, decît piesele FWC şi DC, de aceea ele permit utilizarea mai 
mare a secţiunii în relining. Piesa WKH este identică cu cea utilizată 
pentru mufarea tubului şi pentru căptuşirea forţată, adică nu 
depăşeşte diametrul exterior al conductei şi din acest motiv oferă un 


profil exterior perfect neted al tubului la îmbinare. 


 


Îmbinările cu piese FWC şi DC sunt utilizate obişnuit la conducte fără presiune precum şi la 
conducte cu presiune la maximum 3,5 MPa. Pentru realizarea îmbinărilor sus menţionate se 
utilizează un lubrifiant cu care se unge atît garniturile la partea interioară cît şi capetele exterioare 
ale tubului, după care tubul este împins în piesa de îmbinare cu o forţă constantă, controlată, 
asigurîndu-se astfel etanşarea conductelor. 


Pentru construcţia reţelelor din PAFSIN sunt produse o gamă de piese şi racorduri din acelaşi 
material, aşa ca: coturi de schimbare a direcţiei cu unghiuri pînă la 900; piese de racord sub formă 
de teuri cu mufe şi flanşe armate cu fibră de sticlă şi flanşe oarbe; capete de flanşe armate cu 
fibră de sticlă şi flanşe oarbe; reducţii; încastrări cu articulaţie de piese de cămin şi cuplare 
adiţionată. 


Fig. 58 Îmbinare cu piesa 
FWC - simetrică 


Fig. 59 Îmbinare cu piesa 
FWC- asimetrică Fig. 60 Îmbinare cu piesa DC 


Fig. 61 Îmbinare cu  
piesa WKH 
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Funcţie de condiţiile proiectului reţelei de apă se adoptă următoarele moduri de îmbinări cu piese 
FWC; DC; DCL; WKH. 


Îmbinărea de tip FWC este înzestrată cu o garnitură din cauciuc din EPDM, care este aşezată 
într-un inel de consolidare din laminat din poliester armat cu fibră de sticlă (mufă). Această 
garnitură poate fi simetrică, (fig. 58), sau asimetrică (fig. 59). În cazul garniturii simetrice, umărul 
central este amplasat pe centru , iar pe fiecare parte a acestuia se află o garnitură de rezemare şi 
o garnitură de comprimare. Cu aceste îmbinări pot fi legate tuburile cu diametrele nominale de 
la 300 pînă la 2400 mm, precum şi diferite piese de racord, care au diametrul exterior același cu 
cel al tubului.  


 
 
 


                                                 


 
Tuburile cu diametrele nominale de la 200 la 500 mm pot fi îmbinate utilizînd piesa DC (fig. 60). 
Aceasta cuprinde un inel armat cu fibră de sticlă care încorporează două inele de etanşare şi un 
distanţier. 


În cazul necesităţii unei îmbinări rezistente la tracţiune se indică îmbinarea de tipul DCL. Litera 
L în nume indică „Lock-blocat”. Blocarea se obţine printr-un stift de forfecare, care se introduce 
lateral în îmbinare, după asamblarea tuburilor, cu jumătate din grosimea sa situat într-un şanţ în 
tub şi jumătate într-un şanţ în îmbinare (mufă). 


Îmbinările cu piesă de tipul WKH (fig. 61) sunt utilizate cu 
precădere în relining. Ele au un profil mult mai mic faţă de peretele 
tubului, decît piesele FWC şi DC, de aceea ele permit utilizarea mai 
mare a secţiunii în relining. Piesa WKH este identică cu cea utilizată 
pentru mufarea tubului şi pentru căptuşirea forţată, adică nu 
depăşeşte diametrul exterior al conductei şi din acest motiv oferă un 


profil exterior perfect neted al tubului la îmbinare. 


 


Îmbinările cu piese FWC şi DC sunt utilizate obişnuit la conducte fără presiune precum şi la 
conducte cu presiune la maximum 3,5 MPa. Pentru realizarea îmbinărilor sus menţionate se 
utilizează un lubrifiant cu care se unge atît garniturile la partea interioară cît şi capetele exterioare 
ale tubului, după care tubul este împins în piesa de îmbinare cu o forţă constantă, controlată, 
asigurîndu-se astfel etanşarea conductelor. 


Pentru construcţia reţelelor din PAFSIN sunt produse o gamă de piese şi racorduri din acelaşi 
material, aşa ca: coturi de schimbare a direcţiei cu unghiuri pînă la 900; piese de racord sub formă 
de teuri cu mufe şi flanşe armate cu fibră de sticlă şi flanşe oarbe; capete de flanşe armate cu 
fibră de sticlă şi flanşe oarbe; reducţii; încastrări cu articulaţie de piese de cămin şi cuplare 
adiţionată. 


Fig. 58 Îmbinare cu piesa 
FWC - simetrică 


Fig. 59 Îmbinare cu piesa 
FWC- asimetrică Fig. 60 Îmbinare cu piesa DC 


Fig. 61 Îmbinare cu  
piesa WKH 


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


41 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Tuburile şi ţevile din policlorură de vinil sunt utilizate pentru reţelele de distribuţie a apei 
potabile şi lichide industriale; reţele de irigaţii; reţele de canalizări interioare şi exterioare; 
sisteme de drenaj; sisteme de foraje pentru captarea apelor subterane. 


Tuburile din PVC au următoarele avantaje: 


- pierderi de sarcină reduse la transportul fluidelor, datorate suprafeţelor interioare netede şi 
ca rezultat grad superior de curgere; 


- rezistenţă chimică şi electrochimică ridicată; 
- lipsa depunerilor în interior, păstrîndu-se astfel puritatea apei potabile în reţelele de 


distribuţie; 
- flexibilitate bună; 
- greutate scăzută, ceea ce uşurează manipularea şi transportarea; 
- asamblarea simplă şi rapidă; 
- manopera scăzută pentru montaj. 


Dezavantajele tuburilor din PVC sunt: 
- degradarea la acţiunea razelor ultraviolete la expunere îndelungată; 
- îngropate subteran pot fi depistate numai prin săpături; 
- pot fi supuse unor atacuri cu substanţe chimice agresive pentru PVC. 


Se produc cu sau fără mufă şi sunt şanfrenate pentru uşurarea montării şi pentru protejarea 
garniturii de cauciuc la montare. (Fig. 62).   


 


                 
Fig. 62 Tuburi din PVC sub presiune 


Îmbinările tuburilor din PVC pot fi: 


 rigide îmbinate prin lipire cu adeziv (vinilfix), pentru tuburile cu D≤110 mm, în cazul 
mufelor netede (fig. 63); 
 


 
Fig. 63 Mufă lisă / Îmbinare prin lipire 


 elastice: îmbinare cu garnitură de cauciuc „Tecnoguinto” în mufă (fig. 64); 
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Fig. 64 Mufă cu inel Tecnogiunt 


 
 îmbinare cu inel de cauciuc în mufă de tipul A sau B (fig. 65); 


 
Fig. 65 Mufă cu inel de cauciuc 


 îmbinare cu racorduri de tip manşetă (fig. 66). 
 


 
 


Fig. 66. Îmbinare cu racord tip manşetă 


Reţelele de apă pozate subteran se realizează din tuburi PVC cu mufă prin etanşare cu garnituri 
sau inele din cauciuc. Aceste îmbinări sunt mai flexibile decît cele cu mufă lisă şi au implicit, o 
comportare mecanică superioară, elasticitatea lor permite preluarea deformărilor liniare şi 
unghiulare din reţea sau ale terenului. În acest caz conductele se îmbină una cîte una în şanţul de 
execuţie. Tuburile cu D≤200 pot fi lansate în şanţ manual cu capătul neted în jos, iar cele cu 
D>200 mm sunt lansate cu macaraua sau lansatorul de conducte. Capetele netede ale conductelor 
lansate se curăţă de eventualele murdării, se unge cu material lubrifiant şi se împinge în capătul 
cu mufă în care este aşezată garnitura de cauciuc. 


Garniturile de etanşare se livrează gata montate în mufa conductelor sau se anexează în ambalaj 
separat. Capătul neted este introdus în mufă nu la toată adîncimea mufei, dar cu 10 mm mai puţin. 
Această lungime de întroducere se marchează pe capătul neted înainte de realizarea îmbinării. 


Pentru realizarea îmbinărilor la vane cu flanşe se adoptă racorduri de tip flanşă, iar pentru cele 
care nu sunt prevăzute cu flanşe de fixare, se utilizează racorduri de tip manşetă. 


Pentru realizarea acestei îmbinări se curăţă capetele şi se aşează corespunzător cele două 
elemente componente ale manşetei. Racordul se fixează prin strîngerea şuruburilor. 


Racordul cu flanşă liberă se compune din garnitura inelară de PVC şi flanșă liberă metalică sau 
de PVC. Racordarea dată se efectuează în felul următor, pe capătul neted al conductei se îmbracă 
flanşa liberă, după care se montează garnitura inelară, iar între suprafeţele de contact dintre flanşa 
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Fig. 64 Mufă cu inel Tecnogiunt 


 
 îmbinare cu inel de cauciuc în mufă de tipul A sau B (fig. 65); 


 
Fig. 65 Mufă cu inel de cauciuc 


 îmbinare cu racorduri de tip manşetă (fig. 66). 
 


 
 


Fig. 66. Îmbinare cu racord tip manşetă 


Reţelele de apă pozate subteran se realizează din tuburi PVC cu mufă prin etanşare cu garnituri 
sau inele din cauciuc. Aceste îmbinări sunt mai flexibile decît cele cu mufă lisă şi au implicit, o 
comportare mecanică superioară, elasticitatea lor permite preluarea deformărilor liniare şi 
unghiulare din reţea sau ale terenului. În acest caz conductele se îmbină una cîte una în şanţul de 
execuţie. Tuburile cu D≤200 pot fi lansate în şanţ manual cu capătul neted în jos, iar cele cu 
D>200 mm sunt lansate cu macaraua sau lansatorul de conducte. Capetele netede ale conductelor 
lansate se curăţă de eventualele murdării, se unge cu material lubrifiant şi se împinge în capătul 
cu mufă în care este aşezată garnitura de cauciuc. 


Garniturile de etanşare se livrează gata montate în mufa conductelor sau se anexează în ambalaj 
separat. Capătul neted este introdus în mufă nu la toată adîncimea mufei, dar cu 10 mm mai puţin. 
Această lungime de întroducere se marchează pe capătul neted înainte de realizarea îmbinării. 


Pentru realizarea îmbinărilor la vane cu flanşe se adoptă racorduri de tip flanşă, iar pentru cele 
care nu sunt prevăzute cu flanşe de fixare, se utilizează racorduri de tip manşetă. 


Pentru realizarea acestei îmbinări se curăţă capetele şi se aşează corespunzător cele două 
elemente componente ale manşetei. Racordul se fixează prin strîngerea şuruburilor. 


Racordul cu flanşă liberă se compune din garnitura inelară de PVC şi flanșă liberă metalică sau 
de PVC. Racordarea dată se efectuează în felul următor, pe capătul neted al conductei se îmbracă 
flanşa liberă, după care se montează garnitura inelară, iar între suprafeţele de contact dintre flanşa 
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liberă şi cea a vanei (sau altui element) se montează garnitura de etanşare, după care racordul se 
strînge cu şuruburi şi piuliţe. Strîngerea şuruburilor se realizează în cruce, uniform şi fără forţare. 


Tuburile din PE sunt utilizate pentru reţelele de apă potabilă a căror presiune nominală maximă 
este de 1,0 MPa şi temperatura 200C. 


Tuburile din polietilenă prezintă următoarele avantaje: 


 rezistentă faţă de majoritatea agenţilor corozivi; 


 durata de folosinţă destul de mare – 50 ani (în funcţie de solicitare şi temperatură); 
 greutate redusă; 


 flexibilitate foarte mare ceea ce le conferă un domeniu larg de utilizare; 
 execuţie uşoară şi variată a îmbinărilor şi a racordurilor în funcţie de solicitări; 
 tehnologie de montaj uşoară şi simplă; 


 productivitate foarte mare la montaj, datorită îmbinărilor tuburilor pe malul tranşeului 
formînd tronsoane lungi după care se lansează în tranşeu.  


Ca dezavantaje a tuburilor din polietilenă pot fi menţionate; 


 elasticitate redusă la temperaturi joase, devenind mai rigide şi sensibile la lovituri; 
 montajul tuburilor poate fi efectuat pînă la temperaturi de -100C; 
 necesarul de aparatură specială şi personal calificat pentru realizarea îmbinărilor. 


Dimensionarea tuburilor şi racordurilor din PE se face în baza diametrului exterior (Dn). Pentru 
un anumit diametru exterior se produc tuburi cu diferite grosimi ale peretelui în raport cu 
categoriile standardizate (seria tuburilor, S şi clasa tuburilor, SDR) şi presiunea nominală de 
funcţionare a reţelei de apă (Pn). 


La folosirea ţevilor/tuburilor, în exterior, precum şi la depozitarea lor trebuie ţinut cont de 
acţiunea dăunătoare a razelor ultraviolete. Deşi materialul de bază a tuburilor conţine o anumită 
cantitate de stabilizator, totuşi după o perioadă de timp începe un proces de descompunere. 


Tuburile din HDPE se produc, se depozitează şi se livrează în suluri (între Dn=20-110 mm)şi 
bare (Dn>110 mm). Lungimea unui sul poate varia între 100 şi 300 mm, lungimea barelor 12 m.  
 
Îmbinarea tuburilor. Îmbinările tuburilor din polietilenă pot fi: demontabile sau nedemontabile. 


Îmbinările demontabile pot fi realizate prin ştuţuri cu gulere şi flanşe; piese cu flanşe din fontă; 
piese de racord cu teacă; piese de îmbinare cu inel de strîngere conic. 


Îmbinările demontabile sunt mai simple din punct de vedere al execuţiei şi montajului şi pot fi 
realizate cu unelte şi mijloace simple, însă ele sunt mai puţin fiabile în exploatare.  


Îmbinările nedemontabile cuprind diferite legături realizate prin diferite procedee de sudură: cap 
la cap; electrosudură cu mufă specială; sudură prin polifuziune. Aceste îmbinări prezintă una din 
condiţiile de bază la construcția, extinderea şi întreținerea rețelelor. În cazul îmbinărilor 
nedemontabile sudarea – necesită o lucrare mai complexă, mai precisă, mai costisitoare, însă o 
sudare bine executată prezintă o durată de viaţă mai lungă şi o exploatare mai sigură. 
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Racordarea tuburilor la vane, hidranţi, la conducte 
existente poate fi realizată prin strîngere mecanică cu 
ajutorul unui ştuţ cu guler şi flanşe. Ştuţul sudabil poate 
avea lungime diferită şi poate fi sudat cap la cap sau prin 
sudură electrică, (fig. 67). 


 


 


 


Pentru diametre de pînă la 450 mm aceste îmbinări pot fi 
realizate cu piese speciale cu flanşe din fontă, în care este 
introdusă ţeava, etanşarea realizîndu-se prin comprimarea 
garniturii din cauciuc cu ajutorul unui inel de strîngere 
(fig. 68). 


       


Îmbinările realizate cu piese de racord cu fixare prin 
strîngere, sunt cele mai simple îmbinări şi pot fi realizate 
rapid şi economicos. Piesele de racord se fabrică pentru ţevi 
cu diametru Dn = 16 – 160 mm. Din acestea fac parte 
piesele de racord cu teacă (fig. 69) şi piesele de racord cu 
inel de strîngere conic,( fig. 70). 


 
 


 
 
 
 


Fig.69 Piesă de racord cu teacă    Fig.70 Îmbinare cu teacă fixată cu coliere 


Pe lîngă racordurile prezentate mai sus se mai fabrică și o gamă largă de fitinguri de forme, 
dimensiuni şi funcţii foarte diferite. Dintre acestea fac parte colierele cu strîngere mecanică 
utilizate cel mai des pentru branșamente sau realizarea altor racorduri şi după punerea în 
funcţiune a reţelei ( fig. 71).  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 67 Îmbinări prin ştuţ cu guler şi 
flanşe1 – şurub; 2 – ştuţ cu guler;  


3 – flanşă 


Fig. 68 Piesa cu flanşă din fontă 
pentru îmbinarea ţevilordin 
polietilenă: 1 – garnitură; 2 – inel 
de strîngere 


Fig.71. Coliere cu strîngere mecanică cu priză 
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Fig. 67 Îmbinări prin ştuţ cu guler şi 
flanşe1 – şurub; 2 – ştuţ cu guler;  


3 – flanşă 


Fig. 68 Piesa cu flanşă din fontă 
pentru îmbinarea ţevilordin 
polietilenă: 1 – garnitură; 2 – inel 
de strîngere 


Fig.71. Coliere cu strîngere mecanică cu priză 
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Îmbinările nedemontabile includ în sine toate îmbinările realizate pe bază de sudură. 
- cap la cap (termofuziune); 
- prin electropolifuziune (cu mufe electrice speciale); 
- prin termopolifuziune. 


Sudarea cap la cap a tuburilor din HDPE. Sudura cap la cap este cea mai frecvent utilizată 
îmbinare nedemontabilă. Procedeul de sudare cu element încălzitor constă în încălzirea 
suprafeţelor de asamblat pînă la temperatura de topire, 
punerea lor în contact şi menţinerea conform condiţiilor 
graficului de sudare. Acest grafic este stabilit de 
producătorii de ţeavă şi de echipamentele de sudare.  


Elementele care configurează graficul de sudare sunt: 


- presiunea exercitată pe capetele ţevilor; 


- temperatura de sudare. 
 
Operaţiile tehnologice la sudarea cap la cap cuprind 
următoarele etape: 
- fixarea capetelor ţevilor în dispozitivele de 


prindere ale maşinii de sudat (fig. 72); 
- curăţirea şi prelucrarea frontală (şanfrenarea) a 


capetelor ţevilor (fig.73); 
- verificarea prinderii în aparat înainte de sudură  


(fig. 74); 
- determinarea sarcinii necesare presiunii de sudare; 
- verificarea temperaturii elementului încălzitor  


(fig. 75); 
- aşezarea elementului încălzitor între capetele ţevilor 


(fig. 76); 
- încălzirea şi aplicarea presiunii de contact de 


preîncălzire (fig. 77); 
- reducerea presiunii pînă la valoarea de menținere a 


capetelor pe elementul încălzitor; 
- deschiderea maşinii de sudat şi îndepărtarea 


elementului încălzitor; 
- apropierea capetelor țevilor şi realizarea îmbinării 


sudate la presiunea de sudare şi durata din graficul 
de sudare (fig. 78); 


- reducerea pînă la zero a presiunii de sudare şi răcirea 
îmbinării în aparat pînă la 60°C  
(fig. 79); 


- dezasamblarea capetelor conductei din aparatul de 
sudare. 


Fig.72 Prinderea capetelor de conductă în 
bacurile aparatului de sudaresudare 


Fig. 73 Şanfrenarea capetelor şi 
aducerea lor în plan paralel 


Fig. 74 Verificarea prinderii în 
aparat înainte de sudură 


Fig. 75 Verificarea unității hidraulice 
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Procedeul este recomandat pentru țevi cu diametre mai mari de 75 mm, avînd avantajul 
rezistenței îndelungate, ușurinței de instalare, este economic nefiind necesare fitinguri. 
Temperatura mediului ambiant trebuie să fie între 0 şi 45°C.  


Factori importanţi care trebuie avuţi în vedere: 


- alinierea perfectă a conductelor; 
- curăţirea de corpuri străine în special de grăsimi; 
- respectarea presiunilor de preîncălzire şi sudură; 
- respectarea temperaturilor plăcii de preîncălzire şi a mediului ambiant la care se 


realizează sudura; 
- respectarea strictă a timpilor de preîncălzire, sudură şi răcire (aceştia depind de ţeavă şi 


aparatul utilizat); 
- răcirea trebuie să se facă natural. 
 


Controlul calităţii sudurii cap la cap. În timpul execuţiei îmbinării se va verifica dacă sudura 
se realizează conform instrucțiunilor producătorului de echipament (respectarea succesiunii 
operaţiilor şi a graficului de sudare). După execuţie se vor aplica criterii de verificare vizuală a 
sudurii: 


- diametrul suprafeţei de contact să fie cel puţin egal cu diametrul ţevii; 
- decalajul între generatoarele ţevilor să nu depăşească 5% din grosimea peretelui ţevii; 
- diferenţa de lăţime a celor două capete ranforsate ale ţevilor ( S) să fie în limitele 


următoare: 
 ţeavă – ţeavă ( S < 0,1 x lăţimea cordon sudură); 
 ţeavă – fiting ( S < 0,2 x lăţime cordon sudură); 
 fiting – fiting ( S < 0,2 x lăţime cordon sudură). 


Fig. 77 Încălzirea Fig. 76 Introducerea termo-plăcii 
între cele două capete ale conductei 


Fig. 78 Îmbinarea Fig. 79 Răcirea după ce sudura a 
fost executată 


Ex
ec


uț
ia


 re
țe


le
lo


r e
xt


er
io


ar
e 


de
 a


lim
en


ta
re


 c
u 


ap
ă 


și
 c


an
al


iz
ar


e 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


46 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Procedeul este recomandat pentru țevi cu diametre mai mari de 75 mm, avînd avantajul 
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 ţeavă – ţeavă ( S < 0,1 x lăţimea cordon sudură); 
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 fiting – fiting ( S < 0,2 x lăţime cordon sudură). 
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Sudarea prin electrofuziune este metoda de sudare a ţevilor de polietilenă, utilizînd fitinguri cu 
un sistem de încălzire integrat. Se utilizează mufe, coturi, reducții, teuri pentru a suda două ţevi 
(fig. 80; fig.81) .  


 


 


 


 


 


 


 


Ţeava ce va fi sudată trebuie pregătită îndepărtînd suprafaţa exterioară pe o adîncime de 0,2 mm, 
apoi ţevile şi fitingul se fixează în cleme pentru a preveni deplasarea lor. O tensiune relativ redusă 
este aplicată la terminalele fitingului cu ajutorul aparatului de sudare prin electrofuziune. 
Curentul electric, ce trece prin înfăşurarea fitingului, va topi polietilena şi va suda fitingul şi 
țeavă. 


Se recomandă îndeosebi pentru sudura în şa a branşamentelor şi a ramificaţiilor, avînd avantajul 
realizării pe poziţii, în canalurile înguste. Fitingul din polietilenă este obţinut, de obicei, prin 
turnare şi conţine în interiorul peretelui o rezistenţă electrică. Procedeul de sudare prin 
electrofuziune constă în încălzirea spirei metalice (rezistenţei) incorporate pe suprafaţa interioară 
a fitingului, avînd ca efect topirea stratului superficial de polietilenă şi realizarea îmbinării. 


Operaţiile de realizare a unei îmbinări electrosudabile (fig. 82-89) cuprind următoarele procedee: 
- se taie conductele la dimensiunile necesare şi se îndreaptă capetele; 
- se răzuieşte suprafaţa exterioară a conductelor în zona de sudură cu electrofitingul pe o 


adîncime de 0,1 mm, cu ajutorul unui dispozitiv special; 
- după răzuire, suprafeţele conductelor se degresează prin curăţarea cu o pînză de bumbac, 


îmbibată cu un lichid decapant (clorură de metilen, alcool isopropilic, alcool etilic peste 
99%); 


- se curăță partea interioară a electrofitingului cu acelaşi lichid decapant; 
- se introduc conductele în electrofiting şi se montează în dispozitivul de fixare; 
- se racordează la aparatul de sudura, se introduc datele necesare pentru tipodimensiunile 


care se sudează (manual sau automat) şi se porneşte aparatul; 
- după efectuarea ciclului de sudură de către aparat, se aşteaptă ca îmbinarea sudată să se 


răcească la nivelul temperaturii mediului ambiant şi se scot conductele îmbinate din 
dispozitivul de fixare. 


Înainte de începerea sudurii trebuie întotdeauna să se verifice dacă ţevile şi fitingul sunt 
compatibile. Doar materialele compatibile vor fi sudate. Verificaţi PN şi SDR înscrise pe fiting 
şi comparaţi-le cu cele ale ţevilor de sudat. 


Temperaturile şi timpii de sudare sunt specificați de către producătorul aparatului de sudură. 


Fig. 80 Sudarea prin electrofuziune Fig.81 Electrofitinguri din PE 
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Oriunde este posibil, zona de sudare prin electrofuziune, ţevile, fitingul şi clemele, vor fi aşezate 
pe un covor, într-un cort pentru a reduce „contaminarea” suprafețelor din cauza vîntului şi a 
curentului de aer din ţeavă. 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


   
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 


Controlul calităţii sudurilor prin electrofuziune. Verificarea calității îmbinării se face 
conform instrucţiunilor furnizorilor de aparate de sudură şi a celor de fitinguri electrosudabile, 


Fig. 82 Tăierea capetelor pe 
conductă la un unghi de 90o 


Fig. 83 Şanfrenarea capetelor  
de conductă 


Fig. 84 Degresarea capetelor 
de conductă 


Fig. 85 Fixarea elementelor 
de sudat în aliniament 


Fig. 87 Aparatul execută 
automat sudura 


Fig. 86 Conectarea aparatului la 
fiting şi citirea codului de bare a 
fitingului 


Fig. 88 Răcirea sudurii 
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Controlul calităţii sudurilor prin electrofuziune. Verificarea calității îmbinării se face 
conform instrucţiunilor furnizorilor de aparate de sudură şi a celor de fitinguri electrosudabile, 


Fig. 82 Tăierea capetelor pe 
conductă la un unghi de 90o 


Fig. 83 Şanfrenarea capetelor  
de conductă 


Fig. 84 Degresarea capetelor 
de conductă 


Fig. 85 Fixarea elementelor 
de sudat în aliniament 


Fig. 87 Aparatul execută 
automat sudura 


Fig. 86 Conectarea aparatului la 
fiting şi citirea codului de bare a 
fitingului 


Fig. 88 Răcirea sudurii 
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cît şi vizual. Eventualele scurgeri de material constatate în urma controlului vizual conduc la 
respingerea, ca necorespunzătoare a îmbinării.  


Controlul vizual al calităţii sudurilor are la bază prevederile prescripţiilor tehnice. În unele cazuri 
este obligatorie şi verificarea nedistructivă a îmbinărilor efectuate prin sudură. 


Executarea branşamentelor şi nodurilor apometrice 


Nodurile apometrice pot fi amplasate la capetele amonte şi aval ale reţelei de aducţiune pentru 
a controla pierderile pe această conductă, la plecarea din rezervoare pentru a controla debitele 
distribuite în reţea şi variaţia acestora şi numaidecît, pe liniile de branşament, în punctele de 
racordare a agenţilor economici pentru a controla debitele livrate din reţea. 


Montarea apometrelor/contoarelor se face între două vane, iar pentru buna funcţionare a acestora 
trebuie avut în vedere faptul că în amonte şi în aval pe aparat să existe anumite distanţe în 
aliniament pe care nu se vor prevedea fitinguri oarecare care ar produce turbulenţe în conducte. 


Astfel, înainte de apometru lungimea rectilinie trebuie să constituie (2-20) D (în funcție de 
aparatul folosit), iar în aval de aparat (2-10) D, D fiind diametrul conductei pe care se montează 
aparatul. 


În cazul unor reparaţii sau incendii apometrele se prevăd cu conductă de ocolire prevăzută cu 
vană sigilată în poziţia închis. 


Nodul apometric se amplasează într-un cămin special numit cămin de apometru (fig 89). 


 
    Fig 89 Cămin de apometru 


1) debitmetru; 2) vane de sectorizare; 3) vana de ocolire sigilată în poziţia închis; 
4) tronson de liniştire amonte egal cu (2-20) D; 5) tronson de liniştire aval egal cu (2-10) D; 


6) conducte aducţiune intrare în cămin; 7) conducte aducţiune ieşire din cămin; 
 8) conductă de by-pass;9) cămin din beton armat 


 


Montarea reţelelor exterioare de canalizare 


Canalele şi conductele care alcătuiesc rețelele exterioare de canalizare trebuie să îndeplinească o 
serie de condiţii de calitate, impuse de caracteristicile apelor uzate transportate, condiţii de 
montare, tipul terenului în care se montează: 
 să reziste din punct de vedere mecanic sarcinilor permanente şi accidentale; 
 să fie impermeabile pentru a nu permite infiltrarea, cît şi exfiltrarea apelor; 
 să reziste la impactul apelor agresive exterioare şi interioare; 
 să reziste la ape cu temperaturi mai mari de +400C;  
 să reziste la acţiunea de eroziune a particulelor solide antrenate cu apele uzate; 
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 să aibă o suprafaţă interioară cît mai netedă, pentru micșorarea rezistenţei mişcării apei;  
 să se poată monta cît mai uşor adoptîndu-se metode rapide de construire a reţelelor; 
 să aibă o rugozitate cît mai mică pe interior unde are loc circulaţia apei uzate, suprafețele 


să fie cît se poate de netede, sa nu prezinte asperităţi. 
Pentru reţelele exterioare de canalizare se utilizează în general, tuburi de canalizare de secțiune 
circulară, din: beton simplu sau armat, gresie ceramică antiacidă, materiale plastice (PVC, 
polietilenă, polipropilenă), PAFSIN şi mai rar fontă şi oţel . 
 


Tuburile din beton fără presiune sunt prevăzute pentru 
transportarea apelor uzate menajere cît şi meteorice cu scurgere 
liberă, precum şi a apelor uzate industriale neagresive către 
beton. Se produc cu diametrele interioare cuprinse între 100 mm 
şi 1000 mm, cu lungimea de 1; 1,5; şi 2,0 m cu secţiunea 
circulară cu mufă sau cep şi buză (fig. 90) . 


 


Etanşarea tuburilor cu mufă se realizează cu frînghie 
gudronată şi mastic bituminos sau mortar din ciment, iar a 
tuburilor cu cep şi buză – cu manşon de mortar din ciment 
(fig. 91 a, b). 


Utilizarea tuburilor din beton nu a găsit o largă răspîndire 
în practică din cauza lungimii mici şi greutăţii mărite. 


                                              
                               


 
Tuburile din beton armat fără presiune au aceeaşi 
destinaţie ca şi tuburile din beton, însă ele au o răspîndire 
mai largă în practica construirii reţelelor de canalizare, 
datorită gamei mai largi de dimensiuni (fig. 92) 


Tuburile cu mufă se produc de următoarele tipuri: 
- tuburi cu secţiune circulară şi mufă TM (PT); 
- tuburi cu secţiune circulară cu mufă şi guler de 


sprijin-TMG (PTБ); 
- tuburi cu secţiune circulară cu mufă şi îmbinare în 


trepte – TMT (PTC). 


Marcarea tuburilor din beton armat fără presiune se face 
după tipul tubului (mufei), diametrul (în decimetri) şi 
lungimea tubului (în decimetri) (exemplu: TM (PT) 12.50 - tuburi cu mufă, diametrul 1200 mm 
şi lungimea 5000 mm). 


Tuburile de tipul TM se etanşează cu frînghie gudronată şi mastic bituminos sau frînghie 
gudronată cu mortar din ciment. Tuburile de tipul TMG (PTБ); TMT (PTC) se etanşează cu 
garnituri (inele) din cauciuc. 


Fig. 90  Îmbinarea tuburilor din 
beton cu mufă 1 – frînghie 
gudronată 2– mastic de bitum 


Fig. 91 Îmbinarea tuburilor din 
beton cu cep şi buză; a) fără 
manşon; b) cu manşon din mortar; 1 
– tencuială; 
 2 – mortar de ciment 


Fig. 92 Tuburi din beton armat fără 
presiune 
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 să aibă o suprafaţă interioară cît mai netedă, pentru micșorarea rezistenţei mişcării apei;  
 să se poată monta cît mai uşor adoptîndu-se metode rapide de construire a reţelelor; 
 să aibă o rugozitate cît mai mică pe interior unde are loc circulaţia apei uzate, suprafețele 


să fie cît se poate de netede, sa nu prezinte asperităţi. 
Pentru reţelele exterioare de canalizare se utilizează în general, tuburi de canalizare de secțiune 
circulară, din: beton simplu sau armat, gresie ceramică antiacidă, materiale plastice (PVC, 
polietilenă, polipropilenă), PAFSIN şi mai rar fontă şi oţel . 
 


Tuburile din beton fără presiune sunt prevăzute pentru 
transportarea apelor uzate menajere cît şi meteorice cu scurgere 
liberă, precum şi a apelor uzate industriale neagresive către 
beton. Se produc cu diametrele interioare cuprinse între 100 mm 
şi 1000 mm, cu lungimea de 1; 1,5; şi 2,0 m cu secţiunea 
circulară cu mufă sau cep şi buză (fig. 90) . 


 


Etanşarea tuburilor cu mufă se realizează cu frînghie 
gudronată şi mastic bituminos sau mortar din ciment, iar a 
tuburilor cu cep şi buză – cu manşon de mortar din ciment 
(fig. 91 a, b). 


Utilizarea tuburilor din beton nu a găsit o largă răspîndire 
în practică din cauza lungimii mici şi greutăţii mărite. 
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Pregătirea patului tranşeului se realizează conform cerinţelor în dependenţă de tipul solului, 
umiditatea lui şi adîncimea de pozare. 


Lansarea tuburilor în tranşeu, montarea şi îmbinarea lor se efectuează analogic ca şi pentru 
tuburile din beton armat precomprimat utilizate la construcţia reţelelor de apă. 


Tuburile din gresie ceramică sunt prevăzute pentru 
evacuarea apelor uzate menajere, industriale şi meteorice cu 
scurgere liberă, iar cele din gresie ceramică antiacidă – pentru 
evacuarea apelor cu conţinut de acizi şi alcalii. 


Tuburile din gresie ceramică se produc cu diametrele 150; 200; 
250; 300; 350; 400; 450; 500 şi 600 mm, lungimile variind 
între 1000 şi 1200 mm, conform STAS 286-70, avînd un 
capăt cu mufă iar celălat neted (fig. 93). 


Interiorul mufei cît şi partea superioară a 
capătului fără mufă sunt prevăzute cu 
caneluri. 


Îmbinarea tuburilor se face prin 
introducerea capătului neted în capătul cu 
mufă. Între capetele tuburilor se prevede un 
spaţiu liber mărimea căruia se adoptă de 5-
6 mm pentru tuburi cu Dn≤300 mm; şi 8-9 
mm pentru tuburi cu Dn>300 mm.  


Etanşarea îmbinărilor se realizează cu 
frînghie gudronată la o adîncime de 30-35 
mm, mastic bituminos sau mortar din ciment 
(ciment cu asbest) – 30-35 mm şi la exterior 
cu argilă moale, (fig. 94).    


Tuburi din ceramică vitrificată. Tuburile din ceramică 
vitrificată sunt realizate din materiile prime argilă în 
amestec cu şamotă şi sunt glazurate. Glazura este 
aplicată înainte de ardere, ceea ce permite contopirea ei 
cu ceramica în timpul arderii şi face absolut imposibilă 
„spargerea” glazurii sub presiunea apei sau aburului. 
Aceasta este deosebirea esenţială între glazură şi alt strat 
protector suplimentar (fig. 95). 
Tuburile din ceramică vitrificată au următoarele 
avantaje: 
 sunt ecologic pure, nu afectează mediul înconjurător, (materia primă o constituie argila-


șamotă); 
 rezistenţă mare la abrazivitate, (canalele colectoare construite în pantă longitudinală 


mare, sunt supuse eroziuni exercitate de materiile solide din apele uzate, cum ar fi nisipul, 
prundişul fin etc.); 


Fig. 95 Tuburi din ceramică 
vitrificată 


Fig. 93 Tuburi din gresie ceramică 
 


Fig. 94 Îmbinarea tuburilor din gresie ceramică. 
a)colier articulat din oţel; b) secţiunea îmbinării.  
1 – canal de turnare a masticului; 2 – colier din 
oţel; 3 – înveliş din argilă; 4 – mastic bituminos 
(amestec din asbest şi ciment); 5 – frînghie 
gudronată 
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 durata mare de funcţionare şi factorul economic; (durata de funcţionare a tuburilor din 
ceramică este estimată la 100 de ani). Studiile întreprinse asupra sistemelor de canalizare 
realizate în condiţii de difilcutate, relevă faptul că din costul total al proiectului tubul 
reprezintă doar 10%, pentru adîncimi medii de 3 m.). 


Tuburile din gresie ceramică vitrificată precum şi piesele de legătură (coturi cu unghiul de 300; 
450; 600 şi 900, ramificaţiile egale şi cu reducţie la 450 şi 900) sunt produse la un capăt cu mufă 
iar celălalt e neted. 


Îmbinarea tuburilor şi pieselor de racord se realizează prin simpla împingere a capătului neted al 
tubului supus montării în mufa tubului montat, iar etanşarea înfăptuindu-se cu manşon din 
cauciuc SBR care este fixat în interiorul mufei. 


În dependenţă de diametrul tubului sau al pieselor de legătură şi elementelor de etanşare sistemul 
de îmbinare poate fi „F”(fig. 96) sau „C”. (fig. 97). 


 
 


Sistemul de îmbinare „F” este adoptat pentru diametrele nominale cuprinse între 100 şi 225 mm 
şi conţine un element de etanşare (manşon) din cauciuc SBR gata fixat în interiorul mufei. 
Sistemul de îmbinare „C” este adoptat pentru diametrele cuprinse între 200 şi 1400 mm şi conţine 
două elemente de etanşare, în principal pentru a compensa abaterile dimensionale inevitabile care 
apar în procesul de fabricaţie. Unul din elementul de etanşare este din poliuretan sau poliester şi 
este fixat în interiorul mufei, iar celălalt din poliuretan şi este fixat pe capătul neted al tubului. 


Tuburi din asbociment se utilizează în prezent pentru 
construirea reţelelor de canalizare a apelor menajere şi 
meteorice atît cu scurgere liberă cît şi sub presiune. Tuburile 
cu scurgere liberă se produc cu diametrele cuprinse între 100 
şi 400 mm cu lungimea de 2,45 m (d=100 mm) şi 3,95 m, iar 
cele sub presiune cu diametrele între 100 şi 500 mm - cu 
lungimile de 3,95; 5,0 şi 5,95 m (fig. 98).  


Lansarea tuburilor în tranşeu se face manual (d≤200 mm) sau 
mecanizat (d>200 mm). Tuburile se pozează pe un pat bine 
pregătit conform cerinţelor, iar sub capete, unde se realizează îmbinarea se sapă başe cu 
dimensiunile respective. Îmbinările tuburilor din asbociment fără presiuni se realizează cu mufe 
din asbociment de formă cilindrică cu garnituri din cauciuc de formă inelară (fig. 99), iar cele 
sub presiune cu mufe din fontă (fig. 100) sau din asbociment cu mufă autoetanşantă (fig. 101). 
Pentru toate tipurile de îmbinări între tuburi se lasă un spaţiu liber de 5 - 6 mm pentru d ≤ 300 
mm şi 8 - 9 mm pentru d > 300 mm. După îmbinare, tuburile se acoperă manual cu pămînt în 
straturi de 20 - 30 cm bine compactate pînă deasupra generatorului cu 15- 20 cm. 


Fig. 97 Sistem de îmbinare ,,C”  Fig. 96 Sistem de îmbinare ,,F” 


Fig. 98 Tuburi din asbociment 
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Tuburile din fontă pot fi utilizate pentru construcţia reţelelor de canalizare sub presiune sau cu 
scurgere liberă numai în condiţii deosebite: treceri peste căi ferate, şosele, cursuri de apă, 
intersecţii cu reţelele de apă potabilă precum şi în cazul amplasării reţelelor de canalizare pe 
estacade. 


Tuburi din PAFSIN. Pentru construcţia reţelelor de canalizare se utilizează tuburile cu rigiditate 
nominală SN 5000, care sunt adoptate pentru transportarea apelor fără presiune şi încărcare 
medie, la o adîncime de pînă la 3 m cu o încărcare din trafic pînă la 60 t pe axă  
Pentru reţele cu scurgere liberă (canalizare) cît şi sub presiune, care corespund unor încărcări 
mari şi sunt utilizate la pozarea subterană în terenuri cu adîncimea pînă la 6 m, sau cu încărcări 
de trafic de peste 60 t pe axă şi acoperire puţin adîncă se utilizează tuburi cu rigiditatea nominală 
SN 10000. Rigidităţi mai mari de SN 10000 pot fi adoptate numai în cazuri speciale, cînd 
adîncimea de pozare este destul de mare (peste 6 m). Pozarea şi montarea tuburilor din PAFSIN 
pentru construirea rețelelor de canalizare cu scurgere liberă este analogică cu cele pentru apă. 


Tuburi din PVC. În ultimul timp o răspîndire tot mai largă o are utilizarea tuburilor şi fitingurilor 
din PVC pentru construirea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere, industriale şi 
meteorice. 


Pe piaţa Republicii Moldova se produc tuburi, fitinguri şi cămine de inspecţie din PVC ale 
următorilor companii: „REHAU” – Germania; „WAVIN” – Olanda; „UPONOR” – Finlanda; 
„Teraplast”; „ValRom”; „ValPlast” – România.  


Tuburile din PVC pentru canalizările exterioare îngropate se produc cu pereţii compact, care au 
ca materie primă (PVC 100 şi PVC 60) şi cu pereţii multistrat (PVC 100 – M) de următoarele 


Fig. 100 Îmbinarea tuburilor din asbociment cu 
mufă şi flanşpă din fontă: 1 – inel din cauciuc; 2 – 


şuruburi; 3 – flanşe; 4 – bucşă din fontă 


Fig. 101 Îmbinarea tuburilor din asbociment cu 
mufă cilindrică şi inele din cauciuc:  


1 – inel din cauciuc; 2 – tub; 3 – mufă din 
asbociment 


Fig. 99 Îmbinarea tuburilor din asbociment 
cu mufă şi garnitură autoetanşantă 1 – tub 
din asbociment; 2 – mufă; 3 – mufă 
autoetanşantă din cauciuc; 4 – găuri 
cilindrice 
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tipuri: PVC 60 – pN2,5; PVC 100 – SN2 (pN4); SN4; SN8(pN6); SN32(pN20); PVC 100 –M: 
SN4M şi SN8M. 
Tuburile PVC multistrat au structura peretelui formată din 3 straturi independente de PVC şi 
anume: 


- un strat interior din PVC compact (SI); 
- miezul format din PVC expandat (SM); 
- un strat exterior din PVC compact (SE). 


Tuburile din PVC 100 de tip SN2; SN4; SN8 şi SN32 au o rigiditate nominală (SN) de 2; 4; 8 şi 
32 kPa. Culoarea tuburilor este: (PVC 100) - orange RAL 8023; (PVC 60) - gri RAL7037. 
Lungimea de livrare a tuburilor este de 1000; 2000; 3000; 4000 și 6000 mm.  


Avantajele folosirii tuburilor din PVC sunt: 
- uşoară manevrare şi punere în operă datorită greutăţii specifice reduse combinată cu o 


bună rezistenţă mecanică; 
- pierderi de sarcină reduse la canalizarea apelor uzate, datorită suprafeţei interioare netede 


şi implicit grad de scurgere superior; 
- impermeabilitate foarte bună, evitîndu-se astfel poluarea pînzei de apă freatică cu 


reziduuri din reţelele de canalizare; 
- rezistenţă chimică şi electrochimică ridicată şi o flexibilitate bună; 
- durată de viaţă ridicată, garanţie 50 ani în condiţii de exploatare corectă. 


Tuburile din PVC au o extremitate netedă şi alta cu mufă în care se prevede amplasarea inelului 
de etanşare realizat din cauciuc sintetic (fig. 102). Inelele de etanşare sunt gata montate în mufă 
sau pot fi aparte. Suprafaţa exterioară a tuburilor este netedă. 


    
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Tuburile de canalizare produse de firma „UPONOR” au suprafaţa exterioară nervurată şi poartă 
denumirea de „UPONAL ULTRA” (Fig. 103). 
Principalele diferenţe şi avantaje ale sistemului dat 
sunt: 


- garnitura de etanşare (inel de cauciuc) se 
fixează pe capătul nemufat al conductei între 
bordura a doua şi bordura a treia şi nu în 
locaşul din mufă; 


Fig. 103 Tuburi din PVC„UPONAL ULTRA” 


Fig. 102 Tuburi din PVC 
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tipuri: PVC 60 – pN2,5; PVC 100 – SN2 (pN4); SN4; SN8(pN6); SN32(pN20); PVC 100 –M: 
SN4M şi SN8M. 
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- capacitatea portantă a conductelor şi racordurilor sunt asigurate nu numai de peretele 
conductei, ci şi de nervura exterioară;  


- adîncimea de pozare a tuburilor poate fi adoptată pînă la 10 m. 


Tuburi riflate MAGNUM. Tehnologia aplicată în producţia de tuburi riflate/curogate 
MAGNUM este de origine germană. Tubul este produs prin coextrudarea celor doi pereţi pe un 
corugator, care formează tubul dîndu-i profilul sau caracteristic. 


Tuburile riflate constau din doi pereţi; peretele extern riflat de culoare neagră şi cel intern lis de 
culoare albastră. Cei doi pereţi se sudează între ei la cald în interiorul carugatorului, evitîndu-se 
astfel crearea de tensiuni interne care putea duce la desprinderea pereţilor sau alte tipuri de 
deteriorări. În acest mod cei doi pereţi ai tubului riflat formează un tot unitar în structura tubului. 


Tuburile sunt utilizate pentru sisteme de conducte pentru fluide fără presiune şi acoperă o gamă 
largă de dimensiuni, de la 110 la 1200 mm (fig. 104). Tuburile riflate MAGNUM, reieşind din 
valoarea rigidității nominale (SN), parametru care indică rezistenţa tubului la strivire datorită 
sarcinilor externe se produc în trei clase: SN4; SN8; SN16 pentru D≤500 mm; iar pentru D>500 
în patru clase: SN2; SN4; SN8; SN16.  


 
Fig. 104 Tuburi riflate MAGNUM 


Încărcarea şi descărcarea tuburilor riflate trebuie să se petreacă în extremă atenţie pentru a nu 
deteriora extremităţile şi peretele intern al tuburilor. Nu este recomandată utilizarea unor clame 
de prindere pe interiorul tuburilor. Cea mai corectă utilizare este aceea a frînghiilor care nu se 
prind de peretele tuburilor. 


Pozarea şi montarea tuburilor din PVC 


Tuburile din PVC sunt cele mai des utilizate pentru construcţia şi reconsrtrucţia reţelelor de 
canalizare în Republica Moldova. Mai jos vor fi menționate cerințele fundamentale care trebuie 
respectate la punerea în operă a acestor tuburi.  


În faza de proiectare, forma geometrică a săpăturilor sub tuburile din PVC se adoptă funcţie de 
adîncimea săpăturii şi tipul terenului care poate fi cu pereţi verticali cu sau fără sprijiniri, sau cu 
pereţii taluzaţi. Lăţimea minimă a tranşeului cu pereţi verticali sau taluzaţi (în partea de jos) este 


 (pentru diametre mai mici sau egale cu 400 mm) şi  pentru diametre ale 
tubului peste 500 mm. 


Cea mai bună aşezare în care se pune în operă tuburile din PVC este tranşeul îngust, deoarece 
este redusă sarcina la care este supus tubul, reuşind să transmită o parte din încărcare terenului 
din jur, în funcţie de deformarea din cauza tendinţei de ovalizare la care este supus. 
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Adîncimea minimă de pozare este de 1,2 m. În caz de forţă majoră, cînd se pozează la o adîncime 
mai mică de 1,0 sub drumuri cu încărcare se recomandă protejarea conductelor cu un strat de 
protecţie din pietriş cu nisip şi un strat de beton.  


Realizarea patului de pozare trebuie executată cu mare atenţie: se va asigura o suprafaţă netedă, 
fără pietre şi cu o stabilitate corespunzătoare pentru pozarea conductelor. Pentru ca patul de 
pozare să fie în stare naturală după executarea mecanică a tranşeului ultimii 10 - 20 cm se vor 
săpa manual. 


În cazul în care s-au executat suprasăpături, egalizarea se va executa cu pămîntul din săpătură cu 
compactarea stratului de egalizare, pînă la indicele Proctor de 95%. 


Durata de viaţă a conductelor din PVC pentru canalizări este influenţată decisiv de calitatea 
patului de pozare. 


Se poate renunţa la realizarea patului de pozare dacă terenul prezintă o rezistenţă bună la 
încadrare şi este granulos cu dmax  sub 20 mm. Compactarea fundului şanţului este necesară în 
orice caz. În orice altă situaţie, trebuie realizat un pat de pozare cu o grosime minimă de 10 cm, 
iar în cazul terenurilor stîncoase - minim 15 cm. În cazul terenurilor nefavorabile, cu conţinut 
ridicat de substanţe organice, este necesară proiectarea unui strat de suport de pozare. Natura şi 
compoziţia acestuia va fi determinată de către proiectant în urma unei analize efectuate la faţa 
locului. 


Pentru realizarea patului de pozare se vor folosi materiale granuloase sau uşor coezive, uşor de 
compactat, cu diametrul maxim al granulelor folosite nu mai mare de 20 mm (fig. 105). 


 
 Fig. 105 Vedere generală asupra tuburilor riflate montate pe şantier 


Pozarea conductelor va începe întotdeauna de la punctul cel mai adînc. Mufa va fi pozată contra 
mişcării apei, în direcţia ridicării pantei. Operaţiile necesare pentru îmbinarea conductelor între 
ele, sau îmbinarea cu alte fitinguri sunt: 


- se curăţă de praf şi alte depuneri capătul ţevii ce trebuie introdus în mufă, iar mufa se 
va curăţa la interior, inclusiv garnitura de etanşare cu o cîrpă curată. 


- se aplică un strat subţire de lubrifiant atît pe garnitură cît şi pe capătul ţevii. Nu se va 
folosi ca lubrifiant uleiul sau grăsimea. 


Realizarea îmbinării (fig. 106): Se împinge capătul neted în mufă pînă la maxim şi se marchează 
cu un creion. Capătul ţevii trebuie tras apoi înapoi din mufă aproximativ 3 mm pentru fiecare 
metru de ţeavă întinsă de la ultima îmbinare pînă la noua îmbinare, dar nu mai mult de 10 mm. 
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cu un creion. Capătul ţevii trebuie tras apoi înapoi din mufă aproximativ 3 mm pentru fiecare 
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Îmbinarea tuburilor din PVC cu alte conducte: a) fontă; b) ceramică, se va realiza cu o piesa 
de trecere din masă plastică, etanşarea realizîndu-se cu garnituri de cauciuc (fig 107) 


 


            
                      a)                                            b)                                           b) 


Fig. 107 Îmbinarea tuburilor din PVC cu alte conducte: a) îmbinare fontă cu PVC 
b) îmbinare ceramică cu PVC 


 
Pentru evitarea unor tensiuni remanente neadmisibile, în anumite cazuri excepţionale se admit 
abateri (h) (fig. 108) de la rectilinitatea tranşeului unei conducte cu D=100-200 mm pînă la 
valorile maxime indicate în tabelul următor. 
Tabelul 2 


Săgeata maximă „h” la o lungime de conductă „L”, în metri 
 


DN 8m 12m 16m 
100 0,24 0,54 0,97 
125 0,21 0,48 0,85 
150 0,17 0,38 0,67 
200 0,13 0,30 0,53 


 


 
 


 


Tăierea ţevilor se va realiza cu un ferăstrău pentru plastic sau cu o lamă de bonfaer. În cazul 
ţevilor cu diametru mare se poate utiliza un disc de tăiere. 


Tăierea se va face la un unghi de 900 după care capetele ţevii trebuie debavurate. După 
debavurare se va executa un nou şanfren valoarea unghiului depinzînd de diametrul tubului.  


Nu se permite scurtarea fitingurilor pentru că în acest caz rezistența acestora nu mai este 
asigurată. 


Fig. 106 Îmbinarea tuburilor din PVC 


Fig. 108 Abateri de la rectilinitatea traseului 
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Pentru tuburile curogate/riflate patul de pozare a tranşeului trebuie să fie realizat cu material de 
granulometrie destul de fină, cu grosimea de cel puţin 100 mm, pentru a evita contactul fantelor 
cu suprafeţe dure. Lăţimea tranşeului în partea de jos trebuie redusă, recomandîndu-se un şanţ 
egal cu de 1,5 ori diametrul nominal al tubului. 


Rigiditatea circulară ridicată face ca tuburile riflate MAGNUM să fie potrivite pentru adîncimi 
mari de pozare, pînă la 10 m, şi pe terenuri în care sarcina mobilă (stradală sau feroviară) este 
ridicată. 


Îmbinarea tuburilor are o mare importanţă la conducte pentru că trebuie garantată continuitatea 
şi trebuie evitate scurgerile din/în conductă. 


Tubul riflat MAGNUM poate fi îmbinat prin 3 sisteme de îmbinare, (fig. 109): 
- cu mufă tip „pahar” (cu 1 garnitură); 
- cu manşon (cu 2 garnituri); 
- sudură cap la cap prin polifuziune. 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
Comparativ cu sistemul cu manşon, tuburile deja mufate reduc numărul fazelor de execuţie 
diminuînd timpii şi garantînd cea mai mare etanşeitate. 


Cu scopul de a permite utilizarea barelor de orice lungime în timpul instalării, sistemul de 
îmbinare cu manşon şi garnitură este disponibil la toată gama de tuburi MAGNUM.  
 
a) Sistemul cu mufe tip „pahar” 


Îmbinarea cu mufă tip „pahar” a tuburilor MAGNUM are loc cu mufele aflate la extremităţile 
fiecărei bare. 


Sunt două operaţiuni anterioare îmbinării tuburilor ce sunt recomandate pe şantier pentru o 
instalare corectă şi pentru grăbirea operaţiunilor ce urmează: 


- prima operaţiune este curăţarea peretelui exterior al tubului, a peretelui interior al mufei şi 
al garniturii; 


- altă operaţiune este determinarea lungimii de tub efective care se poate introduce în mufă, 
ceea ce permite întreruperea în momentul corect al împingerii necesare introducerii celei  
de-a doua bare în manşon pînă ce se întîlneşte cu cealaltă. 


Operaţiunea de îmbinare are loc în modul următor (fig. 110): 
- inserarea garniturii pe capătul „masculin” al tubului; 
- ungerea cu substanţă ce facilitează alunecarea în zonele de contact dintre garnitură şi mufă 


(sunt recomandate substanţe biodegradabile pe bază de apă); 


Fig. 109 Sisteme de îmbinare: a)tip „pahar”;b) cu manşon 
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Fig. 109 Sisteme de îmbinare: a)tip „pahar”;b) cu manşon 
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- inserarea tubului în mufă. 


 
 
 


Garnitura din EPDM, produsă în conformitate cu norma EN 681-1, este construită astfel încît să 
garanteze o perfectă etanşeitate hidraulică atît de la interior către exterior cît şi invers, în cazul 
infiltraţiilor. 


Tuburile MAGNUM au avantajul utilizării a două tipuri de sisteme de mufare: 
 - sistemul SWS (Spin Welding System);  
 - sistemul INTEGRAT. 


Sistemul SWS adoptat la tuburile MAGNUM utilizează o mufă din PEHD care, în faza de 
producție, este împinsă pe o extremitate a barei pînă la limita prevăzută şi sudată automat în trei 
puncte circulare (pe primele 2 inele şi pe inelul limită interior). Barele ajung deci pe şantier deja 
mufate, la orice lungime cerută de instalator. Sistemul dat este adoptat la tuburi MAGNUM DN 250 ; 
315; 400; 500 mm şi prezintă următoarele avantaje comparativ cu sistemul cu manşon: 


- siguranţa etanşeităţii: trei suduri automate într-un mediu curat sunt mai bune decît 
îmbinarea manuală cu garnitură pe şantier; 


- numărul de operaţiuni reduse necesare realizării îmbinărilor parţiale; 
- timpi de pozare reduşi. 


Tuburile MAGNUM cu DN mai mare de 500 mm adoptă un sistem de mufare INTEGRAT care 
constă în montarea mufei direct pe tub în timpul fazei de producție, în acest caz tubul este produs 
cu 2 elemente caracteristice la extremităţile fiecărei bare : mufă- capăt neted. 


Mufa este injectată cu respectivele matriţe direct în faza de producţie şi este constituită din 
peretele exterior al tubului (apare lis şi nu riflat). Diametrul exterior al mufei corespunde 
diametrului exterior al tubului. 


Capătul neted din sistemul INTEGRAT MAGNUM este constituit din primele 3 inele de riflare 
ale barei, cu înălţimea profilului redusă comparativ cu cea a celorlalte inele cu scopul de a putea 
fi introdus în mufă. Rigiditatea inelară nominală (SN) în punctul de îmbinare a sistemului 
INTEGRAT MAGNUM este garantată prin suprapunerea mufei pe inelele masculului. 


În sistemul de îmbinare INTEGRAT MAGNUM garnitura de etanşare este poziţionată între 
primul şi al doilea inel al capătului neted. Această soluţie permite avansarea poziţiei garniturii către 
punctul central de îmbinare şi realizarea îmbinării prin utilizarea unei garnituri mult mai mici. 


Toate avantajele descrise pentru sistemul de îmbinare cu mufă SWS se repetă la sistemul 
INTEGRAT MAGNUM. Menţinerea diametrului exterior în toate punctele de îmbinare permite o 
perfectă aliniere a conductei pe patul de pozare, caracteristică utilă în mod special pentru reţelele 


Fig. 110 Fazele îmbinării tuburilor 
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cu pantă mică pentru a evita formarea unui pat modelat pentru a compensa variaţiile locale de 
diametru în punctele de îmbinare şi control al operaţiunii. 


Succesiunea operaţiilor de îmbinare a tuburilor riflate cuprinde următoarele faze (fig. 111): 
- poziţionarea liniară a tuburilor şi asigurarea posibilităţii de mişcare fără antrenarea solului 


din tranşee în zona de îmbinare; 
- curățarea atentă a suprafeţei exteriore a capătului liber ce urmează a fi introdus în mufă şi 


a interiorului mufei. Trebuie îndepărtat orice corp străin de pe suprafeţele implicate în 
cuplaj;  


- ungerea capătului liber al tubului cu o substanţă lubrifiantă (se recomandă soluţie de apă 
cu săpun) şi introducerea garniturii în canalul de după primul profil. Pentru etanşări 
superioare, se pot utiliza două garnituri montate după ultimele două profile ale tubului dar 
aceasta doar în situaţii de excepţie intrucît o singură garnitură satisface cu succes cerinţele 
uzuale practice şi cele solicitate de standardele în domeniu;  


- ungerea interiorului mufei cu o substanţă lubrifiantă (se recomandă soluție de apă cu 
săpun); 


- apropierea şi alinierea tuburilor; 
- împingerea ţevii cu garnitură la capătul liber în mufă pînă la contactul pereţilor interiori. 


 


 
Fig. 111 Îmbinarea tuburilor riflate 


Pentru operaţiunea de îmbinare a tuburilor se recomandă utilizarea forţei manuale, fără folosirea 
utilajelor mari, care dezvoltă puteri semnificative şi precizie de miscare redusă existînd riscuri 
majore de deteriorare a tuburilor. Este necesar ca forţa să fie aplicată uniform pe profilele laterale 
ale tubului, iar în cazul cînd forţa este aplicată la capătul liber al tubului, se recomandă protejarea 
acestuia cu o bucată de scîndură cu grosimea de cel puţin 50 mm. Pentru a nu introduce sol din 
tranşee în interiorul mufei dar şi pentru o mai uşoară mişcare a tubului, se vor utiliza sprijine sub 
tuburi, cu o lăţime suficientă pentru a putea aluneca profilele pe ele. Acestea vor fi înlăturate 
după montare pentru a nu influenţa compactarea uniformă a solului în jurul tubului. 


b) Sistemul cu manşon  


Manşonul pentru îmbinarea tubului riflat MAGNUM este neted pe interior şi are un inel limită la 
jumătatea lungimii care permite centrarea sa faţă de extremităţile tuburilor ce trebuie îmbinate. 


Lungimea manşonului permite inserarea mai multor inele riflate în interiorul său pentru 
asigurarea unei alinieri corecte a celor două tuburi. 


Executarea unei îmbinări în sistemul cu manşon constă din toate operaţiunile descrise mai sus 
pentru îmbinarea elementelor cu sistemul cu mufă (fig. 112); 
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a interiorului mufei. Trebuie îndepărtat orice corp străin de pe suprafeţele implicate în 
cuplaj;  


- ungerea capătului liber al tubului cu o substanţă lubrifiantă (se recomandă soluţie de apă 
cu săpun) şi introducerea garniturii în canalul de după primul profil. Pentru etanşări 
superioare, se pot utiliza două garnituri montate după ultimele două profile ale tubului dar 
aceasta doar în situaţii de excepţie intrucît o singură garnitură satisface cu succes cerinţele 
uzuale practice şi cele solicitate de standardele în domeniu;  


- ungerea interiorului mufei cu o substanţă lubrifiantă (se recomandă soluție de apă cu 
săpun); 


- apropierea şi alinierea tuburilor; 
- împingerea ţevii cu garnitură la capătul liber în mufă pînă la contactul pereţilor interiori. 


 


 
Fig. 111 Îmbinarea tuburilor riflate 


Pentru operaţiunea de îmbinare a tuburilor se recomandă utilizarea forţei manuale, fără folosirea 
utilajelor mari, care dezvoltă puteri semnificative şi precizie de miscare redusă existînd riscuri 
majore de deteriorare a tuburilor. Este necesar ca forţa să fie aplicată uniform pe profilele laterale 
ale tubului, iar în cazul cînd forţa este aplicată la capătul liber al tubului, se recomandă protejarea 
acestuia cu o bucată de scîndură cu grosimea de cel puţin 50 mm. Pentru a nu introduce sol din 
tranşee în interiorul mufei dar şi pentru o mai uşoară mişcare a tubului, se vor utiliza sprijine sub 
tuburi, cu o lăţime suficientă pentru a putea aluneca profilele pe ele. Acestea vor fi înlăturate 
după montare pentru a nu influenţa compactarea uniformă a solului în jurul tubului. 


b) Sistemul cu manşon  


Manşonul pentru îmbinarea tubului riflat MAGNUM este neted pe interior şi are un inel limită la 
jumătatea lungimii care permite centrarea sa faţă de extremităţile tuburilor ce trebuie îmbinate. 


Lungimea manşonului permite inserarea mai multor inele riflate în interiorul său pentru 
asigurarea unei alinieri corecte a celor două tuburi. 


Executarea unei îmbinări în sistemul cu manşon constă din toate operaţiunile descrise mai sus 
pentru îmbinarea elementelor cu sistemul cu mufă (fig. 112); 
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c) Sudură cap la cap 
Tehnica de sudură este aceeași utilizată pentru tuburile lise şi garantează o etanşeitate perfectă 
(fig. 113). Frezarea este efectuată pe o zonă foarte scurtă astfel încît încălzirea să nu implice şi 
zona riflată.  


 
 


 


 
Transport, manevrare şi depozitare 


Tuburile şi fitingurile din PVC se transportă cu vehicule corespunzătoare luîndu-se măsuri de 
siguranţă la încărcare şi descărcare. Se vor lua măsuri pentru a preveni loviturile, în cazul în care 
transportul se efectuează la temperaturi scăzute, aproape de punctul de îngheţ. 


La depozitare se vor lua măsuri pentru a se evita intrarea altor componente în interiorul ţevilor. 


Înălţimea de depozitare nu trebuie să depăşească 2 m. 


Vor fi prevăzuţi suporţi din loc în loc pentru a se evita deformarea ţevilor.  


Se evită intrarea țevilor în contact cu substanţe ce atacă PVC-ul cum sunt: combustibili pentru 
motoare, solvenţi etc. De asemenea, ţevile vor fi protejate de lovituri puternice şi nu se vor tîrî 
pe sol.  


Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare se execută o serie de 
construcţii anexă, aşa ca diferite tipuri de cămine menite să adăpostească vane, hidranţi, ventile 
de aerisire, vane de golire, echipamente de control, masive de ancoraj, traversări ale căilor de 
comunicaţii ş.a. – pe reţeaua de apă, precum şi cămine de intersecţie, de rupere de pantă, de 
schimbare a direcţiei, de vizitare, guri de scurgere, guri de descărcare, bazine de recepţie, sifoane 
de canalizare, traversări ale căilor de comunicaţii – pe reţeaua de canalizare. 
  


Fig. 112 Sistemul de îmbinări cu manşon  
 


Fig. 113 Sistemul de îmbinări prin 
sudură cap la cap 
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Construcţii pe reţeaua de distribuţie a apei 


Căminele de vane au rolul de a diviza în tronsoane traseul conductei, în vederea scoaterii ei 
parţiale din funcţiune, pentru reparaţii (fig. 114). 


La stabilirea dimensiunilor căminelor distanţa minimă pînă la pereţii căminelor trebuie să fie: 
 de la pereţii conductelor avînd diametrul de pînă la 400 mm - 0,3 m; pentru D = 500 - 600 


mm – 0,5 m; mai mari de 600 mm – 0,7 m; 


 de la suprafaţa flanşei pe conducte cu diametrul de pînă la 400 mm - 0,3 m; mai mare de 
400 mm – 0,5 m; 


 de la marginea mufei conductei cu diametrul de pînă la 300 mm - 0,4 m; mai mare de 300 
mm – 0,5 m; 


 de la pereţii conductelor pînă la radier: pentru diametrul conductei de pînă la 400 mm - 0,25 
m; de la 500 pînă la 600 mm - 0,3 m; mai mare de 600 mm - 0,35 m; 


 de la partea de sus a tijei vanei cu ax principal cu mişcare ascendentă - 0,3 m; de la roata 
de manevră a vanei cu ax principal fără mişcare ascendentă - 0,5 m. 


Înălţimea interioară de lucru a 
căminului trebuie să fie de cel puţin 
1,5 m. 


Căminele din noduri care adăpostesc 
mai multe elemente au forma 
dreptunghiulară cu dimensiunile în 
plan începînd de la 1800 × 2400 mm 
şi în continuare cu dimensiuni 
majorate cu cîte 600 mm (2400 × 
2400, 1800 × 3000, etc.), dar nu mai 
mari de 6000 × 6000 mm. Aşa fel de 
cămine se mai numesc şi camere. 


Gura căminului are un diametru de 
700 mm şi este acoperită cu un capac 
de fontă. Pentru coborîrea în cămin, 
pe pereţii căminului se prevăd trepte 
de oţel sau scări metalice. 


Căminele care adăpostesc hidrandţii se 
execută sub formă circulară avînd 
următoarele diametre: 
 1500 mm în cazul amplasării în 


cămin a hidrantului; 


 2000 mm în cazul amplasării în 
cămin a hidrantului şi a vanei de linie, păstrînd distanţele minime admisibile. 


Amplasarea şi închiderea unor vane pe conducte magistrale de diametru mare, ar produce în 
conducte lovituri de berbec care sunt extrem de periculoase pentru conductă. 


Fig. 114 Cămin circular din beton armat prefabricat 
1 – fundaţie din beton (placă de fundaţie); 2 – inele 


din beton armat; 3 – placă de acoperire;  
4 – gură de acces; 5 – trepte; 6 – pereu din beton; 7 – 


capac din fontă; 8 – izolaţie hidrofugă. 
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Construcţii pe reţeaua de distribuţie a apei 


Căminele de vane au rolul de a diviza în tronsoane traseul conductei, în vederea scoaterii ei 
parţiale din funcţiune, pentru reparaţii (fig. 114). 


La stabilirea dimensiunilor căminelor distanţa minimă pînă la pereţii căminelor trebuie să fie: 
 de la pereţii conductelor avînd diametrul de pînă la 400 mm - 0,3 m; pentru D = 500 - 600 


mm – 0,5 m; mai mari de 600 mm – 0,7 m; 


 de la suprafaţa flanşei pe conducte cu diametrul de pînă la 400 mm - 0,3 m; mai mare de 
400 mm – 0,5 m; 


 de la marginea mufei conductei cu diametrul de pînă la 300 mm - 0,4 m; mai mare de 300 
mm – 0,5 m; 


 de la pereţii conductelor pînă la radier: pentru diametrul conductei de pînă la 400 mm - 0,25 
m; de la 500 pînă la 600 mm - 0,3 m; mai mare de 600 mm - 0,35 m; 


 de la partea de sus a tijei vanei cu ax principal cu mişcare ascendentă - 0,3 m; de la roata 
de manevră a vanei cu ax principal fără mişcare ascendentă - 0,5 m. 


Înălţimea interioară de lucru a 
căminului trebuie să fie de cel puţin 
1,5 m. 


Căminele din noduri care adăpostesc 
mai multe elemente au forma 
dreptunghiulară cu dimensiunile în 
plan începînd de la 1800 × 2400 mm 
şi în continuare cu dimensiuni 
majorate cu cîte 600 mm (2400 × 
2400, 1800 × 3000, etc.), dar nu mai 
mari de 6000 × 6000 mm. Aşa fel de 
cămine se mai numesc şi camere. 


Gura căminului are un diametru de 
700 mm şi este acoperită cu un capac 
de fontă. Pentru coborîrea în cămin, 
pe pereţii căminului se prevăd trepte 
de oţel sau scări metalice. 


Căminele care adăpostesc hidrandţii se 
execută sub formă circulară avînd 
următoarele diametre: 
 1500 mm în cazul amplasării în 


cămin a hidrantului; 


 2000 mm în cazul amplasării în 
cămin a hidrantului şi a vanei de linie, păstrînd distanţele minime admisibile. 


Amplasarea şi închiderea unor vane pe conducte magistrale de diametru mare, ar produce în 
conducte lovituri de berbec care sunt extrem de periculoase pentru conductă. 


Fig. 114 Cămin circular din beton armat prefabricat 
1 – fundaţie din beton (placă de fundaţie); 2 – inele 


din beton armat; 3 – placă de acoperire;  
4 – gură de acces; 5 – trepte; 6 – pereu din beton; 7 – 


capac din fontă; 8 – izolaţie hidrofugă. 
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Vanele de linie se întroduc, de obicei, în căminele de golire sau în cele de aerisire, făcînd posibilă 
pe lîngă tronsonarea conductei şi golirea sau aerisirea numai a tronsoanelor care trebuie. 


Căminele apometrice servesc pentru amplasarea nodurilor apometrice la capetele amonte şi aval 
ale reţelei de aducţiune; în punctele de ramificaţie; la plecarea din rezervoare şi pe liniile de 
branşare. 


Căminele de golire se amplasează în punctele joase ale reţelei sau în apropierea acestora  
(fig. 115). Apa rezultată din golire se evacuează direct la emisar prin conducte sau dacă acest 
lucru nu este posibil, căminul de golire se racordează la canalizare prin conducte pe care se 
montează clapete de sens care permit circulaţia apei numai spre canalizare. 


In cazul în care nu există nici un emisar, nici canalizare atunci golirea se racordează la o pompă 
şi prin intermediul acesteia la o cisternă care va transporta apa la emisar sau canalizare. 


 


 


 


Cămine de aerisire. Se montează în punctele cele 
mai înalte ale reţelei avînd rolul de a evacua aerul 
care se acumulează în aceste puncte şi de a permite 
pătrunderea din exterior a aerului în conductă în 
cazul producerii de vacuum (fig. 116). Între 
conductă şi ventilul de aerisire se montează o vană 
care face posibil controlul funcţionării ventilului 
de aerisire, iar în cazul defectării acestuia îl poate 
suplini pe timpul remedierii prin lăsarea parţial 
deschisă şi evacuarea permanentă atît a aerului cît 
şi a unei cantităţi mici de apă. Ventilele de aerisire 
pot fi simple sau duble, adică cu un singur circuit 
de evacuare aer (o singură bilă) sau cu două 
circuite (două bile). 


Masive de ancoraj. Presiunea apei care umple 
conductele de distribuţie şi aducţiunile, generează 
eforturi de întindere în materialul pereţilor 
conductelor. Ele sunt periculoase în zonele de schimbare a direcţiei liniilor şi în unele noduri cu 


Fig. 116 Cămin de aerisire 
1- ventil de aerisire; 2- vană de izolare; 3- 


ştuţ cu flanşă sudat de conductă;4- conductă 
de aducţiune;5 - cămin din beton armat; 6- 
trepte de acces din oţel beton sau aluminiu;  


7- piesă de trecere 


Fig. 115 Cămin de golire 
1- conductă de aducţiune; 
2 - vană de golire;  
3- ştut de flanşă;  
4- flanşă oarbă pentru vizitare;  
5- clapetă de reţinere;  
6- conductă golire cămin – legătură 
cu emisar sau canalizare;  
7- cămin din beton armat;  
8 - piesă de trecere;  
9- başă colectare apă; 
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ramificaţii sau de capăt. În cazurile date trebuie să se amenajeze puncte de sprijin care se numesc 
masive de ancoraj şi care sunt sub forma unor reazeme de cărămidă sau beton pe care se sprijină 
piesele fasonate. Masivele de ancoraj se pot construi atît în cămine, cît şi direct în pămînt (fig. 
117 și fig. 118). La conductele îmbinate prin mufe şi flanşe cu sarcina de serviciu de pînă la 1 
MPa cu schimbări de direcţie avînd unghiuri sub 10º nu se prevăd masive de ancoraj. 


 


 


Pentru a rezista forţei de împingere orizontale şi verticale dezvoltate asupra unei piese de 
legătură, masivul de ancoraj trebuie să aibă o suprafaţă de sprijin suficient de mare pentru a 
permite ca forţa de împingere să fie distribuită pe suprafaţa terenului existent care este capabil să 
suporte această presiune. 


Compensatoarele de dilatare sunt nişte dispozitive care preiau dilatarea termică axială a 
conductelor metalice. Compensatoare de dilatare se prevăd pe conductele din oţel pozate în 
canale vizitabile şi nevizitabile, tuneluri şi pe estacade sau în terenuri tasabile. 


Traversări. În cazul intersectării conductei cu un curs de apă, trecerea se poate face pe sub fundul 
albiei - printr-o subtraversare sau pe deasupra albiei – printr-o supratraversare. 


Subtraversarea unui rîu se efectuează cu montarea unui ducher, care constă din cel puţin două 
linii, astfel că, la deconectarea unei linii cealaltă linie trebuie să asigure alimentarea cu apă în 
proporţie de 100%. 


Liniile ducherului se realizează din ţevi de oţel prevăzute cu izolaţie anticorozivă avansată. 
Adîncimea la care se montează conducta, în zona subtraversării, trebuie să fie cu minimum 0,5 
m mai joasă decît cota talvegului. Distanţa orizontală în lumina dintre liniile ducherului trebuie 
să nu fie mai mică de 1,5 m. Unghiurile de înclinare a părţii superioare a ducherului nu trebuie 
să fie mai mare de 20º faţă de cea orizontală. De ambele părţi ale ducherului se prevăd cămine în 
care se montează vane pentru izolare. 


Cota la care se proiectează partea superioară a căminelor trebuie să fie cu 0,5 mai mare decît 
nivelul maxim al apei din rîu. Trecerea conductelor pe sub căile ferate şi pe sub autostrăzi se 
realizează în tuburi de protecţie cu executarea lucrărilor prin metodă închisă (fig. 119). 


Fig. 117 Schemele masivelor de 
ancoraj ale conductelor Fig. 118 Tipuri de masive de ancoraj 
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ramificaţii sau de capăt. În cazurile date trebuie să se amenajeze puncte de sprijin care se numesc 
masive de ancoraj şi care sunt sub forma unor reazeme de cărămidă sau beton pe care se sprijină 
piesele fasonate. Masivele de ancoraj se pot construi atît în cămine, cît şi direct în pămînt (fig. 
117 și fig. 118). La conductele îmbinate prin mufe şi flanşe cu sarcina de serviciu de pînă la 1 
MPa cu schimbări de direcţie avînd unghiuri sub 10º nu se prevăd masive de ancoraj. 


 


 


Pentru a rezista forţei de împingere orizontale şi verticale dezvoltate asupra unei piese de 
legătură, masivul de ancoraj trebuie să aibă o suprafaţă de sprijin suficient de mare pentru a 
permite ca forţa de împingere să fie distribuită pe suprafaţa terenului existent care este capabil să 
suporte această presiune. 


Compensatoarele de dilatare sunt nişte dispozitive care preiau dilatarea termică axială a 
conductelor metalice. Compensatoare de dilatare se prevăd pe conductele din oţel pozate în 
canale vizitabile şi nevizitabile, tuneluri şi pe estacade sau în terenuri tasabile. 


Traversări. În cazul intersectării conductei cu un curs de apă, trecerea se poate face pe sub fundul 
albiei - printr-o subtraversare sau pe deasupra albiei – printr-o supratraversare. 


Subtraversarea unui rîu se efectuează cu montarea unui ducher, care constă din cel puţin două 
linii, astfel că, la deconectarea unei linii cealaltă linie trebuie să asigure alimentarea cu apă în 
proporţie de 100%. 


Liniile ducherului se realizează din ţevi de oţel prevăzute cu izolaţie anticorozivă avansată. 
Adîncimea la care se montează conducta, în zona subtraversării, trebuie să fie cu minimum 0,5 
m mai joasă decît cota talvegului. Distanţa orizontală în lumina dintre liniile ducherului trebuie 
să nu fie mai mică de 1,5 m. Unghiurile de înclinare a părţii superioare a ducherului nu trebuie 
să fie mai mare de 20º faţă de cea orizontală. De ambele părţi ale ducherului se prevăd cămine în 
care se montează vane pentru izolare. 


Cota la care se proiectează partea superioară a căminelor trebuie să fie cu 0,5 mai mare decît 
nivelul maxim al apei din rîu. Trecerea conductelor pe sub căile ferate şi pe sub autostrăzi se 
realizează în tuburi de protecţie cu executarea lucrărilor prin metodă închisă (fig. 119). 


Fig. 117 Schemele masivelor de 
ancoraj ale conductelor Fig. 118 Tipuri de masive de ancoraj 
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Distanţa minimă în plan, de la capătul tubului de protecţie, iar în cazul amplasării la capătul lui 
a căminelor, trebuie să fie luată pînă: 
 la intersecţia căilor ferate – 8 m de la axa ultimei căi, 5 m de la baza taluzului, 3 m de la 


marginea şanţului şi de la ultima constucţie de evacuare a apei (rigolă, drenaj); 
 la intersecţia drumurilor auto – 3 m de la marginea acostamentului sau de la baza taluzului 


şi de la ultima construcţie de evacuare a apei. 
Lungimea traseului de reparaţie se adoptă cel puţin 10 m. 
Distanţa în plan de la suprafaţa exterioară a tubului de protecţie trebuie luată de cel puţin: 
 3 m – pînă la pilonii reţelei electrice; 


 30 m pînă la poduri, conducte de debitare a apei, alte construcţii. 
Diametrul interior al tubului de protecţie de lucru trebuie adoptat cu 200 mm mai mare decît 
diametrul exterior al conductei. 


Construcţii pe reţeaua de canalizare 


Căminele de vizitare sunt construcţii anexă pe reţeaua de canalizare care permit accesul la 
canale în scopul controlului şi intreţinerii stării acestora, respectiv pentru curăţirea canalelor şi 
evacuarea depunerilor. 
Din punct de vedere al locului de amplasare, căminele de vizitare se prevăd: 


- la schimbarea diametrelor; 
- la schimbarea pantelor; 
- la schimbarea direcţiei; 
- la intersecţia a două colectoare; 
- pe trasee liniare la distanță maximă de 100 m. 


Părţile componente ale căminelor de vizitare sunt: 


- fundaţia sau patul pe care se aşează; 
- camera de lucru; 
- partea de racord; 
- coşul de acces; 
- rama şi capac; 
- piese de trecere în cămin; 
- scări de acces. 


Fig. 119 Subtraversarea unei căi ferate 
1 – cămin de vane; 2 – tronson de reparaţie; 3 – tub de protecţie; 4 – conducta de lucru;  


5 – dispozitiv de golire; 6 – cămin de vane şi golire; 7 – cale ferată 
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După forma geometrică din plan, căminele de vizitare sunt de formă rectangulară (dreptunghi 
sau pătrat) şi de formă circulară. Căminele de vizitare cel mai des întîlnite sunt căminele de formă 
circulară, alcătuite din elemente prefabricate din beton, la care pot fi racordate conducte din oţel, 
PVC, PAFS sau beton. 


Căminele pot fi folosite pentru orice adîncimi ale reţelelor şi indiferent de tipul solului. 


Principalele componente ale căminelor din elemente prefabricate sunt (fig. 120):  
- elemente de fund cu înălţimi de 600; 800; 1000; 1200 mm; 
- elemente intermediare (inele) cu înălţimi de 250; 500; 750; 1000 mm 
- element tronconic cu înălțimea unică de 600 mm. 


Diametrul interior al căminelor depinde de diametrul canalului şi este de cel puţin1000 mm. 
 


 
                       
 
 
 
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


 
 


 


Căminele circulare în plan se execută din piese de beton tronconice între camera de lucru şi gura 
de acces, (fig. 121 a) şi cu placă între camera de lucru şi gura de acces, ( fig. 121 b). Căminul are 
fundaţia din beton turnat pe loc, sau placă de beton. Radierul căminului se prevede sub formă de 
rigolă deschisă cu banchete turnate din beton. Trecerea conductelor prin pereţii căminelor se face 
cu ajutorul pieselor de trecere prevăzute cu garnituri de etanşare din cauciuc. Piesele de trecere 
se montează odata cu fabricarea elementelor căminului. Se pot racorda atît conducte principale 
cît şi racorduri secundare sub orice unghi şi la orice cotă, atît în elementul de fund cît şi în 
elementele intermediare (în inele). 
Aducerea la cota terenului sau a străzii pe care se montează se face prin intermediul unor inele 
din beton armat prefabricate, care constituie gura de acces, de înălţimi mici (cel mai frecvent de 
100 şi 300 mm) sau beton armat monolit prin intermediul capacelor din fontă. Capacele sunt 
prevăzute cu sistem antifurt. Acestea pot fi carosabile pentru trafic greu (400 KN) sau trafic uşor 
(150 KN). 


Elemente de reducţie 
 


Tuburi de beton 
Baza cămin 


Plăci de acoperire cu capac din fontă 


Fig. 120 Elemente ale căminelor din beton 
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După forma geometrică din plan, căminele de vizitare sunt de formă rectangulară (dreptunghi 
sau pătrat) şi de formă circulară. Căminele de vizitare cel mai des întîlnite sunt căminele de formă 
circulară, alcătuite din elemente prefabricate din beton, la care pot fi racordate conducte din oţel, 
PVC, PAFS sau beton. 


Căminele pot fi folosite pentru orice adîncimi ale reţelelor şi indiferent de tipul solului. 


Principalele componente ale căminelor din elemente prefabricate sunt (fig. 120):  
- elemente de fund cu înălţimi de 600; 800; 1000; 1200 mm; 
- elemente intermediare (inele) cu înălţimi de 250; 500; 750; 1000 mm 
- element tronconic cu înălțimea unică de 600 mm. 


Diametrul interior al căminelor depinde de diametrul canalului şi este de cel puţin1000 mm. 
 


 
                       
 
 
 
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


 
 


 


Căminele circulare în plan se execută din piese de beton tronconice între camera de lucru şi gura 
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Pentru accesul în cămin se prevăd scări sau trepte din oţel zincat. 
Fig. 121 Camin de vizitare din 
elemente de beton armat: 
a) Cu piesă tronconică între 
camera de lucru şi gura de 
acces; 
b) Cu placă între camera de 
lucru şi gura de acces; 
1 – capac cu ramă din fontă;  
2 – beton simplu monolit sau 
piesă prefabricată; 3 – gură de 
acces din tub de beton, D = 700 
mm;  4 – placă de acoperiş; 5 – 
piesă tronconică; 6 – tub de 
beton, D = 1000 mm; 7 – canalul 
de lucru; 8 – rigolă deschisă;  9 
– banchetă; 10 – fundaţie de 
beton; 11 – strat de piatră 
spartă; 12 – trepte de acces 
(scară). 


Cămine de spălare. Căminele de spălare reprezintă construcţii şi instalaţii anexe pe reţele de 
canalizare, care permit acumularea unei cantităţi de apă cu ajutorul căreia se crează o undă de 
spălare pe tronsoanele de canal situate în aval de acestea. 


Căminele de spălare se folosesc la canalizările în sistem separativ, cînd din cauza pantelor 
insuficiente şi debitelor mici nu se poate realiza viteza de autocurăţire (0,7 m/s), cel mai des în 
punctele de la începutul reţelei. 


Acumularea apei se face prin închiderea clapetei pe canalul de plecare. Se umple căminul cu apă 
şi apoi se deschide clapeta prin tragerea de lanţ în sus. Prin deschiderea clapetei de pe canalul de 
plecare şi golirea căminului se crează undă de spălare. 


Volumul de apă necesar pentu spălare este de 2 - 4 m.c. 


Căminele de racord se execută din beton fie din PVC. În cele ce urmează vom detalia mai mult 
căminele executate prefabricat din PVC, fiind cel mai frecvent întîlnite la reţelele de canalizare. 


Căminele de rupere de pantă sunt construcţii care permit disiparea energiei apei, astfel încît 
viteza apei pe canal să nu depăşească valorile maxime admise. 


Amplasarea căminelor de rupere de pantă se face în punctele unde terenul prezintă pante mai 
mari decît panta admisibilă a canalului (fig. 122; 123). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 122 Cămin de rupere de pantă 
pentru înălţimi de pînă la 2 m 


Fig. 123 Cămin de rupere de pantă  
pentru înălţimi de peste 2 m 
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Căminul de racord face legătura între instalaţia interioară de canalizare din clădire şi reţeaua 
de canalizare stradală prin intermediul conductei de canalizare. 


Dimensiunile în plan ale căminelor de canalizare se adoptă în dependenţă de diametrul cel mai 
mare a conductei (D) şi se adoptă conform tabelului 3. 


Tabelul 3 


Diametrul, 
D, mm 
canalului 


Cămine dreptunghiulare Cămine 
circulare 
diametrul, 
mm 


Lungimea, mm Lăţimea, mm 


D ≤ 600 
D > 600 
D = 700 
D = 800 - 
1000 
D = 1200 


1000 
D + 400 
- 
- 
- 


1000 
D + 600 
- 
- 
- 


1000 
- 
1250 
1500 
2000 


 


Notă: Pentru adîncimea de pozare a reţelei de canalizare peste 3,0 m, diametrul căminului se 
adoptă cel puţin 1500 mm. Înălţimea camerei de lucru a căminului (de la banchetă pînă la placa 
de acoperiş) se adoptă de obicei 1800 mm. În ultimul timp, pe reţelele de canalizare construite 
din tuburi din mase plastice se adoptă cămine de inspecţie şi curăţare din PVC sau PE. 


Cămine de inspecţie şi curăţare din mase plastice. Funcţia de bază a căminelor de inspecţie şi 
curăţare este de a permite accesul în cadrul sistemelor de canalizare a uneltelor speciale pentru 
curăţarea sau inspectarea sistemului. Sistemele video pentru canale şi utilajele moderne de 
spălare sub presiune şi aspiraţie au simplificat mult inspecţia şi întreţinerea instalaţiilor de 
canalizare. 


Căminele compacte din PVC sau polietilenă oferă un sistem ecologic şi de viitor ce satisface 
toate cerinţele impuse în prezent pentru evacuarea apelor uzate, obţinîndu-se astfel un sistem de 
canalizare realizat integral din mase plastice cu îmbinări etanşe (fig 124). 


Căminele de inspecţie şi curăţire din PVC sau PE sunt o alternativă mult mai eficientă decît cele 
din beton din punct de vedere al costurilor (de montaj şi întreţinere) şi a duratei de viaţă. 
 


             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Avantajele căminelor de inspecţie şi curăţire sunt: 


 Fig. 124 Cămine compact din PVC 
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Căminul de racord face legătura între instalaţia interioară de canalizare din clădire şi reţeaua 
de canalizare stradală prin intermediul conductei de canalizare. 
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Diametrul, 
D, mm 
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Cămine dreptunghiulare Cămine 
circulare 
diametrul, 
mm 


Lungimea, mm Lăţimea, mm 
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D > 600 
D = 700 
D = 800 - 
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D = 1200 
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1500 
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Notă: Pentru adîncimea de pozare a reţelei de canalizare peste 3,0 m, diametrul căminului se 
adoptă cel puţin 1500 mm. Înălţimea camerei de lucru a căminului (de la banchetă pînă la placa 
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toate cerinţele impuse în prezent pentru evacuarea apelor uzate, obţinîndu-se astfel un sistem de 
canalizare realizat integral din mase plastice cu îmbinări etanşe (fig 124). 
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din beton din punct de vedere al costurilor (de montaj şi întreţinere) şi a duratei de viaţă. 
 


             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Avantajele căminelor de inspecţie şi curăţire sunt: 
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 economic – în comparaţie cu căminele tradiţionale din beton, implicînd costuri mai scăzute 
de transport, instalare (asamblare foarte uşoară datorită îmbinărilor cu garnitură) şi 
întreţinere (datorită suprafeţei interioare lisă); 


 proprietăţi hidraulice foarte bune – datorită pantei de 2% precum şi suprafeţelor interioare 
lise; 


 izolare foarte bună – îmbinările cu garnitură asigură protecţia totală împotriva scurgerilor 
la îmbinările părţilor componente ale sistemului; 


 adîncimea maximă de îngropare – 7,5 m; 
 capacul metalic cu sistem de blocare previne accesul neautorizat, reduce zgomotul la trafic, 


şi previne furtul acestuia; 
 capacul telescopic – asigură păstrarea capacului metalic la nivelul solului chiar şi după 


efectuarea diferitelor lucrări de (re)amenajare a drumului; 
 curăţare foarte uşoară – atît mecanică cît şi cu sisteme de apă sub presiune; 
 rezistenţă la coroziune – mult mai bună decît în cazul betonului; 
 rezistenţă foarte bună la metodele moderne de curăţare (apa sub presiune, de ex.). 


Căminele de inspecţie şi curăţire din PVC constau din trei părţi componente (fig. 125): 
 


 
 


 


Capacul telescopic este alcătuit din capacul metalic şi tubul telescopic. La rîndul său, capacul 
metalic poate fi capac metalic sau grătar metalic (fig. 126). 


Capacele metalice se clasifică în funcţie de clasa de rezistenţă la trafic. Clasa A15 – capace pentru 
trafic pietonal, pot fi folosite şi în curţile interioare ale caselor, suportă o sarcină de maxim 1,5 
tone. Clasa B125 – capace şi grătare pentru trafic stradal uşor, pentru parcări centre comerciale, 
suportă o sarcină de maxim 12,5 tone. Clasa D400 – capace şi grătare pentru trafic greu, parcări 
camioane, curţi industriale, suportă o sarcină de maxim 40 tone. 


 


Fig. 125 Părţile componente ale căminelor de inspecţie din PVC 


 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


70 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 


 


 


 


 


 


 


 


Coloana de cămin. Coloana de cămin este tubul care face legătura între baza căminului şi 
capacul telescopic. Coloana de cămin se compune din tubul PVC gofrat sau plin, şi garniturile 
aferente. (fig. 127). 


Pentru căminele de inspecţie şi curăţire cu baza de Dn.355 se va folosi numai tub gofrat. Se vor 
folosi două garnituri pentru tub gofrat, cea de jos se va monta în exteriorul tubului şi va asigura 
etanşarea dintre coloana şi baza căminului. Cea superioară se va monta în interiorul tubului şi va 
asigura etanşarea între coloană şi capacul telescopic. Diametrul tubului gofrat este Dn.315 la 
interior şi Dn.355 la exterior. 


Pentru căminele de inspecţie şi curăţire cu baza de Dn.400 se va folosi numai tub PVC neted. Se 
va folosi o singură garnitură telescopică 400/315 care are rolul de a face trecerea de la diametrul 
de 400 la cel de 315, precum şi de etanşare între coloana şi capacul telescopic. Trebuie menţionat 
ca în cazul bazelor de cămin de Dn.400 acestea vin echipate cu garnitură interioară ce va asigura 
etanşarea între baza şi coloană.  


Bazele de cămin sunt piese injectate din PP. 


În funcţie de diametrul bazei de cămin (Dn.355 sau DN.400) de numărul de intrări / ieşiri, 
diametrul tubului de intrare / ieşire poate fi: Dn.160; Dn.200; Dn.250; Dn.315; Dn.400.  


Cămine de vizitare din polietilenă. Compania „Wavin” produce cămine de vizitare pentru 
reţelele exterioare de canalizare cu trafic greu realizate în proporţie de 100% din PE cu denumirea 
„TEGRA – 1000”. Caracteristicile tehnice generale sunt: 


- rezistent la trafic greu; 


- instalare pînă la 5 m adîncime; 


- etanşarea componentelor se face cu ajutorul garniturilor;  


- etanşarea tuburilor de canalizare ce se racordează la cămin se face de asemenea cu 
ajutorul garniturilor; 


- este prevăzut cu scară la interior. 


Datorită structurii sale nervurate unice precum şi ca urmare a atenţiei deosebite acordate la 
proiectarea părţilor componente, produsul şi-a dovedit fiabilitatea pe parcursul testărilor la care 
a fost supus. 


Fig. 126 Capac telescopic 
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Coloana de cămin. Coloana de cămin este tubul care face legătura între baza căminului şi 
capacul telescopic. Coloana de cămin se compune din tubul PVC gofrat sau plin, şi garniturile 
aferente. (fig. 127). 


Pentru căminele de inspecţie şi curăţire cu baza de Dn.355 se va folosi numai tub gofrat. Se vor 
folosi două garnituri pentru tub gofrat, cea de jos se va monta în exteriorul tubului şi va asigura 
etanşarea dintre coloana şi baza căminului. Cea superioară se va monta în interiorul tubului şi va 
asigura etanşarea între coloană şi capacul telescopic. Diametrul tubului gofrat este Dn.315 la 
interior şi Dn.355 la exterior. 


Pentru căminele de inspecţie şi curăţire cu baza de Dn.400 se va folosi numai tub PVC neted. Se 
va folosi o singură garnitură telescopică 400/315 care are rolul de a face trecerea de la diametrul 
de 400 la cel de 315, precum şi de etanşare între coloana şi capacul telescopic. Trebuie menţionat 
ca în cazul bazelor de cămin de Dn.400 acestea vin echipate cu garnitură interioară ce va asigura 
etanşarea între baza şi coloană.  


Bazele de cămin sunt piese injectate din PP. 


În funcţie de diametrul bazei de cămin (Dn.355 sau DN.400) de numărul de intrări / ieşiri, 
diametrul tubului de intrare / ieşire poate fi: Dn.160; Dn.200; Dn.250; Dn.315; Dn.400.  


Cămine de vizitare din polietilenă. Compania „Wavin” produce cămine de vizitare pentru 
reţelele exterioare de canalizare cu trafic greu realizate în proporţie de 100% din PE cu denumirea 
„TEGRA – 1000”. Caracteristicile tehnice generale sunt: 


- rezistent la trafic greu; 


- instalare pînă la 5 m adîncime; 


- etanşarea componentelor se face cu ajutorul garniturilor;  


- etanşarea tuburilor de canalizare ce se racordează la cămin se face de asemenea cu 
ajutorul garniturilor; 


- este prevăzut cu scară la interior. 


Datorită structurii sale nervurate unice precum şi ca urmare a atenţiei deosebite acordate la 
proiectarea părţilor componente, produsul şi-a dovedit fiabilitatea pe parcursul testărilor la care 
a fost supus. 
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Căminele de vizitare „TEGRA-1000” constau din trei părţi componente, ca şi cele din PVC 
(fig. 128) şi anume: 


1. baza căminului; 
2. coloana căminului; 
3. reducţia căminului. 


Baza sau radierul căminului este realizată din polietilenă, cu diametrul interior de 1000 mm şi 
cu racorduri cu garnitură pentru racordarea conductelor de canalizare cu diametrul cuprins între 
160 si 400 mm în diferite forme constructive 


Coloana căminului este realizată de asemenea din polietilenă, cu diametrul interior de 1000 mm, 
cu înălţimi de 250, 500, 750 sau 1000 mm. 


Reducţia căminului este realizată din polietilenă, cu diametrul interior de 1000 mm ce se reduce 
la partea superioară la 625 mm, pentru a permite folosirea inelului de beton şi capacului de fontă 
standard. 


Fig. 127 Alegerea lungimii coloanei căminului. 
DH – 160 sau 200 mm – diametru de intrare/ieşire pentru baze de cămin M355, M400, 
SMD355, SMD400; - 250, 315 sau 400 mm – diametru de intrare/ieşire pentru baze de 
cămin M400; H – 7,5m – adîncimea maximă de igropare; H1 – 350mm; H2- lungime 


coloana cămin, în funcţie de necesităţi; H3 – 200-400mm pentru capace/grătare A15; - 
300-600mm pentru capace/grătare B125; - 300-750mm pentru capace/grătare D400; H4 – 


200mm grosime capac/grătar metalic. 
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Etanșarea elementelor componente ale căminului se realizează cu ajutorul garniturilor Tegra 
1000 iar etansarea între inelul de beton și cămin se face cu ajutorul garniturilor de 630mm. 


Acoperirea căminului se realizează cu ajutorul unui inel de beton şi a unui capac cu ramă din 
fontă în diferite clase, funcţie de solicitarea la care va fi supus căminul, între A15 (1,5 tone) şi 
D400 (40 tone), sau cu tub telescopic cu ramă şi capac din fontă. 


Principiul de alegere şi dimensionare a căminului este analogic cu cel pentru căminele din PVC 
si conform datelor din figura 129. 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


Racordarea a două sau mai multe reţele se realizează prin intermediul căminelor de racord. 
Căminul de racord face legătură între instalaţia interioară de canalizare din clădire şi reţeaua de 
canalizare stradală prin intermediul conductei de canalizare. Distanţa medie de la peretele 
construcţiei pînă la căminul de racord se adoptă între 5 şi 10 m , în dependenţă de tipul solului. 


Racordarea prin ramificaţie trebuie să fie montată în unghiul corespunzător pentru a putea 
primi conducta acordată la aceasta. Dacă trebuie introdusă o ramificaţie pe o conductă existentă, 
poate fi necesară întreruperea exploatării sau îndepărtarea unuia sau mai multor tuburi, în funcţie 


Fig. 128 Cămin de vizitare „TEGRA-
1000” 


Fig. 129 Dimensionarea căminelor TEGRA-1000 
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D400 (40 tone), sau cu tub telescopic cu ramă şi capac din fontă. 


Principiul de alegere şi dimensionare a căminului este analogic cu cel pentru căminele din PVC 
si conform datelor din figura 129. 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


Racordarea a două sau mai multe reţele se realizează prin intermediul căminelor de racord. 
Căminul de racord face legătură între instalaţia interioară de canalizare din clădire şi reţeaua de 
canalizare stradală prin intermediul conductei de canalizare. Distanţa medie de la peretele 
construcţiei pînă la căminul de racord se adoptă între 5 şi 10 m , în dependenţă de tipul solului. 


Racordarea prin ramificaţie trebuie să fie montată în unghiul corespunzător pentru a putea 
primi conducta acordată la aceasta. Dacă trebuie introdusă o ramificaţie pe o conductă existentă, 
poate fi necesară întreruperea exploatării sau îndepărtarea unuia sau mai multor tuburi, în funcţie 


Fig. 128 Cămin de vizitare „TEGRA-
1000” 


Fig. 129 Dimensionarea căminelor TEGRA-1000 


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


73 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


de materialul, lungimea, tipurile de ramificaţii şi patul acestora. Pentru a păstra integritatea 
conductei, se vor îndepărta numai segmente de tub de lungimea necesară pentru introducerea 
ramificaţei. Realizarea ramificaţiei poate face necesară montarea unui segment scurt de tub în 
plus faţă de ramificaţie. Indiferent că se folosesc mufele de pe tuburi sau mufe alunecătoare, 
acestea trebuie să se potrivească cu conducta, să fie montate în amplasarea şi în poziţia potrivită 
şi să asigure etanşarea corespunzătoare (fig. 130).  


Pentru montarea ulterioară a ramificaţiilor trebuie tăiat un segment de tub (de lungime egală cu 
lungimea constructivă a fitingului plus aproximativ dublul diametrului exterior al tubului). 
Capetele de tub trebuie debavurate şi teşite, ramificaţia se îmbină prin împingere cu una din ele. 
Pe cel de-al doilea capăt de tub şi pe piesa de ajustare se alunecă cîte o mufă alunecătoare (dublă) 
şi se închide conducta. La diametre peste 250 mm, în condiţii de şantier, la alunecarea mufelor 
duble pot apărea forţe de frecare mai mari care îngreunează montarea. În acest caz este necesară 
utilizarea unor dispozitive auxiliare, de ex. pîrghii şi cabluri. Se va acorda atenţie ca mufele 
alunecătoare să fie alunecate uniform şi centrat. Nu este permisă montarea mufelor alunecătoare 
prin lovituri. 
 


              
 


          
 
Racordare prin placă de sprijin. Plăcile de sprijin sunt elemente de construcţie cu legătură 
etanşă între suprafaţa exterioară a tubului şi suprafaţa interioară a flanşei de sprijin. Deschiderea 
de pe peretele tubului se potriveşte plăcii de sprijin care va fi utilizată şi se realizează prin găurire 
sau găurire inelară, sau, dacă este posibil, cu un ferestrău potrivit şi un şablon. Se va acorda 
atenţie să nu ajungă materiale nedorite în conductă. Placa de sprijin trebuie poziţionată pe 
jumătatea superioară a circumferinţei tubului, pe cît posibil în unghi de 45° faţă de verticală, pe 
axa longitudinală a tubului. Fazele tehnologice de racordare a unei plăci (ramificaţii) sunt 
prezentate în figura 131:   


 


 


Fig. 130 Fazele racordării unei ramificaţii 
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- suprafeţele de lipit se ung cu adezivul Tangit. Adezivul trebuie aplicat în grosime 


suficientă;  
- brida se poziţionează pe tub; 
- resturile de adeziv se şterg cu hîrtia creponată; 
- brida se apasă prin montarea unor coliere de legătură pentru furtun sau prin înfăşurare cu 


sîrmă; 
- brida trebuie poziţionată pe tub în termen de 60 de secunde de la începerea aplicării 


adezivului Tangit pe aceasta. Din acest motiv se recomandă ca în cazul unor diametre 
nominale mari îmbinarea prin lipire să fi e realizată de două persoane. 


La racordarea ulterioară a unor tuburi sau fitinguri la bridă, respectiv la umplerea conductei se 
va controla ca brida, respectiv fitingul sau tubul racordat la aceasta să nu își schimbe poziţia. În 
cazul în care în termen de 24 de ore zona lipită este supusă unei forţe, îmbinarea prin lipire se 
poate desface. 


Racordarea tuburilor din PVC la cămine se realizează prin intermediul pieselor de racord pentru 
căminele KGF (fig. 132). Piesele de racord la cămin trebuie fixate în beton în aşa fel încît baza 
tubului să fie la acelaşi nivel cu talpa rigolei (fig. 133). Prin construcţia dublu conică a piesei de 
racord devine posibilă racordarea flexibilă la cămine.  


Fig. 131 Fazele racordare prin placă de sprijin 


Ex
ec


uț
ia


 re
țe


le
lo


r e
xt


er
io


ar
e 


de
 a


lim
en


ta
re


 c
u 


ap
ă 


și
 c


an
al


iz
ar


e 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


74 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


 


           
 


             
                   
 


 
 
 
 
 


 
 


 
- suprafeţele de lipit se ung cu adezivul Tangit. Adezivul trebuie aplicat în grosime 


suficientă;  
- brida se poziţionează pe tub; 
- resturile de adeziv se şterg cu hîrtia creponată; 
- brida se apasă prin montarea unor coliere de legătură pentru furtun sau prin înfăşurare cu 


sîrmă; 
- brida trebuie poziţionată pe tub în termen de 60 de secunde de la începerea aplicării 


adezivului Tangit pe aceasta. Din acest motiv se recomandă ca în cazul unor diametre 
nominale mari îmbinarea prin lipire să fi e realizată de două persoane. 


La racordarea ulterioară a unor tuburi sau fitinguri la bridă, respectiv la umplerea conductei se 
va controla ca brida, respectiv fitingul sau tubul racordat la aceasta să nu își schimbe poziţia. În 
cazul în care în termen de 24 de ore zona lipită este supusă unei forţe, îmbinarea prin lipire se 
poate desface. 


Racordarea tuburilor din PVC la cămine se realizează prin intermediul pieselor de racord pentru 
căminele KGF (fig. 132). Piesele de racord la cămin trebuie fixate în beton în aşa fel încît baza 
tubului să fie la acelaşi nivel cu talpa rigolei (fig. 133). Prin construcţia dublu conică a piesei de 
racord devine posibilă racordarea flexibilă la cămine.  


Fig. 131 Fazele racordare prin placă de sprijin 


Execuția rețelelor exterioare de alim
entare cu 


apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


75 


Execuția rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


                      


Fig. 132 Piesă de racord la cămin              Fig. 133 Piesă de racord fixată în cămin 


 


Executarea traversărilor de obstacole prin metoda închisă 


Montarea conductelor subterane peste obstacole naturale (rîuri, iazuri) sau artificiale (drumuri, 
autostrăzi, căi ferate, intersecţii ş.a.) indiferent de natura solurilor, poate fi realizată prin diferite 
metode închise, fără executarea săpăturilor deschise. Aceasta evită orice stînjenire a circulaţiei 
rutiere, slăbirea terenului, demolarea sau demontarea amenajărilor existente la suprafaţă (spaţii 
verzi, piste pietonale, sisteme rutiere ş.a.). 


Principalele metode sunt: forarea orizontală; forarea orizontală direcţionată; străpungerea; 
forare prin percuție. 


Forarea orizontală este un proces 
tehnologic acţionat, de cele mai multe ori 
hidraulic, sau mecanic, care funcţionează 
după metoda forajului rotativ, prin rotirea şi 
avansul liniar al burghiului, care dislocă şi 
împinge pămîntul forat spre melcul de 
evacuare (fig. 134). 


Mecanismul de rotire dezvoltă un moment 
de forțe de 500 - 100000 Nm şi se compune 
dintr-un motor electric ce antrenează melcul, 
prevăzut la partea frontală cu capul de forare, 
prin intermediul unui reductor. Motorul şi 
reductorul sunt fixate pe un cărucior (sanie de 
fotaj), care culisează pe profilele 
longitudinale ale cadrului de ghidare. Tot pe cărucior este fixat şi inelul împingător prin care se 
transmite mişcarea de avans a tubului de protecţie. Supravegherea şi comanda funcţionării forezei 
se fac prin intermediul unui pupitru de comandă, sau de pe un scaun dispus pe cărucior. 


Forajele orizontale pot avea diametre cuprinse între 150 şi 1400 mm şi lungimi de 30 - 100 m. 


Forarea orizontală cu melc poate fi executată şi fără tub de protecţie, destinate subtraversărilor 
pe lungimi reduse (10 - 15 m) şi diametre de 115 - 250 mm. 


Fig. 134 Forarea orizontală cu burghiu 
1 – capul de forare (burghiu); 2 – ancoră; 3 – 


melcul de evacuare; 4 – tubul de lucru 
(protecţie);5 – mecanismul de avans; 6 – 


mecanismul de rotire (motor electric); 7 – şasiul 
maşinii; 8 – ghidaje pe role 
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Foreza este antrenată de un motor electric de 22 kw, direct, printr-o transmisie mecanică. 
Mişcarea (avansul) forezei poate fi executată manual, fără efort deosebit, ceea ce exclude 
pericolul de greşeli şi atingerea capului de forare de alte instalaţii subterane. 


Foraj orizontal direcţionat. Tehnologia de foraj orizontal direcţionat reprezintă un sistem de 
foraj rotativ hidrodinamic, care este dirijat printr-un cap de foraj sub forma unui sfredel cu daltă, 
care avansînd pe orizontală în sistem rotativ şi mărunţind solul concomitent se injectează sub 
presiune înaltă un jet cu lichid, pe bază de argilă bentonitică, care indeplineşte rolurile de 
stabilizator al găurii de foraj şi agent de ungere (fig. 135). 


 


 
Fig. 135 Foraj orizontal direcţionat 


Pilotarea dirijată a tijelor şi dispozitivului de forare se execută de la suprafaţă, prin teleghidaj, cu 
ajutorul unui emiţător de unde electromagnetice plasat în interiorul capului. El transmite în 
permanenţă parametrii, precum şi adîncimea la care se află capul, inclinarea capului în % şi 
orientarea vîrfului acestuia în sistem orar. Aceste informaţii sunt recepționate la suprafaţa 
terenului de un receptor - emiţător portabil, care le afişează în orice moment şi le pune la 
dispoziţia persoanei care dirijează execuţia forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise 
unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul 
echipamentului. Pe baza datelor primite, navigatorul 
(persoana care dirijează execuţia forajului pilot) transmite în 
permanenţă operatorului instrucţiuni de orientare şi înaintare 
a capului, ceea ce permite respectarea traseului proiectat; 
evitarea contactului cu reţelele subterane cunoscute şi ieşirea 
la suprafaţă în punctul prestabilit, precizia fiind de ±5-20 cm. 


Procedeul de foraj orizontal direcţionat (fig. 136) cuprinde 
trei etape tehnologice consecutive: 
Etapa I (forajul pilot) cuprinde forarea terenului la diametrul 
descris de capul de forare la înaintare cu presarea laterală a 
materialului desprins şi fixarea acestuia în pereţi, gaura de 
foraj rămînînd în permanenţă plină cu noroiul de foraj 
injectat. 
Etapa a II-a (forajul de lărgire), cuprinde demontarea 
capului de foraj la partea opusă a forajului, înlocuirea cu un 
cap lărgitor (fig. 137) de diametru mai mare cu cca 30% și 
retragerea la punctul iniţial de plecare (unde se află 
echipamentul de foraj) a tijelor de forare împreună cu capul Fig. 136 Echipamentul de 


foraj orizontal direcţionat 
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lărgitor. Această operaţiune se repetă consecutiv, cu diametre din ce în ce mai mari, pînă se 
ajunge la diametrul necesar pentru pozarea ţevii. Conform tehnologiei forajului orizontal 
diecţionat, acest diametru trebuie să fie cu cca 30% mai mare decît diametrul ţevii care se 
pozează. 


Etapa a III-a (pozarea conductei în foraj), cuprinde 
executarea unei ultime lărgiri cu lărgitorul final la care se 
ataşează un dispozitiv de prindere a ţevii ce urmează a fi 
pozată în teren. Întreg ansamblul format din: sprijin, capul 
lărgitor, capul de prindere a ţevii şi ţeava este trasă prin 
gaura de foraj executată în etapele anterioare, către 
echipamentul de foraj. Cînd întreg ansamblul este scos la 
suprafaţă, dispozitivele de lărgire şi prindere sunt detaşate 
de ţeavă, aceasta ramînînd în subteran, în acest fel 
obţinîndu-se pozarea conductei prin metoda închisă. 


Metoda de străpungere constă în împingerea unor tuburi (ţevi) din oţel cu ajutorul unor 
mecanisme speciale (cricuri hidraulice, cricuri mecanice, ciocane acţionate pneumatic), care 
compactează solul radial, fără excavarea şi extragerea acestuia la suprafaţă. Pentru străpungere 
se adoptă tuburi din oţel cu diametrul 100 - 500 mm, pe lungime de pînă la 60 m. Pentru 
micşorarea forţei de frecare la străpungerea solului, pe capul tubului de împingere se îmbracă 
nişte piese de capăt sub formă de con cu diametrul la baza mai mare cu  
25 - 35 mm decît diametrul exterior al tubului (fig. 138). 


 
 


 


 


Mecanismul de împingere poate dezvolta o putere de 250 – 3000 KN care este transmisă tubului 
de străpungere prin intermediul unor tuburi intermediare forţate din spate. Tuburile intermediare 
prezintă nişte bucăţi de ţeavă din oţel, lungimea cărora este egală cu lungimea mişcării pistonului 
cricului hidraulic, de 1 şi 2 m. 


După împingerea în sol a tubului de lucru la lungimea pistonului - 1 m, acesta se retrage la poziţia 
iniţială şi în locul lui se pune un tub intermediar cu lungimea de 1 m, după care procesul se repetă 
şi în locul liber se pune alt tub intermediar de 2 m. În aşa fel prin combinarea tuburilor 
intermediare de 1 şi 2 m se introduc consecutiv tronsoane din tuburi de oţel care sunt sudate pe 
loc şi formează tubul de protecţie, în care mai apoi se introduce conducta de lucru. 


Fig. 137 Lărgirea forajului 


Fig. 138 Instalaţie de străpungere 
1 – motorul hidraulic cu panoul de dirijare; 2 – reazăm pentru cricul hidraulic; 3 


– cric hidraulic; 4 – piston; 5 – ghidaje; 6 – tubul de străpungere; 7 – găuri de 
fixare; 8 – başă pentru sudarea tronsoanelor de tuburi; 9 – cap conic 
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Străpungerea în soluri nisipoase este dificilă, deoarece acestea nu se comprimă. 


În soluri argiloase pot fi efectuate lucrări pe o lungime de pînă la 30 - 40 m cu diametrul pînă la 
500 mm, viteza de înaintare constituind 2 - 3 m/oră. 


Executarea traversărilor nevizitabile cu tuburi de protecţie din oţel cu diametrul cuprins între 529 
şi 1420 mm poate fi efectuată prin metoda precedentă (împingerea cu ajutorul cricurilor 
hidraulice) cu excavarea şi extragerea pămîntului din interiorul tubului împins, fie manual sau cu 
ajutorul unui utilaj special (cap de forare). Capul de forare dislocă pămîntul într-un căuş care 
culisează în interiorul tubului descărcînd-ul în afară, pe măsura împingerii în foraj. 
Forare prin percuţie. Procedeul se realizează cu ajutorul unui ciocan acţionat pneumatic, care 
are forma cilindrică cu cap frontal. Pentru realizarea unei legături strînse între tubul care se bate 
şi ciocan se utilizează diferite dispozitive suplimentare care evacuează solul înghiţit de ţeavă în 
timpul baterii. Pentru prevenirea înfloririi capătului tubului în care se bate, se folosesc seturi 
speciale de segmenţi (fig. 139). 


 


 
 


Încercarea conductelor cu funcţionare sub presiune şi scurgere liberă 


După montarea unei conducte sau al unui tronson din conductă, care funcţionează sub presiune, 
se efectuează proba de presiune pentru verificarea rezistenţei şi entanşeităţii (proba de rezistenţă 
şi etanşeitate). Aceasta se poate face hidraulic sau pneumatic. Proba hidraulică se face pentru 
conductele din orice material, iar cea pneumatică, numai pentru conducte din oţel sau PE în cazul 
cînd încercarea hidraulică este dificilă din lipsa de apă sau temperaturi joase. 


Proba de rezistenţă numită şi preliminară, se efectuează în procesul executării conductelor pe 
măsura montării tronsonului aparte, pînă la astuparea tranşeului (doar fiind executată astuparea 
manuală cu îmbinările descoperite) şi montării armăturilor (hidranţilor, robineţilor de aerisire şi 
golire). 


Încercarea la etanşeitate, numită şi finală, se efectuează după astuparea completă a tranşeului şi 
finisării tuturor lucrărilor pe tronsonul dat, în scopul depistării scurgerilor care nu au fost 
descoperite la prima etapă, în prezenţa beneficiarului şi companiei de exploatare. 


Valoarea presiunii de regim şi celei de probă se stabileşte prin proiect, conform normativelor 
(SNIP 2.04.02 - 84) şi se indică în documentaţia de lucru. 


În cazul lipsei datelor referitoare la proba de presiune, valorile orientative ale acestora pot fi 
adoptate din tabelul 4. 


Fig. 139 Forare prin percuţie 
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ajutorul unui utilaj special (cap de forare). Capul de forare dislocă pămîntul într-un căuş care 
culisează în interiorul tubului descărcînd-ul în afară, pe măsura împingerii în foraj. 
Forare prin percuţie. Procedeul se realizează cu ajutorul unui ciocan acţionat pneumatic, care 
are forma cilindrică cu cap frontal. Pentru realizarea unei legături strînse între tubul care se bate 
şi ciocan se utilizează diferite dispozitive suplimentare care evacuează solul înghiţit de ţeavă în 
timpul baterii. Pentru prevenirea înfloririi capătului tubului în care se bate, se folosesc seturi 
speciale de segmenţi (fig. 139). 


 


 
 


Încercarea conductelor cu funcţionare sub presiune şi scurgere liberă 


După montarea unei conducte sau al unui tronson din conductă, care funcţionează sub presiune, 
se efectuează proba de presiune pentru verificarea rezistenţei şi entanşeităţii (proba de rezistenţă 
şi etanşeitate). Aceasta se poate face hidraulic sau pneumatic. Proba hidraulică se face pentru 
conductele din orice material, iar cea pneumatică, numai pentru conducte din oţel sau PE în cazul 
cînd încercarea hidraulică este dificilă din lipsa de apă sau temperaturi joase. 


Proba de rezistenţă numită şi preliminară, se efectuează în procesul executării conductelor pe 
măsura montării tronsonului aparte, pînă la astuparea tranşeului (doar fiind executată astuparea 
manuală cu îmbinările descoperite) şi montării armăturilor (hidranţilor, robineţilor de aerisire şi 
golire). 


Încercarea la etanşeitate, numită şi finală, se efectuează după astuparea completă a tranşeului şi 
finisării tuturor lucrărilor pe tronsonul dat, în scopul depistării scurgerilor care nu au fost 
descoperite la prima etapă, în prezenţa beneficiarului şi companiei de exploatare. 


Valoarea presiunii de regim şi celei de probă se stabileşte prin proiect, conform normativelor 
(SNIP 2.04.02 - 84) şi se indică în documentaţia de lucru. 


În cazul lipsei datelor referitoare la proba de presiune, valorile orientative ale acestora pot fi 
adoptate din tabelul 4. 


Fig. 139 Forare prin percuţie 
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Tabelul 4  


Valori orientative pentru presiunea de încercare hidraulică 


Caracteristica conductei Presiunea de lucru Pl (bar) Presiunea de încercare Pî (bar) 
Oţel, îmbinare prin sudare ≤ 7,5 Pî = 1,5Pl 
Oţel, îmbinare prin flanşe ≤ 5,0 10,0 
Fontă, cu etanşare prin ştemuire ≤ 10 Pr + 5,0; dar minim 10 
Fontă, cu etanşare prin garnituri 
din cauciuc 


 1,5Pr, dar minim 15 


Beton precomprimat  1,3Pr, dar nu mai mari decît 
presiunea din uzine  


Polietilenă  1,5Pr 
 


Presiunea de încercare la etanşeitate se determină reieşind din presiunea de regim (presiunea de 
lucru) plus ∆P. Valoarea lui ∆P se adoptă funcţie de clasa de precizie a manometrului (0,4; 0,6; 
1,0; 1,5), valoarea unei diviziuni a manometrului şi limita superioară de măsură a presiunii. 


Încercarea hidraulică se face pe tronsoane de maximum 1000 m lungime. Pentru conducte din 
oţel şi HDPE se admite încercarea pe tronsoane de peste 1 km lungime. 


Fiecare tronson supus încercării hidraulice se închide la ambele capete cu dopuri speciale (la 
conductele din oţel se sudează flanşe oarbe), bine consolidate şi ancorate, prevăzute cu ştuţuri 
din ţeavă cu d = 1/2 – 1”, pentru montarea manometrelor, racordarea la conducta de alimentare 
cu apă, umplerea tronsonului şi evacuarea aerului (fig. 140). De asemenea, se prevăd ramificaţii 
cu robinet de 1/2 - 1” şi manometre în toate punctele înalte pentru evacuarea aerului şi citirea 
presiunii de încercare. 


Umplerea cu apă a tronsonului de probă se face prin capătul cel mai coborît al acestuia. Tot în 
acest punct se racordează şi pompa de mînă cu piston, cu care se realizează presiunea de 
încercare. 
După umplerea completă cu apă, conductele din tuburi de fontă se menţin un timp de 24 ore sub 
apă, iar cele din beton armat 3 zile, inclusiv 12 ore la presiunea de regim, pentru saturarea cu apă 
a pereţilor conductei şi evacuarea aerului. Conductele din alte materiale (metal, material plastic 
etc.), se lasă un timp de o jumătate de zi pînă la o zi după umplerea cu apă a tronsonului, pentru 
eliminarea aerului din conductă. 


 
  Fig. 140 Schema de montaj pentru încercarea hidraulică a conductelor 
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Presiunea de încercare se alege în funcţie de caracteristica conductei din tabelul 4.  


Presiunea în tronsonul de probă se ridică cu ajutorul pompei de mînă cu piston pînă la 5 bari şi 
apoi în trepte de 2 bari la 1/4 oră, pînă la realizarea presiunii de încercare (Pî) şi se menţine cel 
puţin 10 min, neadmiţînd scăderea presiunii mai mult de 1 bar, prin pompare de apă, după care 
presiunea se scade pînă la cea de regim şi se inspectează tronsonul în scopul depistării de scurgeri. 
În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, se revizuieşte tronsonul supus încercării şi se 
repetă încercarea pînă la obţinerea rezultatului necesar. 


După finalizarea încercărilor la rezistenţă se efectuează încercările la etanşeitate, prin aceasta: 
 presiunea în conductă se ridică pînă la valoarea presiunii de etanşeitate, Pe; 
 se fixează timpul începutului încercărilor Ti şi se măsoară nivelul apei hi în rezervorul de 


măsură din care se adaugă apă prin pompare în conductă; 
 se supraveghează vizual presiunea din conductă şi ca rezultat putem avea trei cazuri: 


1. Pe parcursul a 10 min presiunea se va micşora cu cel puţin 2 gradaţii ale 
manometrului dar nu mai jos decît presiunea de regim, cu aceasta controlul se 
termină; 


2. Pe parcursul a 10 min presiunea se va micşora mai puţin de 2 gradaţii ale 
manometrului, atunci trebuie căderea presiunii cu cel puţin 2 gradaţii, durata vizării 
nu trebuie să depăşească 3 ore pentru conducte din tuburi din beton armat şi 1 oră 
pentru tuburi din oţel, fontă, mase plastice, dacă nu are loc căderea presiunii atunci 
se va evacua o parte din apă din conductă în rezervorul de măsură pînă la atingerea 
presiunii de regim, volumul de apă evacuat se va măsura printr-un contor sau prin 
orice altă metodă; 


3. Pe parcursul a 10 min presiunea de încercare la etanşeitate va cădea sub presiunea de 
regim, atunci vizarea se termină şi se iau măsuri pentru depistarea şi înlăturarea 
scurgerilor. Încercările se repetă. După finalizarea vizării presiunii (cazul 1) şi 
finalizării evacuării apei (cazul 2) se efectuează următoarele acţiuni: 


 prin adaus de apă cu pompa, din rezervorul de măsură, presiunea se ridică pînă la valoarea 
presiunii la etanşeitate, se fixează timpul terminării încercărilor (Tf) şi se măsoară volumul 
de apă adăugat prin nivelul apei rămas în rezervor, hf; 


 se determină durata încercării, Tf – Ti min, volumul de apă adăugat din rezervor în conductă 
prin pompare, V, după cazul 1, volumul de apă evacuat din conductă în rezervor (cazul 2); 


 se determină debitul specific de apă adăugat, qa, l/min, cu relaţia: 


if
a TT


Vq



  


Încercarea hidraulică la rezistenţă şi etanșeitate se consideră reuşită dacă debitul specific de apă 
adăugat în conductă nu depăşeşte valoarea (SNiP) pentru lungimea de 1 km. Pentru tronsoane cu 
lungimea sub 1 km, valoarea lui qa  din tabel (SNiP 3-05.04-85) se va înmulţi cu lungimea 
tronsonului, exprimată în km, iar pentru lungimi peste 1 km, qa se va adopta ca pentru 1 km. 


După execuţia definitivă a conductei cu funcţionare sub presiune se recomandă să se facă o 
încercare hidraulică generală pe întreaga ei lungime, conducta fiind complet acoperită cu pămînt, 
cu excepţia capetelor tronsoanelor de încercare parţială. 
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măsură din care se adaugă apă prin pompare în conductă; 
 se supraveghează vizual presiunea din conductă şi ca rezultat putem avea trei cazuri: 


1. Pe parcursul a 10 min presiunea se va micşora cu cel puţin 2 gradaţii ale 
manometrului dar nu mai jos decît presiunea de regim, cu aceasta controlul se 
termină; 


2. Pe parcursul a 10 min presiunea se va micşora mai puţin de 2 gradaţii ale 
manometrului, atunci trebuie căderea presiunii cu cel puţin 2 gradaţii, durata vizării 
nu trebuie să depăşească 3 ore pentru conducte din tuburi din beton armat şi 1 oră 
pentru tuburi din oţel, fontă, mase plastice, dacă nu are loc căderea presiunii atunci 
se va evacua o parte din apă din conductă în rezervorul de măsură pînă la atingerea 
presiunii de regim, volumul de apă evacuat se va măsura printr-un contor sau prin 
orice altă metodă; 


3. Pe parcursul a 10 min presiunea de încercare la etanşeitate va cădea sub presiunea de 
regim, atunci vizarea se termină şi se iau măsuri pentru depistarea şi înlăturarea 
scurgerilor. Încercările se repetă. După finalizarea vizării presiunii (cazul 1) şi 
finalizării evacuării apei (cazul 2) se efectuează următoarele acţiuni: 


 prin adaus de apă cu pompa, din rezervorul de măsură, presiunea se ridică pînă la valoarea 
presiunii la etanşeitate, se fixează timpul terminării încercărilor (Tf) şi se măsoară volumul 
de apă adăugat prin nivelul apei rămas în rezervor, hf; 


 se determină durata încercării, Tf – Ti min, volumul de apă adăugat din rezervor în conductă 
prin pompare, V, după cazul 1, volumul de apă evacuat din conductă în rezervor (cazul 2); 


 se determină debitul specific de apă adăugat, qa, l/min, cu relaţia: 
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Încercarea hidraulică la rezistenţă şi etanșeitate se consideră reuşită dacă debitul specific de apă 
adăugat în conductă nu depăşeşte valoarea (SNiP) pentru lungimea de 1 km. Pentru tronsoane cu 
lungimea sub 1 km, valoarea lui qa  din tabel (SNiP 3-05.04-85) se va înmulţi cu lungimea 
tronsonului, exprimată în km, iar pentru lungimi peste 1 km, qa se va adopta ca pentru 1 km. 


După execuţia definitivă a conductei cu funcţionare sub presiune se recomandă să se facă o 
încercare hidraulică generală pe întreaga ei lungime, conducta fiind complet acoperită cu pămînt, 
cu excepţia capetelor tronsoanelor de încercare parţială. 
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La efectuarea probelor de presiune se iau toate măsurile de protecţie a muncii pentru personalul 
care execută lucrarea, în conformitate cu regulamentele în vigoare, pentru a se evita accidentele. 


Toate condiţiile în care s-au făcut probele de presiune: obiectul, localitatea, lungimea tronsonului, 
materialul conductei, presiunea de regim, presiunea de încercare, durata probei, defecţiuni 
constatate şi remediate etc., se înscriu în procesul-verbal de recepţie a conductei (Forma nr.1). 


Conductele cu scurgere liberă se supun încercărilor hidraulice, la etanșeitate în două etape: 
preliminară - pînă la astuparea tranşeului şi finală - după astuparea acestuia. 


Reieşind din condiţiile hidrologice de amplasare a conductei încercările se efectuează pentru 
determinarea pierderilor de apă din conductă (exfiltraţiei) sau la afluxul apei din exterior în 
conductă (infiltraţiei). 


Conductele se supun încercărilor privind pierderile de apă, în cazul în care nivelul apelor freatice 
în căminul din amonte este mai jos decît jumătate din adîncimea pozării conductei. În caz contrar, 
(cînd nivelul apelor freatice este mai sus de jumătate din adîncimea de pozare a conductei în 
căminul din amonte) se determină afluxul de apă care pătrunde în conductă. Căminele amplasate 
pe conductele cu scurgere liberă pot fi supuse încercării împreună cu conductele sau aparte. 
Încercările conductelor împreună sau fără cămine se efectuează pe tronsoane de la cămin la 
cămin. Se admite efectuarea încercărilor pe tronsoane la alegere: pe lungimi de pînă la 5 km – 2 
- 3 tronsoane, pe lungimi peste 5 km – nu mai puţin de 30 % din lungime. În cazul cînd conductele 
sunt supuse încercării aparte de cămine, atunci tronsoanele de probă se închid cu dopuri la cele 
două capete. În dopul capătului amonte se întroduce un tub (coloană) care se termină cu un tub 
de sticlă pentru observarea nivelului apei şi adaosului de apă în timpul încercărilor, iar în cel din 
aval – un tub care se termină cu o pîlnie pentru umplerea tronsonului cu apă (fig. 141). 


 


 


 


 


 


 


 


 


În cazul cînd conductele sunt supuse încercărilor împreună cu căminele, atunci în căminul din 
aval şi cel din amonte pe tronsoanele vecine, se pune cîte un dop din lemn sau cauciuc sub formă 
de minge pentru izolarea acestuia. 


Umplerea cu apă a tronsonului de probă se efectuează prin căminul din amonte . 


Presiunea hidrostatică în punctul de sus al tronsonului trebuie să fie nu mai mică decît adîncimea 
de pozare a conductei (de la creastă) în căminul din amonte, pentru fiecare din tronsoanele supuse 
încercărilor. Pentru conductele cu diametrul peste 400 mm, presiunea hidrostatică poate fi 
adoptată orientativ egală cu 4 m col.apă, pentru adîncimi de peste 4 m. 


Fig. 141 Schema încercărilor la etanşeitate a conductelor cu 
scurgere liberă 1 – tub (coloana) pentru adaos de apă; 


 2 – conductă pentru evacuarea aerului; 3 – reazem; 4 – dop 
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Încercările conductelor (cu sau fără cămin) la etanșeitate se efectuează nu mai devreme de 24 de 
ore după umplerea acestora cu apă. După aceasta vizual se inspectează tronsonul şi în cazul cînd 
nivelul apei în coloană sau cămin scade mai mult de 20 cm, se adaugă apă pentru a nu permite 
devierea nivelului apei mai mult de 20 cm şi a menţine presiunea hidrostatică aproape constantă. 
Încercările sunt efectuate timp de 30 min, iar volumul de apă adăugat în coloană sau căminul din 
amonte în acest interval de timp (cazul pierderilor de apă) sau volumul de apă infiltrat din pămînt 
în conductă (prin ridicarea nivelului apei în căminul din aval) sunt măsurate şi comparate cu 
valorile indicate în tab.15 SNiP 3-05.04-85. 


Încercările la etanșeitate a conductelor cu scurgere liberă se consideră reuşite, dacă valorile 
volumelor de apă adăugate sau pierdute pe tronsonul de probă nu vor depăşi valorile din 
normativ, referite la 10 m.l. de conductă pe parcursul a 30 min. Ca rezultat se întocmeşte un 
proces verbal de formă specială de recepţie a conductei. 
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Încercările conductelor (cu sau fără cămin) la etanșeitate se efectuează nu mai devreme de 24 de 
ore după umplerea acestora cu apă. După aceasta vizual se inspectează tronsonul şi în cazul cînd 
nivelul apei în coloană sau cămin scade mai mult de 20 cm, se adaugă apă pentru a nu permite 
devierea nivelului apei mai mult de 20 cm şi a menţine presiunea hidrostatică aproape constantă. 
Încercările sunt efectuate timp de 30 min, iar volumul de apă adăugat în coloană sau căminul din 
amonte în acest interval de timp (cazul pierderilor de apă) sau volumul de apă infiltrat din pămînt 
în conductă (prin ridicarea nivelului apei în căminul din aval) sunt măsurate şi comparate cu 
valorile indicate în tab.15 SNiP 3-05.04-85. 


Încercările la etanșeitate a conductelor cu scurgere liberă se consideră reuşite, dacă valorile 
volumelor de apă adăugate sau pierdute pe tronsonul de probă nu vor depăşi valorile din 
normativ, referite la 10 m.l. de conductă pe parcursul a 30 min. Ca rezultat se întocmeşte un 
proces verbal de formă specială de recepţie a conductei. 
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EXPLOATAREA REȚELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Generalități privind exploatarea rețelelor de apă și canalizare  


Exploatarea rețelelor de apă şi canalizare cuprinde totalitatea operațiunilor şi activităților efectuate 
de către personalul angajat în vederea funcționării corecte a sistemelor date în scopul obținerii în 
final a siguranței alimentării cu apă potabilă, colectării și realizării unei ape epurate care să respecte 
indicatorii de calitate impuși de normele în vigoare. 


Ţinînd seama de capacitatea sistemului, componența sa (construcții, instalații, obiecte tehnologice), 
gradul de automatizare a proceselor și dotarea cu aparatură automată de măsură şi control a unor 
indicatori de calitate ai apei tratate şi epurate, pentru exploatarea și întreținerea corespunzătoare a 
ansamblului stației de tratare - rețea de distribuție şi stației de epurare - rețea de canalizare la nivelul 
parametrilor de funcționare prevăzuți în proiect, este necesară elaborarea unui Regulament de 
exploatare şi întreținere care să conțină principalele reguli, prevederi și proceduri necesare 
funcționării corecte a acestora. 


Elaborarea Regulamentului de exploatare și întreținere 


Regulamentele de exploatare și întreținere vor fi elaborate de operatorii de servicii conform 
legislației în vigoare, avîndu-se în vedere indicațiile din proiect, instrucțiunile de exploatare, avizele 
şi recomandările organelor abilitate (companiile de gospodărire a apelor, inspectoratele sanitare şi 
cele de protecție a mediului), precum şi alte prescripții legale existente din domeniu. 


Regulamentul de exploatare și întreținere trebuie să cuprindă: 


 descrierea construcțiilor şi instalațiilor sistemului de alimentare cu apă şi/sau canalizare, 
releveele acestora, schema funcțională;  


 modul în care sunt organizate activitățile de exploatare şi întreținere, responsabilitățile pentru 
fiecare formație de lucru şi loc de muncă; 


 măsurile igienico-sanitare şi de protecție a muncii, de pază şi de prevenire a incendiilor;  


 evidențele ce trebuie ținute de către personalul de exploatare; 


 modul de conlucrare cu alte societăţi colaboratoare, cu beneficiarul, etc. 


Regulamentul de exploatare și întreținere este aprobat de către administrația unității care 
exploatează sistemul de alimentare cu apă și canalizare şi de către autoritățile locale (primărie, 
consiliul local, consiliul raional, etc.). 


Regulamentul va fi completat și reaprobat de fiecare dată cînd în sistem se produc modificări 
constructive și funcționale, reabilitări ale unor obiecte tehnologice, schimbarea unor utilaje și/sau 
echipamente sau alte operațiuni care ar putea afecta procesele tehnologice. Din cinci în cinci ani, 
regulamentul va fi reactualizat pentru a se ține seama de experiența acumulată în decursul perioadei 
de exploatare anterioară. 


Prevederile regulamentului trebuie aplicate integral și în mod permanent de către personalul de 
exploatare şi întreținere, acesta fiind examinat periodic, la intervale de cel mult un an sau ori de cîte 
ori se constată o insuficiență în cunoașterea regulamentului, situație care ar putea conduce la o 
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exploatare sau o întreținere necorespunzătoare a construcțiilor și instalațiilor sistemului de apă și 
canalizare. 


Regulamentul de exploatare și întreținere se întocmește avînd la bază următoarele documente 
principale: 


- proiectul construcțiilor și instalațiilor sistemului de alimentare cu apă și/sau canalizare 
precum și toate documentațiile și actele modificatoare; 


- releveele construcțiilor după terminarea lucrărilor de execuție, care țin seama de toate 
modificările efectuate pe parcursul execuției; 


- planurile de situație, schemele funcționale, dispozițiile generale ale construcțiilor și 
instalațiilor; 


- instrucțiunile de exploatare ale construcțiilor și instalațiilor elaborate de către proiectant; 
- fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor montate în sistem; 
- avizele organelor abilitate privind realizarea și exploatarea lucrărilor de investiție; 
- documentația referitoare la recepția de la terminarea lucrărilor și de la recepția definitivă; 
- cartea tehnică a construcțiilor; 
- schema administrativă a personalului de exploatare (organigrama). 


Exploatarea rețelelor de distribuție a apei 


Exploatarea rețelelor de distribuție a apei cuprinde totalitatea operațiunilor care se efectuează de 
către personalul unității de exploatare, astfel încît rețelele să funcționeze în permanență la parametrii 
proiectați. 


În exploatare trebuie să se asigure: 


- distribuirea apei în mod continuu la toate punctele de consum, fără întrerupere în funcționare, 
decît în cazuri de forță majoră ca: întreruperea energiei electrice la stațiile de pompare care 
pompează apa în rețea, lipsa apei la sursă, avarii pe aducțiuni, scăderea calității apei sub 
normele sanitare în vigoare; 


- menținerea presiunii de serviciu la toate punctele de consum. 
Exploatarea rețelelor se face cu toate vanele de linie şi de ramificație deschise, închiderea parțială 
sau totală a unora dintre ele fiind permisă numai în caz de incendiu, cînd este necesară alimentarea 
în deosebi numai a rețelei care alimentează hidranții ce se folosesc la stingerea respectivului 
incendiu sau în cazul unor avarii care trebuie, în cel mai scurt timp, remediate. În cazul în care nu 
este posibilă menținerea în permanență a condițiilor de debit și de presiune, distribuţia apei se face 
cu restricții. 


Durata şi amploarea restricțiilor trebuie să fie minime, în acest scop luîndu-se unele măsuri: 
- suspendarea temporară a unor puncte de consum sau folosințe, ca spălatul străzilor, 


funcționarea fîntînilor ornamentale, stropitul spaţiilor verzi, etc.; 
- recircularea pe cît de posibil a apei la consumatorii industriali şi aplicarea măsurilor de 


reducere a pierderilor de apă; 
- remedierea în cel mai scurt timp a avariilor în cazul în care acesta constituie cauza 


introducerii restricțiilor. 
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În exploatare este necesar să se asigure presiunea de regim în toate punctele reţelei. O altă problemă 
a personalului de exploatare este identificarea neetanşeităţilor vizibile la suprafaţă sau ascunse, 
constatarea deteriorării armăturilor şi a construcţiilor anexe ale reţelei ca: robinete blocate, capace 
sparte sau lipsa lor, zidărie deteriorată la cămine, garnituri neetanşe sau îmbătrînite, etc. 


Cauzele care produc deteriorarea calității conductelor şi canalelor  


Rețelele de distribuție sunt supuse la diverse solicitări, care ca urmare, pot suferi numeroase 
afecţiuni şi în timp pot deveni avarii serioase. 


O influență deosebită asupra existenței şi funcționării rețelelor o au materialele din care ele sunt 
executate. Atît factorii naturali cît şi cei artificiali deteriorează materialul şi aceasta reduce 
performanțele tehnologice ale construcțiilor şi instalaţiilor: aducţiuni şi reţele de distribuţie, 
colectoare de canalizare, conducte de refulare. 


Principalele consecințe sunt:  
- creșterea pierderii de apă din conducte şi canale şi pierderea calității apei, mai ales a apei 


potabile;  
- întreruperea funcționării serviciului în vederea reparării avariei;  
- creșterea costurilor de exploatare prin repetarea la intervale mici a reparațiilor;  
- pierderea de energie, odată cu apa pierdută sau cu menținerea parametrilor tehnologici; 
- deteriorarea construcțiilor subterane prin creșterea agresivității solului, creșterea nivelului 


apei subterane etc;  
- deteriorarea accelerată a căilor de transport sub care sunt pozate aceste conducte şi canale. 


Cauzele care produc reducerea fiabilității conductelor și canalelor sunt:  
- funcţionarea la debite şi presiuni variabile;  
- funcţionarea la acţiunea forţelor exterioare mari şi variabile: încărcarea din trafic, încărcări 


din solicitări dinamice ale pămîntului;  
- variaţia de temperatură a lichidului/apei transportate;  
- agresivitatea solului din exterior şi a apei din interior: coroziunea distruge peretele tubului 


cu sau fără depunerea de produse de coroziune;  
- reducerea capacităţii de transport prin creşterea rugozităţii din cauza coroziunii sau 


depunerilor pe pereţii tuburilor;   


De obicei aceste cauze acționează combinat chiar dacă una dintre ele are efecte pregnante tot timpul 
sau periodic.  


Deteriorarea funcționării conductei poate fi cauzată de tubul în sine sau îmbinării între tuburi sau 
între tuburi şi armături precum şi armături acționate prea des, sau dimpotrivă acționate foarte rar.  


Unele cauze pot fi accelerate din cauza unei proiectări necorespunzătoare, a folosirii de materiale 
inadecvate, a unei execuții neglijente, a unei exploatări necorespunzătoare sau a unei combinații 
dezavantajoase între toate acestea.  


Coroziunea. Materialele din care se confecționează tuburile pentru transportul apei pot fi clasificate 
în două grupe mari:  
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1. materiale care rezistă la agresiunea apei prin calitatea materialului din care sunt făcute 
(PAFSIN, PE, PVC, PP, etc); 


2. materiale care nu sunt rezistente la agresiunea apei şi din această cauză tuburile trebuie să fie 
protejate prin acoperire de suprafață cu un material rezistent la coroziune (fontă ductilă, oțelul, 
betonul etc).  


În cazul protejării suprafețelor tuburilor cu acoperire hidrofugă o problemă specială o poate constitui 
îmbinarea tuburilor, care nu trebuie să distrugă calitatea protecției de suprafață.  


Coroziunea se poate manifesta în interiorul tubului sau/şi în exterior.  


Combaterea din interior se poate face cel mai bine prin controlul calității apei, astfel:  


- transportarea apei să se realizeze cu un pH în limitele valorii neutre, 6,5-8,5. Cu mult mai 
complicată este problema dată cînd ne referim la sistemul de canalizare unde apele uzate, mai 
ales cele industriale, pot avea valori diferite de cele admisibile, unde controlul calității acestora 
este mult mai dificil; 


- agresivitatea mediului exterior este relativ greu de controlat dar trebuie apreciată în prealabil. 
Aprecierea se va face în condițiile unui mediu care sigur va deveni umed în timp din cauza 
pierderilor de apă; 


- în cazul cînd şi mediul interior şi cel exterior sunt agresive vor fi adoptate măsuri adecvate: 
alegerea unui material rezistent la coroziune, protecția de suprafață a materialului de bază în 
concordanță cu mărimea agresiunii şi modul de îmbinare al tuburilor; 


- alegerea tipului de material se va face în funcţie de rezistenţa la coroziune dar şi de alte cerințe 
(solicitarea mecanică din exterior, presiunea apei, deformabilitatea tubului, diametrul etc). 
Astăzi sunt produse tuburi rezistente în mediul agresiv, 
PE, PVC, PAFSIN, Fontă Ductilă, PP etc; chiar şi tuburile 
de oţel pot fi protejate, în interior şi exterior, prin acoperire 
cu răşini epoxidice sau masă plastică.  


Coroziunea internă a tuburilor metalice poate afecta calitatea 
peretelui interior şi deci calitatea apei, ca efect producerea de apă 
roșie (fig. 1), creșterea rugozității pereților și ca urmare a 
rezistenței hidraulice, avînd ca efect indirect scăderea capacității de 
transport a sistemelor de distribuire a apei (fig. 2). 


 


 


 


 


 


 
 


 


  


Fig. 1 Apă ruginită 


Fig. 2 Coroziunea interioară a tuburilor din metal 
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Fig. 1 Apă ruginită 


Fig. 2 Coroziunea interioară a tuburilor din metal 
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Găurirea peretelui conductei metalice neprotejate, în asociere cu efectul de abraziune care 
îndepărtează continuu rugina formată, punctual sau prin favorizarea fisurilor (în zonele puternic 
solicitate mecanic), favorizează creșterea pierderilor de apă și declanșarea unui fenomen în lanț  
(fig. 3). 


 


 


      
 


 


 
Corodarea armăturii din beton cu distrugerea tubului în 
final (explozie la corodarea armăturii de 
precomprimare la tuburile prefabricate (fig. 4) este o 
avarie frecventă soldată cu explozia tubului şi pierderea 
totală a presiunii, care se produce din cauza că sîrma de 
precomprimare este protejată prin torcretare cu mortar 
de ciment; acesta fisurează în timp şi umezeala din 
pămînt duce la corodarea armăturii. Ca urmare, este 
faptul că elementul care prelua presiunea din interior 
dispare şi tubul explodează în momentul în care sîrma 
se rupe.  


Îmbătrînirea materialului tubului 


Toate materialele supuse la solicitări mecanice timp îndelungat îmbătrînesc. Din această cauză 
materialele au o durată normată de viaţă, mai lungă sau mai scurtă funcţie de condiţiile de 
exploatare. 


Materialele sintetice dar şi cele insuficient prelucrate sau materialele compozite, în timp, pot să-şi 
schimbe structura materialului de bază. Materialul nou format poate avea o rezistenţă mai mică decît 
rezistenţa necesară la solicitarea tubului şi deteriorările pot fi importante (colaps, rupere, 
fragmentare, expulzare de bucăţi ș.a.). 


Furnizorul de material trebuie să garanteze stabilitatea materialului tubului, în condiții normate de 
exploatare, pe durata de viață a conductei/colectorului. În cazul, în care se constată că pot fi 
deficiențe mari vor fi prevăzute măsuri constructive prin care să se poată interveni mai ușor în caz 
de remediere. În general tuburile produse curent au o durată de viață de 50 ani cu excepția tuburilor 
de fontă ductilă şi gresie ceramică la care durata poate fi considerată 100 ani. 


Îmbătrînirea sistemului de etanșare a tuburilor. Îmbinarea tuburilor se face în şanţ, bucată cu 
bucată, iar calitatea îmbinării depinde de experienţa executantului, materialul şi tipul tubului. O 
importanță deosebită o are proba de presiune/etanșeitate după terminarea tronsonului dar şi calitatea 
inspecției vizuale din timpul probei. 
  


Fig. 3 Fisurarea conductelor 


Fig. 4 Fragmentarea tubului de beton 
armat prefabricat 
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Execuția proastă poate avea influență negativă asupra capacității de transport a rețelei. Tuburile din 
materiale plastice îmbinate prin sudare cap la cap, care au deformații de 10 ori mai mari decît cele 
ale oțelului, în dependență de variația temperaturii apei din conductă, montate în tranșee în condiții 
neadecvate (temperatura mare a mediului, neacoperite cu pămînt şi expuse razelor solare) pot 
produce o mulțime de ruperi ale cordoanelor de sudură. 


Un fenomen des întîlnit la tuburile de fontă, îmbinate cu frînghie gudronată şi ciment la tuburile din 
beton armat precomprimat şi azbociment este expulzarea din mufă a materialului sau garniturii de 
etanșare, din cauza îmbătrînirii frînghiei gudronate, suprapresiune în tub, şi deplasării tuburilor în 
timp (fig. 5, fig. 6).   


                                                                                  


                        
 


 


 


 


  


 


Încrustarea interioară. Un alt fenomen des întîlnit la tuburile din fontă şi oţel este încrustarea, care 
apare datorită descompunerii bicarbonaţilor din apă şi împreună cu coroziunea se depun pe suprafața 
internă a conductei, reducînd astfel capacitatea de transport, datorită reducerii secţiunii vii 
(obturării) conductei/canalului (fig. 7).  


 


      


 
 


 


 


 


 


Presiunea apei din interior. O influență deosebită asupra materialul tubului o are solicitarea de 
presiune a apei din interior. Aceasta poate fi: 


- permanentă - presiunea de regim,  
- de durată scurtă - presiunea de încercare,  
- rapid variabilă - lovitură de berbec.  


Materialul tubului va fi ales în funcție de presiunea de regim, în caz contrar, un material ales 
necorespunzător sau supus la solicitări peste limita apreciată poate duce la explozia tubului, la 
expulzarea garniturii de etanșare sau ruperea tubului.   


Fig. 5 Demufarea tuburilor din fontă 
cenușie 


Fig. 6 Remedierea mufelor tuburilor 
din beton armat 


Fig. 7 Interiorul unui tub incrustat şi după reabilitare 
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Execuția proastă poate avea influență negativă asupra capacității de transport a rețelei. Tuburile din 
materiale plastice îmbinate prin sudare cap la cap, care au deformații de 10 ori mai mari decît cele 
ale oțelului, în dependență de variația temperaturii apei din conductă, montate în tranșee în condiții 
neadecvate (temperatura mare a mediului, neacoperite cu pămînt şi expuse razelor solare) pot 
produce o mulțime de ruperi ale cordoanelor de sudură. 


Un fenomen des întîlnit la tuburile de fontă, îmbinate cu frînghie gudronată şi ciment la tuburile din 
beton armat precomprimat şi azbociment este expulzarea din mufă a materialului sau garniturii de 
etanșare, din cauza îmbătrînirii frînghiei gudronate, suprapresiune în tub, şi deplasării tuburilor în 
timp (fig. 5, fig. 6).   
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Fig. 5 Demufarea tuburilor din fontă 
cenușie 


Fig. 6 Remedierea mufelor tuburilor 
din beton armat 


Fig. 7 Interiorul unui tub incrustat şi după reabilitare 
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Variația presiunii din interior poate fi mult influențată de prezența aerului sub formă de pungi, 
mișcarea cărora duce la modificarea fenomenului de lovitură de berbec şi poate duce la reducerea 
substanțială a debitului pe conductă. Evacuarea acestui aer este esențială în funcționarea corectă şi 
trebuie prevăzută în punctele cele mai înalte ale rețelei prin clapete de aerisire amplasate în cămine 
speciale (de dezaeresire).  


Sarcinile din exterior pot fi statice sau dinamice. Tuburile trebuie să reziste atît la sarcina statică 
(pamînt) cît şi la sarcini dinamice (trafic), de aceea rezistența acestora trebuie să fie aleasă în 
concordanță cu sarcinile dinamice normate. Pentru siguranță, traseul va fi amplasat în afara zonei 
de influență a sarcinilor grele, sau conducta se va îngropa la o adîncime adecvată. O atenţie deosebită 
trebuie atrasă deformației tuburilor, care poate duce la demufarea acestora şi la necesitatea refacerii 
traseului. În cazul pozării tubului în afara limitelor normal acceptate de producător vor fi făcute 
calcule de verificare şi vor fi solicitate tuburi cu perete mai gros (cu o rigiditate nominală, SN mai 
mare) sau va fi schimbat tipul de material.  


Execuţia conductei/canalului este esenţială în durabilitatea funcționării, realizării parametrilor 
tehnologici şi numărului de intervenții în exploatare. Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor de montare 
este necesar un control riguros al execuției proiectului şi verificării calității lucrărilor. Predarea 
lucrării către beneficiar trebuie să conţină garanţia funcţionării pe durata de viaţă a acesteia. Proba 
de funcţionare la parametrii proiectaţi este esenţială în asigurarea durabilităţii conductei/canalului.  


Exploatarea este partea cea mai lungă din viaţa construcţiei, care depinde nu numai de calitatea 
proiectării şi execuției dar şi de modul în care sunt respectate condițiile de lucru. Parametrii de 
funcţionare a reţelelor trebuie urmăriţi în continuu. Este importantă evidențierea continuă a 
costurilor de reparaţii şi semnalările de neconformitate în funcționare. Reparațiile preventive trebuie 
introduse în procedurile de exploatare, în managementul exploatării. 


REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR ŞI AVARIILOR DE PE REȚELELE DE 
DISTRIBUȚIE A APEI 


 Lucrări de exploatare a rețelelor 


Lucrările de exploatare pot fi împărțite în două grupe:  


1. lucrări de supraveghere şi  
2. lucrări de reparație.  


Aceste lucrări pot fi executate de aceeași echipă de muncitori sau de muncitori diferiți.  
1. Lucrările de supraveghere constau în: 


- verificarea zilnică (dacă nu este instalat un sistem SCADA) a parametrilor de funcţionare şi 
detectare a defecţiunilor căminelor, cum ar fi lipsa capacelor, exfiltraţiei de apă, care iese la 
suprafaţă sau iarba este mai verde, apar izvoraşe nenaturale, surpări ale solului (prăbuşiri la 
solurile sensibile la înmuiere), formarea de bălţi etc., prin care se marchează pierderea de 
apă. Nu trebuie uitat că în unele cazuri presiunea în conductă poate deveni negativă (golire 
tronson, rupere de conductă, lovitură de berbec etc) şi în acest caz apa din exterior care este 
murdară poate fi aspirată în conductă, urmînd consecinţe grave; 


- manevre scurte ale vanelor în scopul păstrării acestora în stare de funcționare (să nu 
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ruginească). Deoarece procedurile date au loc în spaţii închise şi uneori adînci, regula de 
bază este că vor lucra doi oameni dintre care unul rămîne afară în scopul ţinerii de vorbă 
a celui care intră în cămin (cît timp vorbeţte înseamnă că „este în stare de funcţionare”); 


- verificarea stării masivelor de ancoraj: pămîntul este dislocat, apa din pierderi apare la 
suprafaţa pămîntului - ceva nu este în ordine; 


- verificarea dispozitivelor de combatere a loviturii de berbec (vaselor sub presiune): nivelul 
de aer să fie normal, sistemul de protecție la suprapresiune să funcționeze, apa să nu fie 
înghețată;  


- verificarea etanșeității instalațiilor din cămine: golirea celor cu apă şi remedierea 
neetanşeităţilor constatate; 


- verificarea ventilelor de aerisire amplasate în aer liber şi scoaterea lor pe perioada de iarnă 
(îngheaţă) cu luare de măsuri compensatorii; 


- verificarea subtraversărilor de drumuri, căi ferate: în momentul în care apare apa în cămine 
vor fi luate măsuri urgente - oprirea curgerii prin închiderea vanei amonte, remedierea 
garniturilor, înlocuirea pieselor defecte, verificarea dacă modernizarea elementelor căii de 
rulare nu au afectat construcția subtraversării (totdeauna căminele de capăt trebuie să fie în 
afara zonei de influenţă a căii sau echipamentelor de semnalizare, control automat etc); 


- verificarea subtraversărilor de cursuri de apă: uneori din cauza exploatărilor de balastiere se 
poate întîmpla că, parţial sau total, să fie spălat stratul de acoperire; adîncimea de afundare 
deşi a fost bine calculată deteriorarea artificială a albiei poate duce la ruperea conductei; 
subtraversarea ar trebui făcută cu două fire (pe amplasamente separate) cu posibilitate de 
izolare a fiecăruia în caz de nevoie; 


- verificarea şi/sau înlocuirea jaloanelor de marcare a traseului: refacerea plăcuțelor de 
avertizare; 


- raportarea complexă şi completă asupra comportării conductei de aducțiune.  


Cazurile speciale vor putea fi publicate în vederea cunoașterii cauzelor şi consecințelor. 


De modul de funcționare a rețelei depinde calitatea apei transportate.  


2. Lucrările de reparații în rețea cuprind: 
- repararea hidranţilor de incendiu; 
- repararea conductelor avariate (sparte, fisurate, corodate); 
- înlocuirea vanelor de izolare; 
- introducerea de vane speciale pentru controlul presiunii în reţea; 
- repararea branşamentelor şi realizarea de noi branşamente; 
- reabilitarea reţelei pe tronsoane; 
- extinderea reţelei. 


Cele mai numeroase lucrări care pot să apară la exploatarea rețelelor sunt cele legate de repararea 
avariilor la conductă, numărul cărora crește odată cu îmbătrînirea conductelor.  


Repararea conductelor avariate (găuri de la coroziune, fisurări la conductele de oţel/fontă, mufe 
avariate la conductele de fontă, rupturi la conductele de asbociment, beton armat precomprimat, 
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fontă) se face după procedeele care vor fi descrise mai jos. Compania de exploatare trebuie sa aibă 
elaborată o schemă generală cu o bază de date unde vor fi stocate toate informațiile privind sistemul 
dat (poziția conductei, tipul de material şi adîncimea de amplasare, poziția vanelor de capăt, ş.a.). 
În ultimul timp tot mai des sunt utilizate diferite detectoare de metale, detectoare de scurgeri, precum 
şi sistemele GPS pentru localizarea conductelor, care au o precizie destul de mare). 


O atenție deosebită trebuie atrasă măsurilor de protecție sanitară, deoarece apa murdară care poate 
pătrunde în conducta avariată poate ajunge imediat la consumator provocînd urmări grave. În cazul 
în care se întîmplă o impurificare vădită trebuie făcută dezinfectarea apei din conductă chiar dacă 
spălarea se face prin branşamentul agentului economic cel mai apropiat (şi cu despăgubire asupra 
apei trecute prin contorul lui, dar nefolosită). Dacă în zonă sunt hidranţi este de preferat o spălare 
cu evacuarea apei prin hidrantul de la capătul opus al avariei (se deschide vana amonte). 


Astuparea găurilor. Astăzi încă se mai întîlnește metoda veche de folosire a unui cep din lemn care 
se bate peste golul existent, ca fiind cea mai simplă şi mai economă. Soluția modernă este de a folosi 
un colier rapid de etanșarea, (fig. 8 ), care reprezintă o bandă de oțel inoxidabil, elastică, dublată cu 
un covor special de cauciuc la interior cu 2-6 șuruburi de strîngere rezistente la coroziune, îmbrăcată 
pe conductă în locul găurit. Colierul se poate strînge chiar dacă nu s-a realizat golirea conductei şi 
poate fi acoperit cu pămînt. 


                                


    
 
 


Tăierea şi înlocuirea tronsonului avariat de conductă, atunci cînd sunt mai multe găuri apropiate, 
cînd conducta din oțel este fisurată pe generatoare sau tubul din beton armat (din care sunt făcute 
aproape toate aducțiunile), în groapa (tranşeul) săpată, se taie tronsonul (după ce în prealabil 
conducta se golește de apă folosind vanele de linie) şi pe axul conductei se confecționează un 
tronson de conductă, din același material sau din material mai bun, care avînd același diametru 
exterior, se introduce în şanţ şi se etanșează la capete folosind același colier rapid. În unele cazuri 
se pot folosi şi manșoane de reparaţii dintr-o bucată sau din două bucăţi de tub de oţel.  


Procedura de înlocuire a tronsonului de conductă și îmbinarea acestuia cu mufe cuprinde următorii 
pași: 


Fig. 8 Coliere şi manşoane de etanşare/reparaţii  
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Pasul 1. Se măsoară spațiul în care se va însera tronsonul nou de conductă. Tronsonul de conductă 
de închidere trebuie sa fie cu 10-20 mm mai scurt decît distanţa dintre capetele conductelor rămase. 
Cu cît diferența este mai mică, cu atît îmbinarea va fi mai ușoară. 
Pasul 2. Se folosește o conductă care are capetele libere șanfrenate sau o conductă cu diametrul 
exterior controlat pe toată lungimea, cu diametrul exterior in limitele impuse de mufă. 
Pasul 3. Se folosesc două cuplaje metalice sau mufe fără stoperul de pe mijloc. Mufele se împing 
pe capetele șanfrenate ale tronsonului de închidere după ce s-a aplicat lubrifiant suficient pe capetele 
conductei şi garniturile de etanșare. Este necesar să se acorde mai multă atenție la trecerea celei  
de-a doua garnituri peste capătul conductei. 
Pasul 4. Se curăță şi apoi se lubrifiază cu atenţie cele două capete adiacente  ale conductei existente. 
Pasul 5. Se înserează tronsonul nou pregătit de conductă în spaţiul dintre capetele conductei 
existente şi se împing mufele pînă la linia de demarcaţie a mufei. 


Sudarea de petice: În cazul conductelor de diametru mare din oţel se întîlnesc două probleme mari 
legate de „cîrpire” a lor: 


1. repararea se face prin sudură (fig. 9) şi nu se poate reface 
izolația anticorozivă interioară (acolo unde este);  


2. pentru sudarea conductelor cu perete gros sudarea se 
realizează din interior metoda operației chirurgicale prin 
decuparea unor ferestre de atac care vor trebui resudate la 
sfîrşit. 


De multe ori atunci cînd sudarea conductelor s-a făcut iniţial la o 
temperatură mare (vara) iar punerea în funcţiune s-a făcut în 
perioada rece multe îmbinări au fisurat din cauza contracției 
materialului. În acest caz sudura se reface tot cu ajutorul ferestrei 
deoarece este foarte greu de sudat în tranşeu, culcat pe spate sub conductă cu instrumentul deasupra 
capului. Astăzi sudura fisurată se poate ,,îmbracă” cu un colier rapid.  


Repararea cu învelişuri complexe, realizate din materiale compozite, reprezintă o clasă de 
procedee tehnologice moderne de reparare a conductelor care prezintă defecte superficiale locale de 
tip lipsă de material, produse prin coroziune sau alte defecte (produse prin intervenții).  


 


 


 


 


 


 


 


Procedeele tehnologice din această clasă permit repararea fără scoaterea din exploatare a 
conductelor şi fără aplicarea unor operații de sudare pe tubulatura acestora (fig. 10). Setul de 
reparare prin procedeul dat are drept componente principale chitul sau materialul folosit pentru 


Fig. 9 Remedierea tuburilor 
din oțel prin sudare cu 
petece 


Fig. 10 Repararea conductelor cu material compozit 
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Procedeele tehnologice din această clasă permit repararea fără scoaterea din exploatare a 
conductelor şi fără aplicarea unor operații de sudare pe tubulatura acestora (fig. 10). Setul de 
reparare prin procedeul dat are drept componente principale chitul sau materialul folosit pentru 


Fig. 9 Remedierea tuburilor 
din oțel prin sudare cu 
petece 


Fig. 10 Repararea conductelor cu material compozit 
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umplerea defectului care se repară şi materialul compozit care alcătuiește învelișul de consolidare a 
tubulaturii conductei în zona defectului care se repară.  


Un fenomen des întîlnit la tuburile de fontă este expulzarea 
bucăților din tuburile de fontă din cauza îmbătrînirii 
conductelor, a șocurilor de presiune şi mai ales din cauza 
neuniformități peretelui conductei (fig. 11). Avaria este 
specifică pentru conductele de mare diametru şi deoarece 
tuburile sunt îmbinate cu mufă, singura remediere este tăierea 
tubului şi înlocuirea tronsonului avariat prin inserarea unei 
bucăţi de tub şi etanşarea cu manşon tip Gibault. 


Demufarea la tuburile din fibră de sticlă, PAFSIN. 
Necătînd la faptul ca PAFSINul este un material relativ nou, 
au apărut multe probleme din cauza neetanșeității îmbinărilor rezultate din:  


- încărcări pe conductă mult mai mari decît cele estimate ( rigiditate adoptată mică); 
- execuţie proastă în timpul construcției.  


Problema a apărut din cauza nerespectării modalității de astupare a tubului, care fiind elastic se 
poate deforma reversibil, (pînă la 30% din diametru), deoarece îmbinarea se face cu manşon, (fig. 
12) şi dacă nu se face corect compactarea manuală a pămîntului de lîngă tub în timpul montării, 
tubul se deformează diferit faţă de manşon. Tubul fiind deformat în spațiul liber din pămînt nu mai 
este reversibil şi apa curge mărind dezastrul. Remedierea poate fi realizată prin desfacerea îmbinării 
tubului şi înlocuirea cu un tronson etanșat cu manșon cu îmbinare rapidă (îmbinare mult mai scumpă 
decît îmbinarea originală), sau colier de etanșare rapidă. 


 
 


 


Cea mai complicată remediere este legată de desfacerea îmbinărilor prin deplasarea tuburilor 
îmbinate cu mufă/manşon în zona coturilor şi a masivelor de reazem prost făcute din cauza realizării 
defectuoase a masivelor (construcția este prea mică față de solicitare). 


Remedierea lucrării însemnează repetarea tuturor operațiunilor de montare dar cu realizarea unei 
expertize pentru a verifica faptul că în noua poziție masivul poate prelua sarcina din forța de 
presiune, sau se mai poate înlocui lucrarea prin desfacerea conductei pe o lungime mai mare şi 
înlocuirea conductei și cotului cu un cot sudat (blocat) pe conductă, care se dimensionează astfel 
încît să poată prelua forța de presiune (frecarea între conductă și pămîntul de umplutură pe cele două 
ramuri de conductă și rezistența cotului la îmbinarea cu conducta). Operațiunea este scumpă dar 
poate fi analizată ca variantă.  


Spălarea conductelor rețelei se practică atunci cînd apa transportată este tulbure, este roșie sau se 
constată că este impurificată microbiologic (din analiza de laborator), sau în caz de accident cînd 


Fig. 11 Tub din fontă expulzat 


Fig. 12 Îmbinarea curentă a tuburilor PAFSIN mufă+capete tub 
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reţeaua a fost poluată din greșeală. 


Spălarea se poate face și sistematic (după un plan bine întocmit) cu mașinile de spălat conducte cu 
apă sub presiune, sau prin hidranţi, care constă în pomparea apei printr-unul dintre hidranţii de la 
un capăt şi scoaterea apei prin hidrantul de la capătul opus, apa fiind evacuată la canalizare sau la 
irigarea spațiilor verzi. În procesul de spălare apa în conductă trebuie să aibă o viteză de curgere de 
1,5- 2 ori viteza normală de curgere în conductă, prin aceasta pot fi eliminate depunerile de suspensii 
din apa rău tratată. Pentru o conductă nu prea murdară s-ar putea recircula apa şi numai clătirea să 
fie făcută cu apă curată. După spălare dezinfectarea este obligatorie. 


O metodă destul de eficientă este folosirea aerului comprimat în amestec cu apa. Procedeul dat 
trebuie făcut cu grijă pentru ca să nu se pună sub presiune conducta la o presiune mai mare decît 
cea normată. Introducerea aerului asigură viteze mari de curgere (2-5 m/s), curge o emulsie de apă 
cu aer. Eficiența metodei este bună şi se poate aplica la curățarea conductelor cu depozite relativ 
rezistente sau conducte cu diametru mare la care spălarea numai cu apă nu se poate face din cauza 
debitelor mari. 


Spălarea cu maşina cu cap mobil are loc prin introducerea unui furtun cu un cap mobil, 
autopropulsat, din care se obțin jeturi puternice de apă (viteza de 10 - 15 m/s). Forța jeturilor 
distruge depozitele rezistente (inclusiv rugina) asigurînd o suprafaţă curată. Operația dată necesită 
o mare atenţie, personal specializat şi echipamente adecvate, din cauza că presiunile pot ajunge pînă 
la 300 bari la care se poate spăla chiar şi conducta. 


Gospodărirea ventilelor de aerisire de la supratraversări ale cursurilor de apă este o operațiune 
complicată care trebuie rezolvată rațional. Prevederea ventilelor de aerisire pe supratraversări este 
necesară pentru asigurarea evacuării automate a aerului care se acumulează (fig. 13). Din păcate, 
în construcția ventilului (clapeta) de aerisire există o porțiune în care apa staționează şi drept urmare 
poate îngheța iarna. Soluția ar fi izolarea termică a clapetei, dacă zona nu este foarte friguroasă iar 
apa transportată este apă subterană a cărei temperatură este peste 10C. O ieșire din situaţie ar fi 
scoaterea clapetei şi înlocuirea ei cu un robinet de diametru mic prin care apa curge continuu la 
debit mic (se pierde ceva apă dar se păstrează funcționalitatea de evacuare a aerului). În cazul în 
care la căminele de vană de linie nu sunt prevăzute ventile ar trebui prevăzute cel puţin ştuţuri de 
aerisire folosibile în caz de golire a conductei. Diametrul ventilului trebuie să fie minimum 50 mm 
pentru conducte cu diametrul de peste 600 mm. 


 


   


 
   


    


 
 


 
Reparațiile la lucrările auxiliare sunt specifice și se adoptă pentru fiecare soluția cea mai potrivită 
în funcție de pregătirea oamenilor, dotarea materială și dificultatea operațiunilor implicate. Una 
dintre cele mai „dificile” operațiuni este verificarea funcționării vanelor din cămine, mai ales daca 


Fig. 13 Ventile de aerisire 
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vanele au peste 600 mm diametru. Marea majoritate a vanelor montate sunt dintre cele din fontă 
realizate cu corp oval (presiune de lucru 10 bari), la care etanșarea discului mobil (sertarului) se 
face prin înglobarea lui într-un scaun realizat în corpul vanei şi o garnitură de bronz în partea de 
jos avînd o canelură în care trebuie să intre sertarul (fig. 14), care cel mai des se umple cu depuneri 
de la reparaţii amonte, suspensii de la apa prost limpezită etc. Drept urmare vana nu se mai poate 
închide etanş deoarece sertarul nu mai are acces în golul de ancorare. Vanele noi sunt realizate cu 
corpul mobil (sertarul) îmbrăcat în cauciuc și cordonul de cauciuc se mulează peste peretele inferior 
care este neted și care poate fi cu sertar (fig. 15) sau fluture (fig. 16). La schimbarea vanelor trebuie 
aleasă cu atenţie piesa de racord. În cazul în care nu au fost prevăzute compensatoare de montaj se 
va introduce o piesă de racord sau chiar o îmbinare cu flanţă liberă. 


                                                 
,       


 
 


 


 


 


 


 
 


Repararea cişmelelor stradale. În zonele rurale mai avem localități la care preluarea apei este 
prevăzută prin cișmele. Defectarea robinetului de acționare şi îngheţul în perioada de iarnă sunt cele 
mai des întîlnite defecțiuni ale cișmelelor. Defectarea robinetului de acționare este posibilă la o 
folosire nerațională sau cînd acesta îmbătrîneşte. Înlocuirea se face printr-o operațiune complicată 
deoarece trebuie demontată toată cișmeaua (fig. 17). Nereperarea robinetului duce la curgere 
continuă, deci la pierdere de apă şi posibil la lipsirea de apă în alte zone din cauza reducerii presiunii.  


Problema îngheţului cişmelelor este des întîlnită în unele zone periferice din oraşe unde au rămas 
numai cişmele improvizate. Robinetul de deschidere a apei este amplasat la suprafaţa solului şi nu 
are posibilitatea de golire ca la cişmelele normale. Corpul rămîne plin cu apă după folosire şi poate 
îngheţa pe timp de iarnă. Așa zisa izolație termică improvizată nu este de multe ori suficientă şi 
atunci se recurge la lăsarea robinetului deschis cu pierderi de apă inutile. Soluţia radicală este 
instalarea cişmelelor normale ţinute în stare de funcţionare corectă. 


Fig. 14  Vana cu sertar cu  
adîncitura în “radier” 


Fig. 15 Vana cu sertar îmbrăcată în cauciuc 


Fig. 16 Vană fluture/vană fluture cu ax central  
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Înlocuirea vanelor de izolare. În reţeaua de distribuţie vanele au rolul de a secţiona unele tronsoane 
şi ori de cîte ori se întîmplă ceva pe strada respectivă vanele sunt puse în funcțiune, deci este 
important ca aceste vane să fie în stare bună. Mai sus s-a menționat despre problema vanelor de tip 
vechi privind la umplerea cu depuneri. De aceea, repararea vanelor în multe cazuri constă în 
înlocuirea lor cu vane noi. Înainte de demontarea vanelor vechi este necesar de luat în considerație 
că lungimea corpului vanelor noi poate să difere de lungimea corpului unei vane vechi. Pentru noua 
îmbinare este posibil să se recurgă la piese de adaptare sau chiar la flanşe libere. 


Vane speciale pentru reducerea presiunii în reţea. Reţeaua de distribuţie lucrează tot timpul sub 
presiune variabilă, din cauză că debitul distribuit este variabil (ziua consumul este mai mare, 
presiunea este mai mică, noaptea necesarul de apă este mai mic deci presiunea este mai mare).  


Stabilirea permanentă a unei valori limită a presiunii din aval pe reţeaua existentă poate fi realizată 
cu ajutorul unor vane speciale – reductoare de presiune, care sunt poziţionate în cămine etanş. Este 
una dintre cele mai simple măsuri de control a pierderilor de apă din reţea - prin controlul presiunii 
(fig. 18). Valoarea minimă trebuie să asigure presiunea de utilizare a apei la consumatorii aflaţi în 
condiţiile cele mai dificile (consumatorii mai depărtaţi, consumatorii situaţi la cote mai înalte, 
consumatorii aflaţi în construcţii înalte). 


 


 


 


 
 


Fig. 17 Cişmele stradale 


Fig. 18 Vane reductoare de presiune 
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Fig. 17 Cişmele stradale 


Fig. 18 Vane reductoare de presiune 
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Repararea şi înlocuirea branşamentelor 
Branșamentul face legătura între consumator (casă) şi conducta de serviciu. De regulă, pe conducta 
de serviciu se prevede robinetul de concesie şi apometrul/contorul de apă. Branşamentul vechi 
(diametru 25 - 50 mm) este făcut prin găurirea conductei şi înșurubarea unei ţevi mici care continue 
cu cot, contor, robinet de concesie etc). 


Conducta branşamentului fiind din alt material este corodată, generînd pierderi de apă (din 
statisticile publicate rezultă că branşamentele constituie una dintre componentele cu cele mai mari 
pierderi de apă), gaura veche poate fi obturată cu un colier rapid iar alături se poate face un 
branşament nou. Branşamentul nou poate fi racordat la conducta sub presiune, cu robinet de izolare 
încorporat şi fără contact metal - metal, care să ducă la coroziune, printr-o bridă din două bucăţi care 
este agăţată pe conductă (partea de sus este căptuşită cu cauciuc), se găureşte conducta şi se retrage 
burghiul (care şi el poate fi încorporat) şi se închide accesul apei cu un robinet sferic, se continuă 
branşarea şi apoi se deschide legătura cu apa din conductă. Lucrarea poate fi realizată direct pe 
conductă sub presiune (fig. 19). Pe conducta branşamentului este montat contorul care măsoară 
cantitatea de apă livrată consumatorului şi prin citirea căruia (fig. 20) se facturează apa pentru client. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 19 Construcție branșament, dispozitiv de găurire în conducta sub presiune 
Contorul este amplasat în căminul clasic, sau cămin specializat. Contorul trebuie verificat la 
intervalul de timp stabilit de furnizor ( de regulă 5 ani). Contorul provizoriu se înlocuiește cu un 
ștuț de lungimea contorului pe timpul verificării, se verifică, se repară dacă este cazul şi se montează 
înapoi la locul vechi. Sunt mai multe clase de contoare A, B,C, cu precizie crescîndă dar şi cu costuri 
mai mari. Este important ca în apă să nu existe corpuri plutitoare (rămase de la reparații) care pot 
bloca/distruge mecanismul contorului; sunt şi contoare cu citire la distanţă sau contoare cu 
înregistrarea citirii şi descărcarea automată într-un laptop care „trece pe stradă” (dus de operatorul 
reţelei). Pe baza citirilor consumatorul îşi poate verifica periodic consumul specific (dacă valorile 
depășesc 100 - 150 l/om zi se impune o verificare a instalațiilor interioare, care să certifice că nu se 
pierde sau se risipește apa). Așa contoare (cu citire la distanță sunt montate pe rețeaua de apă din 
or. Florești) 
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Înlocuirea capacelor de cămine este o operațiune relativ simplă dar importantă deoarece lipsa lor 
poate duce la accidente grave şi tot odată periclitează siguranţa vanelor de control de pe reţea. 
Înlocuirea acestora este scumpă deoarece de multe ori capacele sunt carosabile şi costul lor este 
destul de mare. Se recomandă înlocuirea cu capace cu sisteme de siguranţă împotriva vandalismului. 


                         


                                                    
Fig. 20 Cămin de contor, colier de priză branşament, contoare de apă 


 


Reabilitarea/retehnologizarea rețelelor de distribuție 


Există mai multe elementele de bază care împreună duc la luarea deciziei de reabilitare a rețelelor 
de distribuție a apei potabile: 


 Reducerea debitului de apă transportată la consumatori; cauza acestei situații rezultă din cele 
trei elemente de bază:  


1. reducerea drastică a consumului specific al populației ca urmare a introducerii contorizării;  
2. reducerea drastică a cerinței de apă pentru industria existentă în localități (aceasta a fost 


desființată sau reorientată); 
3. scăderea veniturilor populației.  


Aceste condiții au dus la modificarea curgerii apei în rețea și deteriorarea calității apei la 
consumatori. Creșterea exigenței privind calitătea apei face ca rețeaua să fie mult mai greu de operat.  


 îmbătrînirea conductelor rețelei ca urmare a trecerii timpului şi deteriorării calității 
materialului; aceasta a dus la deteriorarea calității apei și creșterea semnificativă a costurilor 
de operare. Costurile de operare trebuie bine contorizate deoarece ele vor fi elementul de 
comparație în momentul luării unei decizii de reabilitare, cînd costul reparațiilor este mai mare 
decît costul reabilitării soluţia poate fi decisă mult mai uşor. Singura diferență este că reparațiile 
se plătesc în timp, pe cînd reabilitarea trebuie plătită o singură dată; 
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Înlocuirea capacelor de cămine este o operațiune relativ simplă dar importantă deoarece lipsa lor 
poate duce la accidente grave şi tot odată periclitează siguranţa vanelor de control de pe reţea. 
Înlocuirea acestora este scumpă deoarece de multe ori capacele sunt carosabile şi costul lor este 
destul de mare. Se recomandă înlocuirea cu capace cu sisteme de siguranţă împotriva vandalismului. 


                         


                                                    
Fig. 20 Cămin de contor, colier de priză branşament, contoare de apă 
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 creșterea pierderii de apă din rețele ca urmare a îmbătrînirii conductelor şi armăturilor; 
distribuindu-se de 2-3 ori mai puțină apă prin reţea şi cantitatea de apă pierdută fiind cam 
aceeași rezultă automat că eficienta rețelei s-a redus în jumătate. Actualmente sunt raportate 
pierderi de apă de 30-50%, în unele cazuri şi mai mari, valorile sunt mult prea mari; 


 pierderea de energie. Pierderea de apă este însoțită totdeauna de o importantă pierdere de 
energie, care este necesară pentru transportul apei. În condițiile în care resursele de energie sunt 
puține şi baza este încă axată pe folosirea combustibililor fosili (cu producţie de CO2), cerința 
de economisire a energiei devine o preocupare de bază; 


 trecerea companiilor de furnizare a apei la principiile economiei de piaţă; costurile de operare 
trebuie optimizate. Compania trebuie să trăiască din ce produce. De aici rezultă şi necesitatea 
înzestrării reţelei cu un sistem de supraveghere continuă a parametrilor tehnologici; 


 creşterea costurilor de reparaţii din cauza că:  
1. conductele şi celelalte componente au îmbătrînit; 
2. numărul de avarii creşte în timp, la fel ca şi costul remedierii (la limită atunci cînd 


materialul este la limita duratei de viaţă costurile ar trebui să fie cel puţin egale cu cele 
necesare pentru o reţea nouă). 


 creşterea exigenței consumatorilor privind calitatea apei livrate; acest lucru este controlabil 
dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale - Legea 272-XII privind Apa Potabilă. Drept urmare, 
toate conductele de asbociment a acestui aspect vor trebui înlocuite, precum şi a celor metalice 
neprotejate contra coroziunii. 


Reieșind din situaţia reală a reţelei şi tendinţa de urbanizare a zonei, de multe ori se impune 
retehnologizarea reţelei şi numai apoi reabilitarea. 


Tot mai importantă devine etapa de realizare a proiectului de reabilitare deoarece acesta este legat 
mult mai strîns de existenţa datelor primare: starea reţelei, poziţia şi starea conductelor, modul de 
dezvoltare a localităţii, modul de dezvoltare a celorlalte reţele subterane etc. 


Procesul tehnologic de reabilitare a conductelor şi canalelor prin metoda 
tranșeei deschise 


Tehnologia obişnuită de înlocuire a unei conducte de apă sau canalizare necesită lucrări auxiliare 
complicate, dintre care putem menționa următoarele: 


 anunţarea locuitorilor implicaţi că se vor face lucrări la reţeaua de apă sau canalizare;  
 delimitarea locului implicat în realizarea lucrărilor prin elemente de avertizare eficiente; 
 construirea a două conducte provizorii, pe ambele părţi ale străzii, conducte protejate care 


vor asigura cu apă pe locuitorii branşaţi la conducta care se înlocuieşte;  
 legarea conductelor provizorii, cu vane de izolare, la reţeaua de distribuţie care rămîne în 


funcţiune pe durata scoaterii din funcțiune a conductei care se înlocuieşte; 
 punerea conductelor provizorii în funcţiune: dacă pe conductă vor fi şi hidranţi pot fi mutaţi 


şi aceştia, sau cu avizul pompierilor se va găsi o soluţie de alternativă; 
 desfacerea branşamentelor fiecărei locuinţe şi legarea la noile conducte provizorii, legarea 


este aeriană ca şi conductele provizorii; cu această ocazie sunt descoperite şi  
branşamentele ilegale; 


 punerea în funcțiune a branșamentelor (după ce conductele provizorii au fost spălate); 
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 executarea lucrărilor necesare pentru înlocuirea conductei care implică săparea tranșeei, 
sprijinirea malurilor, tăierea şi îndepărtarea conductei vechi din reţea, aducerea conductei 
noi şi pozarea în tranșeu, pe amplasamentul vechi (diametrul conductei poate fi diferit de 
cel vechi şi va fi în concordanță cu funcționarea reţelei de distribuţie în viitor), legarea la 
rețeaua în funcţiune, proba de presiune, spălarea şi dezinfectarea conductei, realizarea 
umpluturii ; 


 desfacerea branşamentelor de la conductele provizorii şi legarea la noua conductă, cu 
punerea în funcţiune succesivă a acestora; 


 dezafectarea conductelor provizorii; 
 finisarea lucrărilor de terasament şi a căii de rulare. 


Dacă pe stradă există două conducte de alimentare cu apă (pe ambele părţi, sau artera şi conducta 
de serviciu) problema poate fi mai simplă dar poate dura mai mult, lucrîndu-se alternativ pe fiecare 
parte a străzii. 


În cazul implementării altei soluţii vor fi adoptate măsurile necesare care să asigure cu apă toți 
beneficiarii conform cerinţelor normate, pînă la alimentarea individuală a fiecărui utilizator.  


Toate aceste lucrări necesită timp (uneori săptămîni sau chiar luni bune), sunt lucrări „murdare” şi 
nu se pot face decît pe vreme relativ bună. Au însă avantajul că nu se întrerupe alimentarea cu apă 
din zonă decît pe perioade limitate de timp. 


Metode de reabilitare fără săpătură deschisă  


Pentru reabilitarea rețelelor de apă se recomandă utilizarea acelor metode care dau rezultate 
tehnologice mai bune. Printre acestea pot fi menționate:  


1. Relining - introducerea unui tub nou în tubul vechi bine curăţat în interior; 
2. Swagelining - tub ambutisat, atunci cînd diametrul conductei noi este practic egal cu cel al 


conductei vechi; 
3. Tub cu memorie termică, tip C sau tip U, cînd diametrele conductei vechi şi noi sunt 


apropiate; 
4. Sliplining, tub cu diametrul mai mic decît diametrul tubului existent;  
5. Pipe bursting, tub cu diametru mai mare decît diametrul tubului existent; 
6. Pipe ramming, conductă introdusă orizontal în pămînt prin batere, pentru conducte noi; 
7. Horizontal directional drilling - HDD - foraj orizontal dirijat pentru realizarea de conducte 


noi; 


Exploatarea rețelei de canalizare 
Scopul lucrărilor de exploatare a rețelei de canalizare constă în menținerea capacității de transport 
a apelor uzate colectate de la centrul populat. 


Exploatarea rețelei de canalizare ocupă rolul principal în întreg sistemul de canalizare de aceea 
activitatea sa trebuie să se desfășoare  ca un procedeu aparte. Pentru evitarea riscurilor de înfundare 
trebuie elaborat un plan de curăţare a rețelelor de canalizare care trebuie să cuprindă:  


- plan de situație cu rețeaua: poziția în plan a rețelelor subterane precum şi adîncimea de 
pozare, materialul, poziția racordurilor, tipul de îmbrăcăminte a străzii/căii de rulare;  
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- un acord de principiu asupra intervenției la partea carosabilă: fără necesitatea obținerii unui 
aviz de construcție pentru fiecare intervenție la reţea; o notificare la poliție trebuie făcută 
pentru eventuala redirijare a traficului;  


- organizarea unui departament specializat în cadrul companiei de exploatare;  
- estimarea tipului şi numărului de utilaje, materiale necesare precum şi a duratei de realizare;  
- stabilirea modului de transport şi depozitare a materialelor rezultate din curăţare;  
- stabilirea metodologiei de control a rezultatelor curăţării şi a indicatorilor de performanţă ce 


trebuie realizaţi; 
- stabilirea modului în care sunt introduse în cartea construcţiei/jurnalul de operaţiuni a 


lucrărilor făcute;  
- stabilirea lucrărilor suplimentare ce vor trebui făcute pentru asigurarea funcționării zonei de 


cartier afectată de curățare;  
- stabilirea măsurilor de protecție a muncii pentru personalul angajat în deservirea rețelelor de 


canalizare.   


Exploatarea necorespunzătoare a sistemului de canalizare poate duce la răspîndirea de boli 
infecțioase hidrice şi la începerea procesului de fermentare în colectoare, fermentare anaerobă a 
impurităţilor organice cu producerea de gaze urît mirositoare.  


Pentru controlul celor două fenomene principale este nevoie de o bună proiectare, o execuție 
îngrijită şi inspectare continuă a canalizării (urmată de adoptarea de măsuri constructive imediate). 


Printre operațiunile care trebuie efectuate curent pot fi menționate:  
- verificarea existenţei, stabilităţii şi integrităţii capacelor care acoperă căminele de canalizare;  
- verificarea curgerii apei în colectoare;  
- curăţarea periodică a reţelei de canalizare;  
- verificarea modului în care se execută noile racorduri de canalizare;  
- verificarea funcţionării gurilor de scurgere; 
- reabilitarea reţelei de canalizare. 


Cauzele care produc deteriorarea calității conductelor şi canalelor  


Corodarea biochimică a tuburilor din rețeaua de canalizare se dezvoltă în locurile de depuneri 
a materialului biodegradabil deoarece nu se realizează spălarea rețelei de canalizare. Materialul 
depus începe să se fermenteze şi se produce Hidrogen Sulfurat, care în prezența apei din canal 
reacționează cu Hidroxidul de Ca din peretele superior al tubului pînă cînd are loc distrugerea totală, 
rezultatul fiind prăbușirea tubului. Curățarea periodică este foarte importantă mai ales la tronsoanele 
unde nu se asigură o bună viteză de spălare/autocurățire, din cauza debitelor de ape uzate reduse sau 
din cauza pantelor mici. 


Colmatarea conductei cu material biologic vegetal. În multe cazuri, în apropierea conductelor şi 
canalelor de canalizare sunt plantați copaci, care în timp, din cauza lipsei de apă şi a producerii unor 
fisuri în conductă/canal (de regulă pe la îmbinări), rădăcinile acestora intră în conductă, lărgesc 
gaura prin presiune biologică şi dezvoltă o structură de absorbire a apei, structura care poate fi 
impresionantă (fig. 21). Efectul este reducerea debitului pînă la blocarea totală a curgerii apei. 
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Blocarea totală sau parţială cu corpuri mari. Cele mai dese cazuri de blocare a reţelei de 
canalizare se întîmplă în cazul lipsei capacelor la cămine din cauza vandalizărilor, sau prăbuşirii de 
la transportul rutier ( neaşezarea uniformă pe ramă), sau din neştiinţă o serie de materiale sunt 
introduse în canalizare prin cămine, aşa ca: materiale de construcţie, produse chimice, animale 
moarte etc, care prin dimensiunile mari ale acestora reduc capacitatea de transport şi accelerează 
fenomenul de coroziune (fig. 22).  


Deplasarea tuburilor de canalizare care se produc în timp, datorită îmbinărilor proaste sau 
neetanşeităţilor are loc scurgerea apei, care înmoaie fundația tubului și tubul se deplasează sub 
influența sarcinii din trafic (care poate fi mai mare decît cea luată în calcul). Ca rezultat tubul se 
demufează, apa curge pe lîngă el şi spală pămîntul, formînd gropi, prăbuşiri de asfalt, chiar şi 
alunecări de teren. De asemenea, reparaţiile greşite, racordurile şi branşările greşite pot bloca 
curgerea apei, favoriza infiltraţiile şi agăţarea de materiale plutitoare, accelerarea distrugerii tubului. 


          


 


 


Lucrări de remediere pe rețele de canalizare 


Verificarea stabilității existenței capacelor de la căminele de canalizare. Pentru verificarea 
existenței capacelor căminelor rețelei de canalizare trebuie instituit un sistem de control. Capacele 
vechi sunt confecționate din fontă cenușie separat de rama de fixare şi drept urmare pot fi scoase 
pentru a fi utilizate la fier vechi. Actualmente, înlocuirea se face cu plăci din beton pentru căminele 
amplasate în spații verzi, iar pentru cele de pe carosabil – cu capace identice sau cu capace din fontă 
ductilă care sunt dotate cu lacăt, în acest fel sunt mai greu de scos. Totodată capacele din fontă 
ductilă au dimensiuni mai reduse şi sunt mai ușoare. 


Fig. 21 Dezvoltarea de rădăcini în conducte şi canale 


Fig. 22 Materiale ce blochează rețeaua de canalizare 
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Concomitent cu verificarea lipsei capacelor se verifică şi modul în care capacul este aşezat pe ramă. 
Din cauza solicitărilor diferite de trafic este posibil ca în timp capacul să nu se mai reazeme uniform 
pe ramă şi drept urmare capacul face zgomot la trecerea fiecărui 
vehicul, aceasta poate conduce în timp la spargerea capacului, la 
dezgolirea completă a căminului şi la accidente grave.  


Deseori, din cauza unei execuţii proaste capacul se înfundă sub 
nivelul carosabilului producînd dificultăți traficului, chiar și 
accidente în timpul ocolirii bruște şi nesemnalizate a acestuia. 
Acest risc este mai sporit astăzi deoarece se prevăd şi cămine din 
masă plastică, care nu au rezistență pe verticală (vehiculele nu pot 
călca pe cămine) și în acest caz rama se înglobează într-o placă 
de beton armat care preia toată sarcina (fig. 23).   


Pentru a păstra cota din proiect trebuie ca placa să fie așezată pe 
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de coborîre în cămine. Una dintre regulile de bază la intrarea în spații subterane este că un om 
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funcționare, de regulă prin conversație continuă; a doua regulă este- nu se intră în cămin decît după 
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Fig.23 Cămin cu ramă 
înglobata în placă de beton 


Fig. 24 Îmbinarea tuburilor cu căminul; a-simplă, tub încastrat; 
 b-simplă cu garnitură; c-cu garnitură şi îmbinare articulată 
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Tronsonul se parcurge în perioade calme de trafic şi se ascultă zgomotul făcut de apă, dacă este 
diferit de cel cunoscut (mai intens, nu se aude nimic etc) se scoate capacul căminului şi se verifică 
vizual nivelul apei. În caz că nivelul apei este peste diametrul tronsonului aval însemnă că pe 
tronsonul aval este un obstacol care va trebui îndepărtat. Defecțiunea depistată se raportează 
superiorului sau serviciului dispecerat.  
Se scot preventiv capacele căminelor şi se verifică curgerea apei în cămin, nivelul liber al apei, 
înălţimea apei în rigolă (gradul de umplere), iar dacă este apă prea multă (nivelul apei este mai sus 
decît creasta rigolei) trebuie mers în amonte pînă la depistarea avariei.  
Odată cu scoaterea capacului, se verifică şi dacă sunt depuneri permanente pe pereții tubului (se 
vede un strat de nămol depus format din grăsimi cu depuneri solide), totodată se poate şi estima 
capacitatea disponibilă de transport, lucru util în cazul unor reparații care necesită devierea apei prin 
colectorul respectiv.  
Verificarea funcționării căminelor trebuie însoțită şi de verificarea calității străzii pe traseele 
colectoarelor, deoarece orice tasare ce depășește nivelul normal poate arăta o secțiune unde canalul 
are defecțiuni, este rupt, este neetanş şi pierderea de apă cauzează spălarea sau tasarea căii de rulare, 
în canal au loc infiltrații care spală subsolul străzii. Aceste fenomene vor trebui notate, raportate şi 
deduse măsuri de combatere preventivă. Orice intervenție obligator trebuie să fie semnalizată.  
Curățarea rețelei poate fi executată periodic sau ori de cîte ori se constată că rețeaua s-a colmatat. 
Operațiunea se poate executa în două procedee în dependență de gradul de dotare al operatorului:  


 cu mijloace manuale (mecanice şi hidraulice), sistemul vechi utilizat încă în mare măsură 
de majoritatea operatorilor; 


 sistemul de spălare cu jet de apă de mare presiune, sistem nou, mai rapid şi mai eficient. 


Metoda clasică de curățare, aplicată încă din cauza lipsei mijloacelor moderne adecvate, constă 
în următoarea succesiune de operaţiuni:  


 stabilirea tronsonului de reţea pe care se va face curățarea; aceasta se face pe baza 
observațiilor făcute la inspecţia periodică prin constatarea că nivelul apei în colectoare este 
mai mare ca de obicei sau tronsoane sunt chiar înfundate;  


 întroducerea în canal a unui cablu metalic (sîrme) cu grosimea de 5 – 6 mm cu un dispozitiv 
metalic de curățare la capăt, care este acționată manual dute-vino de-a lungul canalului pînă 
în căminul următor;  


 montarea de scripeți pe marginea căminelor şi legarea unui cablu la două trolii manuale cu 
trecerea cablului peste ei. Amplasarea fixă pe cablul din canal a unui dispozitiv de curățare 
(sferă de cauciuc, sferă din elemente metalice, perie etc.) cu „plimbarea” tip suveică a 
dispozitivului de curățat în lungul canalului, prin acționarea succesivă a trolilor (manual sau 
mecanic). Prima mişcare trebuie făcută manual pentru verificarea faptului că dispozitivul nu 
se blochează de ceva, la tragere mecanică există riscul de deteriorare chiar şi a tubului;  


 spălarea finală a colectorului cu apă din reţea dacă este suficientă sau cu aport de apă din 
exterior (fig. 25).  


Desigur că la colectoarele mari soluția nu este aplicabilă. Se aplică cu succes soluţia de autospălare 
folosind un scut. Un disc așezat oblic în colector, cu suprafața mai mică decît secțiunea canalului de 
spălat, este deplasat periodic, iar prin micșorarea secțiunii de curgere realizează o pierdere de sarcină 
locală pierdere care se traduce prin realizarea unei viteze mult mai mari decît viteza normală de 
curgere; acest jet de apă dislocă depunerea şi o transportă în aval. Operațiunea dată trebuie făcută 


 E
xp


lo
at


ar
ea


 re
țe


le
lo


r e
xt


er
io


ar
e 


de
 a


lim
en


ta
re


 
cu


 a
pă


 ș
i c


an
al


iz
ar


e 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


24 


Exploatarea rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Tronsonul se parcurge în perioade calme de trafic şi se ascultă zgomotul făcut de apă, dacă este 
diferit de cel cunoscut (mai intens, nu se aude nimic etc) se scoate capacul căminului şi se verifică 
vizual nivelul apei. În caz că nivelul apei este peste diametrul tronsonului aval însemnă că pe 
tronsonul aval este un obstacol care va trebui îndepărtat. Defecțiunea depistată se raportează 
superiorului sau serviciului dispecerat.  
Se scot preventiv capacele căminelor şi se verifică curgerea apei în cămin, nivelul liber al apei, 
înălţimea apei în rigolă (gradul de umplere), iar dacă este apă prea multă (nivelul apei este mai sus 
decît creasta rigolei) trebuie mers în amonte pînă la depistarea avariei.  
Odată cu scoaterea capacului, se verifică şi dacă sunt depuneri permanente pe pereții tubului (se 
vede un strat de nămol depus format din grăsimi cu depuneri solide), totodată se poate şi estima 
capacitatea disponibilă de transport, lucru util în cazul unor reparații care necesită devierea apei prin 
colectorul respectiv.  
Verificarea funcționării căminelor trebuie însoțită şi de verificarea calității străzii pe traseele 
colectoarelor, deoarece orice tasare ce depășește nivelul normal poate arăta o secțiune unde canalul 
are defecțiuni, este rupt, este neetanş şi pierderea de apă cauzează spălarea sau tasarea căii de rulare, 
în canal au loc infiltrații care spală subsolul străzii. Aceste fenomene vor trebui notate, raportate şi 
deduse măsuri de combatere preventivă. Orice intervenție obligator trebuie să fie semnalizată.  
Curățarea rețelei poate fi executată periodic sau ori de cîte ori se constată că rețeaua s-a colmatat. 
Operațiunea se poate executa în două procedee în dependență de gradul de dotare al operatorului:  


 cu mijloace manuale (mecanice şi hidraulice), sistemul vechi utilizat încă în mare măsură 
de majoritatea operatorilor; 


 sistemul de spălare cu jet de apă de mare presiune, sistem nou, mai rapid şi mai eficient. 


Metoda clasică de curățare, aplicată încă din cauza lipsei mijloacelor moderne adecvate, constă 
în următoarea succesiune de operaţiuni:  


 stabilirea tronsonului de reţea pe care se va face curățarea; aceasta se face pe baza 
observațiilor făcute la inspecţia periodică prin constatarea că nivelul apei în colectoare este 
mai mare ca de obicei sau tronsoane sunt chiar înfundate;  


 întroducerea în canal a unui cablu metalic (sîrme) cu grosimea de 5 – 6 mm cu un dispozitiv 
metalic de curățare la capăt, care este acționată manual dute-vino de-a lungul canalului pînă 
în căminul următor;  


 montarea de scripeți pe marginea căminelor şi legarea unui cablu la două trolii manuale cu 
trecerea cablului peste ei. Amplasarea fixă pe cablul din canal a unui dispozitiv de curățare 
(sferă de cauciuc, sferă din elemente metalice, perie etc.) cu „plimbarea” tip suveică a 
dispozitivului de curățat în lungul canalului, prin acționarea succesivă a trolilor (manual sau 
mecanic). Prima mişcare trebuie făcută manual pentru verificarea faptului că dispozitivul nu 
se blochează de ceva, la tragere mecanică există riscul de deteriorare chiar şi a tubului;  


 spălarea finală a colectorului cu apă din reţea dacă este suficientă sau cu aport de apă din 
exterior (fig. 25).  


Desigur că la colectoarele mari soluția nu este aplicabilă. Se aplică cu succes soluţia de autospălare 
folosind un scut. Un disc așezat oblic în colector, cu suprafața mai mică decît secțiunea canalului de 
spălat, este deplasat periodic, iar prin micșorarea secțiunii de curgere realizează o pierdere de sarcină 
locală pierdere care se traduce prin realizarea unei viteze mult mai mari decît viteza normală de 
curgere; acest jet de apă dislocă depunerea şi o transportă în aval. Operațiunea dată trebuie făcută 


 Exploatarea rețelelor exterioare de alim
entare 


cu apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


25 


Exploatarea rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


cu deosebită precauțiune deoarece se lucrează în spațiu închis, cu gaze toxice şi deosebit de poluată 
microbian. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Metodele moderne de curățare au fost dezvoltate odată cu dezvoltarea tehnologiei de spălare cu 
jet de apă cu care sun echipate autospecialele de curățare şi desfundare (fig. 26). Aceste autospeciale 
sunt dotate cu:  


- cisternă de capacitate totală de 10 mc (5 mc 
compartimentul de apă şi 5 mc compartimentul de 
deșeuri lichide); 


- pompă de înaltă presiune cu debitul de 285 l /min; 
- tambur acționat hidraulic cu un furtun de 25 mm, cu 


o lungime de 120 m; 
- tambur mic acționat hidraulic cu un furtun de 15 mm, 


cu o lungime de 60 m; 
- pompă de vid cu capacitatea de 185 mc/h; 
- un set de duze pentru curățarea canalelor. 


Există mai multe tehnologii dezvoltate dar la bază au 
aceeași soluție: realizarea unui jet de apă cu viteză foarte mare (zeci de m/s) dirijat spre peretele 
colectorului. Aceste jeturi dislocă materialul de pe pereți şi apa îl transportă în aval. De aici metodele 
au fost diversificate: 


- spălarea cu jet obținut cu un cap rotitor, tras mecanic prin canal;  
- spălarea cu cap fix dar cu jeturi multiple, tractat (fig. 27); 
- spălarea cu cap cu jeturi multiple orientate aval cu 


rol şi de autopropulsare; sunt cele mai performante;  
- spălarea cu jet de apă şi recuperarea apei de spălare 


pentru evitarea încărcării cu poluanţi a staţiei de 
epurare, recuperarea apei în vederea refolosirii etc.  


Jetul se poate obţine cu ajutorul duzelor de spălare, apa fiind 
pompată cu o pompă de mare presiune, 60-250 bari (cu acest 
jet se poate curăţa şi vopseaua veche de pe conductele 
vizibile). Desigur că echipamentele sunt scumpe şi ele 
trebuie utilizate eficient şi la maxim. Avantajul metodei 
poate fi faptul că spălarea poate fi efectuată fără scoaterea din funcțiune a colectorului. Aceasta este 


Fig. 25 Sistem manual de curățare a rețelei de canalizare. a)- cu două trolii; b)- cu jet de apă 


Fig. 26 Autospecială de 
curăţare/vidanjare canalizări   


Fig. 27 Cap fix cu jeturi multiple 
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metoda principală de curățare a colectorului în vederea reabilitării prin metoda fără tranșee deschisă 
(fig. 28).  
 


 


 


 


 


 


 
 


Curățirea rețelei de canalizare sub presiune presupune și spălarea periodică cu aer în vederea 
evacuării preventive a peliculelor de depuneri de pe pereți (viteza aerului este de cîteva ori mai mare 
decît viteza apei). Tehnologia de spălare face parte organică din tehnologia de funcționare curentă 
a reţelei sub presiune. Dacă se intenționează o metodă de spălare rețeaua trebuie gîndită în mod 
special deoarece o spălare normală (la presiunea atmosferică) poate presupune oprirea integrală a 
rețelei, lucru foarte complicat într-un caz real.  


Spălarea și testarea rețelelor poate fi executată fără scoaterea din funcțiune a tronsonului respectiv 
prin folosirea obturatoarelor. Obturatorul pneumatic tip “FOG” este destinat obturării temporare a 
conductelor din beton sau alte materiale (plastic, fontă, etc.) pentru efectuarea intervențiilor sau 
testelor pe liniile noi sau reparate de aducțiune, drenaj sau canalizare. Obturatoarele pot fi utilizate 
pentru obturarea conductelor cu separarea totală a celor două secțiuni înainte de a efectua 
intervenţiile, tip FOG/N (fig. 29) și pentru obturarea conductelor cu posibilitatea introducerii de 
lichid sau aer pentru testări , tip FOG/S: (fig. 30). 
 


                     
                               


 


O importanță deosebită în controlul funcționării reţelei de canalizare o are inspecția  
CCTV - televiziune cu circuit închis (closed circuit television) echipament electronic care permite 
cunoașterea şi înregistrarea, prin vizualizare indirectă, a stării interioare a unui spațiu închis, 
nevizitabil, uscat, este specific inspecțiilor în conducte şi canale cu dimensiuni de peste 100 mm., 
introdus recent în utilizare (fig. 31 a, b). 


 


Fig.28 Curățarea rețelei de canalizare 


Fig. 29 Obturator Tip FOG/N              Fig.30 Obturator Tip FOG/S 
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Inspecția CCTV se efectuează de obicei, ca urmare a informațiilor colectate in timpul inspecțiilor 
căminelor de vizitare, acordarea excesivă a apei sau în asociere cu un program de întreținere 
preventivă a canalizării. Scopul inspecțiilor video este de a detecta defecțiunile și neconformitățile 
din rețelele vechi de conducte de canalizare precum verificarea conductelor de canalizare recent 
executate pentru recepția finală a lucrărilor între executant şi beneficiar, şi anume: 
- starea structurală a reţelei de canalizare; 
- descoperirea defectelor canalizării; 
- identificarea corpurilor străine în conductele de canalizare; 
- depistarea obstacolelor şi sursele de infiltrare. 


Acest sistem utilizează o cameră de televiziune montată pe un dispozitiv robotizat ajutat de o 
telecomandă, autopropulsat sau manual, care este conectat la un monitor video. Sistemul robotic 
este introdus într-un cămin de vizitare şi plasat în canalizare pentru inspecție. Odată introdus în 
interiorul canalizării, dispozitivul se deplasează prin conductă. În timpul deplasării, operatorul 
vizionează traseul robotului pe un monitor video și fotografiază orice tip de defect sau obstacol. 
  


Fig. 31 a, b Inspecția CCTV a rețelelor de canalizare 
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RETEHNOLOGIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE CANALIZARE 


Necesitatea care duce la retehnologizarea rețelelor de canalizare poate fi: 
- creşterea densităţii construcțiilor şi ca urmare creșterea debitelor de ape uzate colectate pentru 


a fi transportate prin reţea la staţia de epurare; 
- reducerea capacităţii de transport a colectoarelor din cauza creșterii crustei de depuneri pe pereți 


şi a lipsei unei spălări sistematice; 
- deteriorarea secţiunii colectoarelor, în marea lor majoritate realizate din beton (simplu sau 


armat), din cauza coroziunii biochimice sau a agresivității apei evacuate de la unități economice 
la care preepurarea lipseşte sau este deficitară; 


- avariile repetate datorate unei slabe execuții, concordă cu creşterea sarcinilor din trafic; 
- extinderea spațiului construit şi introducerea cerințelor europene de gospodărire a apei la locul 


de producere (bazine de retenție şi omogenizare, deversoare de evacuare etc). 


Necesitatea reabilitării rețelelor de canalizare. Rețeaua de canalizare se deteriorează relativ 
repede deoarece:  
- apa uzată transportă periodic şi elementele agresive care pot coroda pereții interiori ai 


colectoarelor;  
- apa uzată conţine material nisipos sau chiar pietriş spălat de pe stradă (de regulă, materialul 


antiderapant aruncat iarna pe străzi ajunge în multe cazuri în canalizare atunci cînd capacele nu 
închid bine gura căminului);  


- deoarece în mare parte din timp apa curge cu viteze mici se produc depuneri și acestea încep să 
fermenteze, ca rezultat se produce hidrogen sulfurat care în condiții favorabile se transformă în 
acid sulfuric, iar acesta la rîndul său produce coroziunea tubului în zona bolții şi în final 
prăbuşirea tubului cu blocarea canalizării;  


- tuburile sunt amplasate sub partea carosabilă a străzii şi în timp solicitarea mecanică repetată 
duce la deteriorarea materialului;  


- intervenția în subteran pentru alte lucrări poate deteriora calitatea materialului sau tubul;  
- rădăcinile pomilor din vecinătate pot pătrunde prin îmbinările defecte şi fisuri în tubul de 


canalizare şi pot distruge tubul sau reduce viteza de curgere a apei;  
- lucrările de curățare mecanică a tubului (singurele posibile pînă în ultimii ani şi în unele sisteme 


aplicate şi astăzi) duc la erodarea materialului tubului, etc;  
- se poate întîmpla ca în timp cantitatea de apă transportată să crească peste valoarea pe care tubul 


o poate transporta cu nivel liber, ca rezultat este nevoie deci de o secțiune mai mare;  
- in timp materialul îmbătrîneşte şi deci tuburile trebuie înlocuite sau consolidate în timp. 


Reabilitarea rețelelor de canalizare poate fi realizată prin două metode: deschisă şi închisă.   


Reabilitarea reţelelor de canalizare prin metoda deschisă. Pentru rezolvarea acestor situaţii au 
fost identificate două soluţii:  


1. soluţia clasică, aplicată încă pe scară largă, de înlocuire a tuburilor prin realizarea unei 
tranşei deschise; 


2. prin refolosirea tubului existent dar îmbunătăţind starea lui. Metoda este numită - reabilitarea 
fără săpătură deschisă (numită generic NO DIG sau Trenchless Technologii - TT), care au 
fost dezvoltate pentru aplicații industriale (conducte de transport gaze, petrol).  
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RETEHNOLOGIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE CANALIZARE 


Necesitatea care duce la retehnologizarea rețelelor de canalizare poate fi: 
- creşterea densităţii construcțiilor şi ca urmare creșterea debitelor de ape uzate colectate pentru 


a fi transportate prin reţea la staţia de epurare; 
- reducerea capacităţii de transport a colectoarelor din cauza creșterii crustei de depuneri pe pereți 


şi a lipsei unei spălări sistematice; 
- deteriorarea secţiunii colectoarelor, în marea lor majoritate realizate din beton (simplu sau 


armat), din cauza coroziunii biochimice sau a agresivității apei evacuate de la unități economice 
la care preepurarea lipseşte sau este deficitară; 


- avariile repetate datorate unei slabe execuții, concordă cu creşterea sarcinilor din trafic; 
- extinderea spațiului construit şi introducerea cerințelor europene de gospodărire a apei la locul 


de producere (bazine de retenție şi omogenizare, deversoare de evacuare etc). 


Necesitatea reabilitării rețelelor de canalizare. Rețeaua de canalizare se deteriorează relativ 
repede deoarece:  
- apa uzată transportă periodic şi elementele agresive care pot coroda pereții interiori ai 


colectoarelor;  
- apa uzată conţine material nisipos sau chiar pietriş spălat de pe stradă (de regulă, materialul 


antiderapant aruncat iarna pe străzi ajunge în multe cazuri în canalizare atunci cînd capacele nu 
închid bine gura căminului);  


- deoarece în mare parte din timp apa curge cu viteze mici se produc depuneri și acestea încep să 
fermenteze, ca rezultat se produce hidrogen sulfurat care în condiții favorabile se transformă în 
acid sulfuric, iar acesta la rîndul său produce coroziunea tubului în zona bolții şi în final 
prăbuşirea tubului cu blocarea canalizării;  


- tuburile sunt amplasate sub partea carosabilă a străzii şi în timp solicitarea mecanică repetată 
duce la deteriorarea materialului;  


- intervenția în subteran pentru alte lucrări poate deteriora calitatea materialului sau tubul;  
- rădăcinile pomilor din vecinătate pot pătrunde prin îmbinările defecte şi fisuri în tubul de 


canalizare şi pot distruge tubul sau reduce viteza de curgere a apei;  
- lucrările de curățare mecanică a tubului (singurele posibile pînă în ultimii ani şi în unele sisteme 


aplicate şi astăzi) duc la erodarea materialului tubului, etc;  
- se poate întîmpla ca în timp cantitatea de apă transportată să crească peste valoarea pe care tubul 


o poate transporta cu nivel liber, ca rezultat este nevoie deci de o secțiune mai mare;  
- in timp materialul îmbătrîneşte şi deci tuburile trebuie înlocuite sau consolidate în timp. 


Reabilitarea rețelelor de canalizare poate fi realizată prin două metode: deschisă şi închisă.   


Reabilitarea reţelelor de canalizare prin metoda deschisă. Pentru rezolvarea acestor situaţii au 
fost identificate două soluţii:  


1. soluţia clasică, aplicată încă pe scară largă, de înlocuire a tuburilor prin realizarea unei 
tranşei deschise; 


2. prin refolosirea tubului existent dar îmbunătăţind starea lui. Metoda este numită - reabilitarea 
fără săpătură deschisă (numită generic NO DIG sau Trenchless Technologii - TT), care au 
fost dezvoltate pentru aplicații industriale (conducte de transport gaze, petrol).  
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Soluția clasică de înlocuire a unui tronson vechi de colector de canalizare (fig. 32), necesită 
următoarele lucrări: 


- anunțarea locuitorilor din zonă şi marcarea zonei afectate; 
- organizarea devierii apelor uzate care ajung în secţiunea 


amonte a tronsonului de canalizare afectat, care poate fi 
realizată printr-o pompare provizorie pe durata pînă la 
darea în funcţiune a elementului nou de colector; 


- realizarea unui tronson rezistent de conductă pentru 
evacuarea apei uzate blocate în căminul amonte al 
tronsonului ce se reface. Conducta trebuie amplasată în 
loc convenabil (să nu încurce lucrările) şi să fie rezistentă 
la eventualele lovituri din timpul lucrărilor, în nici-un caz 
nu se recomandă transportul apei uzate pe rigola liberă a 
străzii din cauza aspectului şi mirosului deplorabil (mai 
ales vara cînd începe o descompunere anaerobă a 
substanţelor organice din apă) cît şi a riscului mare de 
îmbolnăvire a oamenilor şi animalelor; 


- dacă la tronsonul respectiv sunt racordate utilizatorii cu 
evacuări de apă uzată atunci se vor realiza colectoare 
provizorii (pe o parte sau ambele părţi ale străzii) unde vor fi racordate provizoriu acești 
utilizatori. Funcționarea racordurilor va fi mai complicată deoarece au partea aval înecată, iar 
dacă locuințele au subsoluri cu utilități sanitare atunci vor fi aplicate soluții speciale de 
pompare; 


- realizarea săpăturii cu toate restricțiile necesare. Conducta provizorie poate rămîne sub 
depozitul de pămînt rezultat din săpătură (dacă este convenabil) sau dacă nu, pămîntul este 
transportat în afara zonei lucrării şi este readus ulterior; 


- scoaterea tronsonului vechi şi cercetarea cauzelor care au dus la avarierea lui. Rezultatul este 
trecut în cartea construcției, este o fază foarte importantă pentru stabilirea unor corelații cu alți 
parametri, mai ușor de văzut şi care să permită aprecierea strategiei generale de reabilitare în 
viitor; 


- înlocuirea cu un tronson nou de canalizare, din materiale noi, performante, legarea la căminele 
de capăt (existente, refăcute sau reparate), proba de etanșeitate; 


- refacerea racordurilor, cînd este cazul; 
- refacerea îmbrăcămintei străzii cel puţin la starea iniţială.   


Reabilitarea fără săpătură deschisă (no dig) sunt metode noi de realizare şi refacere a canalizării 
care sunt utilizate cu succes în țările dezvoltate. Ele vor fi introduse şi la rețelele din țara noastră 
deoarece au unele avantaje certe:  


- au o durată de execuţie mai redusă, lucru deosebit de important prin reducerea dificultăților 
legate de trafic şi întreruperea funcţionării reţelei;  


- se lucrează mult mai „curat” deoarece nu vor fi săpături pe stradă, nu se va transporta pămîntul 
din săpătură etc;  


- costul poate fi mai redus dacă tehnologia de intervenţie este bine dezvoltată;  


Fig. 32 Reabilitarea canalizării prin 
metoda deschisă 
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- se reduce riscul de poluare deoarece apa de canalizare nu mai ajunge pe stradă pe durata 
execuţiei.  


Metode de reabilitare fără săpătură deschisă 


Soluțiile de reabilitare a conductelor fără săpătură deschisă se împart în: 
- nonstructurale, 
- semistructurale şi 
- total structurale. 


La rîndul lor, ele se mai divizează în 4 clase, de la A la D. Clasa A –conducta nouă suportă integral 
solicitările din presiunea interioară, clasele B şi C preiau parțial solicitările interioare, clasa D – 
îmbunătățește structura conductei existente. 


După clasificarea făcută de ISO, lucrările de reabilitare pot fi făcute: 


- pentru protecţia împotriva coroziunii şi/sau eroziunii peretelui interior al tuburilor; 
- pentru reducerea pierderilor de apă prin găurile din conducte sau îmbinări; 
- pentru reducerea rugozităţii interioare a conductelor/canalelor; 
- pentru creşterea rezistenţei mecanice a pereţilor tuburilor; 
- pentru realizarea de conducte/canale noi purtătoare de apă sau de canale/galerii pentru alte 


utilităţi (cabluri, gaze etc). 


De asemenea pot fi făcute lucrări de reabilitare locale sau lucrări de reabilitare de amploare, pentru 
lungimi mari de conducte/canale. În principiu, în dependență de modalitatea de reabilitare, 
tehnologiile pot fi divizate în următoarele categorii: 


- căptușirea conductelor/canalelor, 
- introducerea unui tub nou în tubul vechi, tubul nou preluînd integral sarcinile tubului vechi; 
- consolidarea peretelui tubului vechi; 
- realizarea de lucrări noi, cu secțiune vizitabilă sau nevizitabilă. 


Tehnologiile sunt cunoscute uneori şi după numele firmei care o aplică în mod curent sau care deține 
patentul unei tehnologii de reabilitare. 


Principalele tehnologii de realizare a tuburilor în sistemul fără tranșee deschisă sunt: 


1. Torcretarea interioară a tuburilor; 
2. CIPP, (cured în place pipe), căptușirea cu răşină pe suport textil; 
3. Tub cu diametrul mai mic decît diametrul tubului existent, sliplining; 
4. Relining - introducerea unui tub nou în tubul vechi bine curăţat la interior; 
5. Tub cu memorie termică, tip C sau tip U, cînd diametrele conductei vechi şi noi sunt apropiate; 
6. Swagelining - tub ambutisat (comprimat la cald), atunci cînd diametrul conductei noi este 


practic egal cu cel al conductei vechi; 
7. Pipe bursting, tub cu diametru mai mare decît diametrul tubului existent; 
8. Spiral Wound Pipe, conductă realizată în spirală, pe loc, prin roluirea unui profil tip bandă cu 


etanşare pe loc şi umplerea spațiului dintre tuburi; 
9. Pipe ramming, conductă introdusă orizontal în pămînt prin batere, pentru conducte noi; 
10. Horizontal directional drilling - HDD - foraj orizontal dirijat pentru realizarea de conducte noi; 
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- se reduce riscul de poluare deoarece apa de canalizare nu mai ajunge pe stradă pe durata 
execuţiei.  


Metode de reabilitare fără săpătură deschisă 


Soluțiile de reabilitare a conductelor fără săpătură deschisă se împart în: 
- nonstructurale, 
- semistructurale şi 
- total structurale. 


La rîndul lor, ele se mai divizează în 4 clase, de la A la D. Clasa A –conducta nouă suportă integral 
solicitările din presiunea interioară, clasele B şi C preiau parțial solicitările interioare, clasa D – 
îmbunătățește structura conductei existente. 


După clasificarea făcută de ISO, lucrările de reabilitare pot fi făcute: 


- pentru protecţia împotriva coroziunii şi/sau eroziunii peretelui interior al tuburilor; 
- pentru reducerea pierderilor de apă prin găurile din conducte sau îmbinări; 
- pentru reducerea rugozităţii interioare a conductelor/canalelor; 
- pentru creşterea rezistenţei mecanice a pereţilor tuburilor; 
- pentru realizarea de conducte/canale noi purtătoare de apă sau de canale/galerii pentru alte 


utilităţi (cabluri, gaze etc). 


De asemenea pot fi făcute lucrări de reabilitare locale sau lucrări de reabilitare de amploare, pentru 
lungimi mari de conducte/canale. În principiu, în dependență de modalitatea de reabilitare, 
tehnologiile pot fi divizate în următoarele categorii: 


- căptușirea conductelor/canalelor, 
- introducerea unui tub nou în tubul vechi, tubul nou preluînd integral sarcinile tubului vechi; 
- consolidarea peretelui tubului vechi; 
- realizarea de lucrări noi, cu secțiune vizitabilă sau nevizitabilă. 


Tehnologiile sunt cunoscute uneori şi după numele firmei care o aplică în mod curent sau care deține 
patentul unei tehnologii de reabilitare. 


Principalele tehnologii de realizare a tuburilor în sistemul fără tranșee deschisă sunt: 


1. Torcretarea interioară a tuburilor; 
2. CIPP, (cured în place pipe), căptușirea cu răşină pe suport textil; 
3. Tub cu diametrul mai mic decît diametrul tubului existent, sliplining; 
4. Relining - introducerea unui tub nou în tubul vechi bine curăţat la interior; 
5. Tub cu memorie termică, tip C sau tip U, cînd diametrele conductei vechi şi noi sunt apropiate; 
6. Swagelining - tub ambutisat (comprimat la cald), atunci cînd diametrul conductei noi este 


practic egal cu cel al conductei vechi; 
7. Pipe bursting, tub cu diametru mai mare decît diametrul tubului existent; 
8. Spiral Wound Pipe, conductă realizată în spirală, pe loc, prin roluirea unui profil tip bandă cu 


etanşare pe loc şi umplerea spațiului dintre tuburi; 
9. Pipe ramming, conductă introdusă orizontal în pămînt prin batere, pentru conducte noi; 
10. Horizontal directional drilling - HDD - foraj orizontal dirijat pentru realizarea de conducte noi; 
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11. Microtuneling - realizat cu Microtuneling Boring Machine, pentru conducte/canale de diametre 
mari executate prin săpare cu scut specializat, similar tehnologiei de forare umedă (diametru 
pana la 3m); 


12. Scutul mecanic pentru realizarea de colectoare foarte mari, cu secțiuni vizitabile (3 – 10 m). 
 
Torcretarea interioară a conductelor/canalelor se poate aplica oricărui tip de tub de dimensiuni 
mari. Este de preferat să se aplice la tuburi metalice sau din beton. 
Se poate aplica folosind o maşină specială, dacă tubul nu este vizitabil, sau manual dacă tubul este 
vizitabil (fig. 33 a, b) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipul de material folosit poate fi cimentul de diferite calități (funcție de caracteristicile apei şi 
grosimea stratului nou format, precum și de tipul de material al conductei). Se poate aplica un strat 
de rășină epoxidică, cu o compoziție specială funcție de agresivitatea apei din interior, un strat de 
răşină armat cu fibră de sticlă sau fibră de carbon etc. Condițiile reale de lucru se stabilesc funcție 
de natura torcretului, de viteza de consolidare (care dictează viteza de avans a frontului de lucru), 
de numărul de straturi aplicate. 


Metoda respectivă nu poate fi realizată în cazul cînd există goluri mari în peretele tubului deoarece 
consumul de rășină devine prea mare şi remedierea costisitoare. Se poate aplica un strat special de 
vopsea sau o succesiune de straturi. Modul de lucru se stabilește funcție de starea de rezistență a 
conductei (se reface rezistența la agresiunea lichidului şi se reduce agresivitatea asupra peretelui). 


Căptuşirea peretelui interior a tubului cu o răşină epoxidică pe suport textil, CIPP, sau 
metoda ciorapului. Un suport textil, din material sintetic (material plastic, fibră de sticlă, fibră de 
carbon) sub formă de tub flexibil, avînd o faţă netedă şi etanșă si cealaltă faţă mai fibroasă 
impregnabilă cu răşină, se confecţionează după mărimea tubului de reabilitat.  
Tubul, cu răşină în interior, este adus pe şantier în formă de rulou cu partea etanşă în afară. Pe 
tronsonul de conductă supus reabilitării, care în prealabil este bine pregătit, se introduce un capăt al 
tubului cu răşină, într-un dispozitiv care asigură întoarcerea acestuia pe dos, astfel încît faţa cu răşină 
să fie orientată spre peretele tubului supus reabilitării. Tubul este împins sub presiunea aerului şi se 
desfășoară pe toată lungimea tronsonului. Cînd furtunul este complet desfăşurat se obturează 
capetele şi se pune sub presiune (cu apă sau aer), în aşa fel încît tubul se lipeşte de pereţii tubului 
vechi. Tubul flexibil trebuie să aibă diametrul exterior egal cu interiorul tubului supus reabilitării.  


Fig. 33 a, b Cămășuire cu beton armat realizat prin torcretare 
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Urmează operaţiunea de întărire, care se poate face cu apă caldă 
(apa din tubul pus la presiune este încălzită) cu un circuit de aer 
cald sau cu dispozitiv cu radiație UV. Rășina se polimerizează, 
iar furtunul devine rigid şi atașat de peretele tubului vechi. Viteza 
de întărire depinde de calitatea rășinii, de lungimea tronsonului, 
de calitatea peretelui tubului vechi. În figura 34 sunt date 
secvențe din tehnologia CIPP. În practică tehnologia este 
cunoscută sub diferite denumiri comerciale. Este una dintre cele 
mai folosite tehnologii de reabilitare a tuburilor de canalizare. 


Condiţii restrictive:  
- peretele tubului vechi trebuie să fie foarte bine curăţat de 


depuneri, impurităţi, rugină etc, de tot ce poate constitui un 
suport slab pentru răşina nouă. Calitatea stării peretelui 
curăţat este verificată înainte şi după folosind echipamente 
CCTV şi personal calificat; 


- golurile din peretele tubului să nu fie mari deoarece se pierde 
răşina şi procedeul devine prea scump. Acolo unde se 
întîmplă acest lucru se reface bucata de conductă prin 
procedeul clasic (se înlocuieşte bucata de conductă) sau se 
poate introduce un tub suplimentar de folie de plastic (aşa 
numitul preliner avînd în vedere că „furtunul” impregnat este 
numit şi liner în terminologia specifică) înainte de 
introducerea tubului suport de răşină; 


- o importanță deosebită o are verificarea cu camere CCTV 
pentru vizualizarea stării (aspectului) suprafeței interioare. 
Un tehnician bun poate aprecia corect zonele unde aderența 
nu este bună şi porțiunea trebuie refăcută; 


- pentru reabilitare este necesar de a pregăti minuțios fiecare 
tronson de conductă/canal (lungime, diametru, grosime de 
perete, cantitate de rășină de introdus, durata de întărire). 


Tehnologia de îmbinare între două tronsoane adiacente trebuie 
stabilită de la început pentru a avea la dispoziție eventualele piese suplimentare (la conducte); 


- la aplicare pentru reabilitarea rețelei de distribuție trebuie adoptată o soluție clară pentru 
realizarea branșamentelor; 


- tehnologia se aplică mai ușor la rețeaua de canalizare; tuburile vechi nu trebuie să fie 
neapărat cilindrice.  


Relining - introducerea liberă a unui tub nou în tubul vechi se folosește, mai ales la 
retehnologizarea rețelelor de distribuție, cînd tubul nou poate avea diametre mult mai mici decît 
conducta veche (fig. 35). În acest caz tubul nou se introduce liber în tubul vechi şi acesta trebuie să 
poată prelua singur presiunea interioară precum și pe cea din solicitările exterioare.  


Fig. 34 Faze din tehnologia 
CIPP 
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Urmează operaţiunea de întărire, care se poate face cu apă caldă 
(apa din tubul pus la presiune este încălzită) cu un circuit de aer 
cald sau cu dispozitiv cu radiație UV. Rășina se polimerizează, 
iar furtunul devine rigid şi atașat de peretele tubului vechi. Viteza 
de întărire depinde de calitatea rășinii, de lungimea tronsonului, 
de calitatea peretelui tubului vechi. În figura 34 sunt date 
secvențe din tehnologia CIPP. În practică tehnologia este 
cunoscută sub diferite denumiri comerciale. Este una dintre cele 
mai folosite tehnologii de reabilitare a tuburilor de canalizare. 


Condiţii restrictive:  
- peretele tubului vechi trebuie să fie foarte bine curăţat de 


depuneri, impurităţi, rugină etc, de tot ce poate constitui un 
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poate introduce un tub suplimentar de folie de plastic (aşa 
numitul preliner avînd în vedere că „furtunul” impregnat este 
numit şi liner în terminologia specifică) înainte de 
introducerea tubului suport de răşină; 


- o importanță deosebită o are verificarea cu camere CCTV 
pentru vizualizarea stării (aspectului) suprafeței interioare. 
Un tehnician bun poate aprecia corect zonele unde aderența 
nu este bună şi porțiunea trebuie refăcută; 


- pentru reabilitare este necesar de a pregăti minuțios fiecare 
tronson de conductă/canal (lungime, diametru, grosime de 
perete, cantitate de rășină de introdus, durata de întărire). 


Tehnologia de îmbinare între două tronsoane adiacente trebuie 
stabilită de la început pentru a avea la dispoziție eventualele piese suplimentare (la conducte); 


- la aplicare pentru reabilitarea rețelei de distribuție trebuie adoptată o soluție clară pentru 
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- tehnologia se aplică mai ușor la rețeaua de canalizare; tuburile vechi nu trebuie să fie 
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Relining - introducerea liberă a unui tub nou în tubul vechi se folosește, mai ales la 
retehnologizarea rețelelor de distribuție, cînd tubul nou poate avea diametre mult mai mici decît 
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Fig. 34 Faze din tehnologia 
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Tubul întrodus poate fi din PE sudat în prealabil sau din tuburi (elemente) separate cu îmbinare 
blocată (GRP, FD, PVC) introdus prin împingere. O condiţie este că tubul nou va fi liber în tubul 
vechi şi spaţiul rămas între tuburi va fi umplut cu material auxiliar:  


1. spaţiul liber asigură o comportare mai bună a tubului de PE atunci cînd apa transportată este 
apă de suprafaţă deci cu o variaţie mare a temperaturii (1-30grad.C). Cum tubul de plastic 
se deformează de 10 ori mai mult decît tubul metalic/din beton rezultă că are nevoie de 
spaţiu. Trebuie luate măsuri speciale la branşamente pentru a nu se produce 
fisurarea/forfecarea acestora la deplasările mari ale tubului de transport a apei;  


2. cînd diferenţa este prea mare se poate umple spaţiul cu un material inert şi ieftin, uşor de 
introdus (mortar special ), costul acestuia nu trebuie să fie mare pentru a nu scumpi 
procedeul. 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru secțiunile mari de canalizare reabilitarea se face cu elemente prefabricate din PAFSIN. 
Tronsoane realizate la comandă, funcție de amplasament, de tipul tubului vechi şi de forma tubului 
(care poate să nu fie cea clasică, circular, ovoid, clopot) sunt introduse prin lunecare şi aşezate la 
distanță față de perete. Cînd tronsonul este gata se astupă capetele şi se introduce mortar de ciment 
fluid ca să curgă uşor între cei doi pereţi. Pentru ușurința umplerii se pot practica orificii în peretele 
cochiliei interioare sau se pot folosi golurile existente la racorduri, ca rezultat se obţine o secţiune 
întărită şi rezistentă la acțiunea apelor uzate (fig. 36).  
 


 


Fig. 35 Relining cu tub nou în tubul vechi  


Fig.36 Cochilie din fibră de carbon, poliester armat cu fibră de sticlă așezată în tubul vechi 
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Relining, introducerea unui tub nou (cu memorie termică), păpuşat sub formă de C sau U, în 
tubul vechi. În cazurile în care tubul existent are rezistență mecanică bună dar are rugozitate mare, 
îmbinările sunt defecte sau prezintă multe găuri mici prin care se pierde apa, (ca şi cazul tuburilor 
din beton armat prefabricat la care multe garnituri sunt expulzate 
din diferite motive), refacerea etanşeităţii şi reducerea rugozității se 
poate face prin căptușire interioară cu un tub nou, cu perete subțire. 
Peretele subțire al tubului introdus permite ca prin metoda 
swagelininig deformarea să nu fie uniformă şi acesta să ocupe tot 
spațiul din tubul vechi. Tubul nou introdus în tubul vechi este 
păpuşat mechanic sub formă de C sau U cu reducerea diametrului 
pînă la 50% (fig. 37). Tehnologia dată seamănă cu cea de 
introducere a unei foi de hîrtie în folia de plastic. 


Revenirea tubului introdus la forma cilindrică se realizează prin 
încălzire cu aer cald sau cu apă caldă. Tubul încălzit „îşi aduce 
aminte” că a fost cilindric la început şi îşi revine, devenind cilindric. 
Înainte de păpuşare tuburile sunt sudate cap la cap la lungimea 
tronsonului reabilitat. Deoarece, tubul nou are pereți subțiri, nu este 
lipit de tubul vechi şi dacă în exploatare va fi supus unei funcționări 
sub vacuum (accidental) este posibil să se strîngă. De aceea, este 
importantă proba de vacuum făcută la sfîrşitul operaţiunii de 
reabilitare. Cînd există acest risc se poate adopta un material cu perete 
mai gros. 


Relining prin metoda swagelining (tub nou ambutisat pentru reducerea temporară a diametrului).  


Un tub special sau un tub din material obișnuit de PE, care este calculat la presiunea interioară şi la 
solicitările exterioare din tronsonul respectiv, este introdus în tubul vechi. Pentru aceasta este 
necesar ca diametrul exterior al tubului nou să fie egal cu diametrul interior al tubului vechi, sau 
foarte aproape, dar nu mai mare. Tubul vechi, supus reabilitării nu trebuie să fie ovalizat sau cu 
secțiuni atipice. Pentru siguranță este bine ca înainte de a introduce tubul nou să se facă o probă cu 
un tronson scurt de țeavă, dacă tronsonul este tras ușor înseamnă că tubul vechi este cilindric, nu are 
deformații importante şi nu are depuneri rămase de la faza de curățare, care să zgîrie tubul nou. 


Tuburile noi sunt întinse pe role pe pămînt, sudate cap la cap şi conducta formată este introdusă în 
tubul vechi. Pentru a intra ușor conducta nouă este trecută printr-o mașină cu rulouri speciale care 
apăsînd pe tub îl deformează prin micșorarea diametrului, reducerea de diametru poate fi de  
10-15%. Tragerea tubului se face continuu şi decurge foarte repede deoarece după cca 2 ore de la 
deformare tubul începe să îşi revină, natural, la dimensiunea inițială (fig. 38). Lungimea tronsonului 
tras depinde de rezistența îmbinărilor tubului (este preferabil ca tubul să fie încercat la presiune, cu 
aer, în prealabil). După introducere completă tubul îşi revine în cel mult 24 ore la dimensiunea 
iniţială. Continuitatea conductei se asigură prin îmbinarea adecvată între tronsoane. 


Fig.37 Faze/etape de 
introducerea tubului cu 
memorie termică 


 E
xp


lo
at


ar
ea


 re
țe


le
lo


r e
xt


er
io


ar
e 


de
 a


lim
en


ta
re


 
cu


 a
pă


 ș
i c


an
al


iz
ar


e 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


34 


Exploatarea rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


Relining, introducerea unui tub nou (cu memorie termică), păpuşat sub formă de C sau U, în 
tubul vechi. În cazurile în care tubul existent are rezistență mecanică bună dar are rugozitate mare, 
îmbinările sunt defecte sau prezintă multe găuri mici prin care se pierde apa, (ca şi cazul tuburilor 
din beton armat prefabricat la care multe garnituri sunt expulzate 
din diferite motive), refacerea etanşeităţii şi reducerea rugozității se 
poate face prin căptușire interioară cu un tub nou, cu perete subțire. 
Peretele subțire al tubului introdus permite ca prin metoda 
swagelininig deformarea să nu fie uniformă şi acesta să ocupe tot 
spațiul din tubul vechi. Tubul nou introdus în tubul vechi este 
păpuşat mechanic sub formă de C sau U cu reducerea diametrului 
pînă la 50% (fig. 37). Tehnologia dată seamănă cu cea de 
introducere a unei foi de hîrtie în folia de plastic. 


Revenirea tubului introdus la forma cilindrică se realizează prin 
încălzire cu aer cald sau cu apă caldă. Tubul încălzit „îşi aduce 
aminte” că a fost cilindric la început şi îşi revine, devenind cilindric. 
Înainte de păpuşare tuburile sunt sudate cap la cap la lungimea 
tronsonului reabilitat. Deoarece, tubul nou are pereți subțiri, nu este 
lipit de tubul vechi şi dacă în exploatare va fi supus unei funcționări 
sub vacuum (accidental) este posibil să se strîngă. De aceea, este 
importantă proba de vacuum făcută la sfîrşitul operaţiunii de 
reabilitare. Cînd există acest risc se poate adopta un material cu perete 
mai gros. 


Relining prin metoda swagelining (tub nou ambutisat pentru reducerea temporară a diametrului).  


Un tub special sau un tub din material obișnuit de PE, care este calculat la presiunea interioară şi la 
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Metoda respectivă se poate aplica relativ uşor la secţiuni mici de conducte/canale, pentru diametre 
de maximum1000 mm. 
În cazuri speciale se poate adopta un tub cu o calitate specială de material, însă costul va crește 
corespunzător. 


Pipe bursting (tub nou în tubul vechi cu distrugerea simultană a tubului vechi). Atunci cînd 
trebuie introdus un tub nou pe traseul unui tub existent, al cărui diametru este însă mai mic decît 
valoarea diametrului tubului nou, alternativa este de distrugere a tubului vechi.  


Tehnologia dată conține următoarele etape: 


- introducerea unui cablu rezistent prin tronsonul de tub vechi. La unul din capete se prevede un 
dispozitiv de tracţiune (de regulă din bare de lungime fixă şi dispozitiv uşor de cuplare) şi a unui 
cîrlig puternic; 


- adăugarea la cîrlig a unui dorn (con) metalic rezistent, prevăzut cu nişte cuţite care să realizeze 
presiuni locale mari. Conul are diametrul puțin mai mare decît diametrul tubului vechi şi la 
tragerea acestuia prin tubul vechi duce la spargerea lui şi împingerea resturilor în spațiul vecin; 


- adăugarea la dorn a unui cap special de protecție al cărui diametru este cel puțin egal cu diametrul 
conductei noi; 


- legarea (cu o piesă specială) a capătului conductei care va înlocui conducta veche; 
- se trage cu mașina, cu forță controlată şi dornul rupe conducta veche, conul lărgește secțiunea şi 


împinge resturile din conducta veche în pămîntul din jur iar conducta nouă avansează ocupînd 
spaţiul liber creat; 


- cînd conducta este complet trasă pămîntul îşi revine şi se rearanjează în noua poziție apăsînd 
conducta nouă. În cazuri speciale se poate lubrifia conducta nouă, chiar cu apă, pentru a reduce 
frecarea. Dacă nu apar situații speciale (cioburile din conducta veche nu afectează rezistenţa 
conductei noi) execuția este finalizată;  


- lungimea tronsonului este limitată de două elemente: diametrul conductei şi rezistenţa conductei 
noi (inclusiv la îmbinările sudate cap la cap), rezistenţă care trebuie să fie mai mare decît forţa 
de frecare care apare pe traseul nou la tragere; 


- există şi tehnologii de spargere a conductei vechi folosind dispozitive cu aer comprimat precum 
şi dornuri specializate pe tipuri de materiale, (fig. 39). 


Conducta folosită este de regulă din PE, dar poate fi şi din oțel cu o protecție anticorosivă adecvată 
(interioară şi exterioară).  
Nu se poate aplica la conducte mari pozate la adîncimi mici deoarece există riscul expandării 
pămîntului şi afectării părții carosabile a străzii. Se va produce o crăpătură în lungul drumului, exact 
deasupra conductei. 


Fig.38 Metoda Swagelining 
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Tehnologia respectivă poate fi aplicată, în mod normal, doar la conducte cu un diametru cu 
maximum 50% mai mare decît cel al conductei vechi. 


Reabilitare cu tub sudat în spirală - în original SWR - Spiral Wound Pipe sau SPR- Spiral Pipe 
Rehabilitation, tehnologie de introducere a unei conducte noi în interiorul unui colector 
vechi/existent. Tubul nou este realizat pe loc din aşezarea în spirală a unui profil din material plastic, 
realizat sub formă de bandă cu margine profilată, îmbinarea şi sudarea termică a acestei benzi 
speciale se face simultan cu lansarea, iar spaţiul dintre cele două tuburi se umple cu material adecvat 
scopului reabilitării (tubul spiralat joacă rol de cofraj interior).  


Metoda s-a utilizat în special pentru căptuşirea colectoarelor de canalizare de dimensiuni mari, 
deoarece modul de introducere a conductei noi în canalul vechi solicită o rampă de acces. Acest 
lucru duce la distrugerea căminelor de capăt, motiv pentru care s-a încercat găsirea unei soluții de 
alternativă. Soluția dezvoltată a fost similară cu cea folosită la țevile de oţel sudate în spirală.  


Se realizează o bandă specială de material plastic, cu o formă adecvată - marginile sunt prelucrate 
pentru o îmbinare ușoară (fig. 40). Banda este adusă sub formă de rulouri, pe tambure cu diametrul 
adecvat. Este așezat tamburul deasupra căminului existent şi în cămin este introdusă o mașină 
specială care poate face două operațiuni:  


1. rolueşte banda sub formă de conductă cu diametrul prescris;  
2. îmbină şi lipeşte (termic) marginile benzilor adiacente.  


Ca rezultat obţinem un tub în spirală care este împins liber în conducta/canalul vechi.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Prin metoda susmenționată se pot prevedea mai multe situaţii de reabilitare:  


Fig. 39 Reabilitare cu tehnologia pipe bursting 


Fig. 40 Reabilitarea în tehnologia 
SWR (Reabilitare cu tub sudat în 
spirală) 
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Fig. 40 Reabilitarea în tehnologia 
SWR (Reabilitare cu tub sudat în 
spirală) 


 Exploatarea rețelelor exterioare de alim
entare 


cu apă și canalizare 







 


 


Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție                                    SUPORT DE CURS 


37 


Exploatarea rețelelor  
exterioare de alim


entare cu apă și canalizare 


a) tubul vechi are rezistență mecanică, dar prezintă neconformităţi la interior, atunci banda va 
fi netedă la exterior şi se va aşeza lîngă peretele tubului vechi, după terminarea „roluirii 
tubului nou” spațiul dintre tuburi se umple cu un material adecvat; 


b) rezistența tubului exterior nu este suficientă şi tubul ar trebui consolidat; banda se realizează 
cu renuri, tot din plastic, astfel că se creează un spațiu mai mare între tubul nou și cel vechi 
(ca nişte distanţieri la un cofraj); după terminarea realizării tubului se introduce în spațiul 
liber un material rezistent care prin întărire permite creșterea rezistenței mecanice; 


c) tubul vechi nu prezintă garanţie la solicitările externe (care pot fi mult mai mari decît cele 
luate în calcul la realizarea tubului). Banda se poate realiza cu inserţie de fîşii metalice 
(înglobate în masă/renurile de material plastic) astfel că tubul nou format are renuri 
rezistente în exterior, acestea rămîn ca nişte coaste rezistente între cele două tuburi. După 
pozarea tubului nou, în spaţiul dintre tuburi se introduce un material de consolidare. 
Reducerea de secțiune poate fi importantă şi trebuie ţinut seama de acest lucru în calculele 
efectuate pentru debitul transportat. Dacă structura este foarte proastă se poate introduce 
mortar de ciment (fluid pentru umplerea uşoară a spaţiului) şi prin întărire se va consolida 
bine noua structură.  


Alegerea materialului pentru reabilitare depinde de proprietățile apelor uzate transportate şi mai 
ales de agresivitatea acestora. Forma tubului poate fi şi alta decît cea circulară.  


Pentru secţiuni mari, chiar vizitabile se poate aplica o metodă similară în care banda poate fi realizată 
din materiale mai bune (fibra de sticlă, fibra de carbon) sau din cochilii din poliester armat cu fibră 
de sticlă.  


Pipe ramming (tub înfipt prin batere) introducerea conductei orizontale prin batere – în 
original Pipe Ramming - PRM, tehnologie de introducere a unei conducte în poziție orizontală, 
prin batere cu o maşină specială, de tip ciocan pneumatic. Tehnologie folosită pentru realizarea de 
subtraversări pe distanțe scurte pe sub căi de comunicație care nu pot fi scoase din funcțiune. 
Pămîntul din interior este îndepărtat cu mijloace specifice (tip burghiu la diametre mici, manual la 
diametre mari).  


Procedeul de batere a unei conducte, în poziţie orizontală, a fost una dintre tehnologiile de început 
ale No Dig. Acest lucru a fost cerut de necesitatea trecerii conductelor pe sub căile de comunicaţie 
la care nu se putea aplica soluţia cu tranşee deschisă deoarece trebuia oprită circulaţia - lucru interzis.  


La început tubul era împins cu ajutorul unei instalaţii mai complicate formată din trolii şi scripeţi 
(procedeu aplicat şi la noi în republică). Ulterior s-a aplicat tehnologia de batere folosind sistemul 
ciocanului pneumatic, cu adaptarea necesară (fig. 41). 


Tehnologia cuprinde următoarele faze de lucru:  
- realizarea unei tranşei sau gropi de intrare pînă la limita permisă de calea de transport (şosea, 


cale ferată);  
- poziționarea conductei care va fi bătută, de regulă din tuburi de oţel cu peretele gros. Capătul 


care intră în pămînt trebuie amenajat sub formă de cuţit întărit;  
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- aşezarea unei rame speciale pe capătul exterior al țevii şi atașarea dispozitivului de tip ciocan 
pneumatic;  


- punerea în funcţiune a sistemului de batere şi a celui de scoatere a pămîntului intrat în 
conductă (mecanic, manual) şi împingerea ţevii pînă în partea opusă; 


- înglobarea capetelor conductei în cămine adecvate, amplasate în afara spațiului de siguranță 
al căii de transport;  


- trecerea conductei purtătoare de apă prin tubul de protecție, prevederea de vane de izolare 
pe conducta purtătoare de apă şi continuarea lucrării. 


Nu se poate aplica decît la lungimi mici de conducte, 3 - 50m; diametrele sunt limitate de capacitatea 
de împingere prin batere a mașinii de lucru.  


Foraj orizontal dirijat-HDD. Realizarea de conducte noi în soluţia fără tranşee deschisă a fost 
dezvoltată relativ tîrziu din cauza dificultăților de realizare. Se aplică pentru conducte noi, conducte 
vechi complet deteriorate (la care reabilitarea pune mari probleme) şi la conducte care nu pot fi 
scoase din funcţiune pe perioada reabilitării.  


Instalația de HDD constă dintr-o mașină specializată care introduce bare orizontale, prin rotire şi 
împingere controlată, concomitent cu injectarea unui lichid - noroi de foraj prin interiorul barelor 
(fig. 42). 


Succesiunea operațiunilor este: 
- se marchează traseul viitoarei conducte, verificînd existența de conducte sau cabluri pe zona 


traseului viitoarei conducte;  
- se sapă două gropi, una de lansare și una de ieșire;  
- se poziționează mașina de introdus barele de foraj, la unul dintre capete; 
- se montează, pe capul primei bare capul de forare cu un dispozitiv special de detectare a 


capătului care avansează; 


Fig. 41 Tehnologia de realizare a conductei prin batere 
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- aşezarea unei rame speciale pe capătul exterior al țevii şi atașarea dispozitivului de tip ciocan 
pneumatic;  


- punerea în funcţiune a sistemului de batere şi a celui de scoatere a pămîntului intrat în 
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- trecerea conductei purtătoare de apă prin tubul de protecție, prevederea de vane de izolare 
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dezvoltată relativ tîrziu din cauza dificultăților de realizare. Se aplică pentru conducte noi, conducte 
vechi complet deteriorate (la care reabilitarea pune mari probleme) şi la conducte care nu pot fi 
scoase din funcţiune pe perioada reabilitării.  


Instalația de HDD constă dintr-o mașină specializată care introduce bare orizontale, prin rotire şi 
împingere controlată, concomitent cu injectarea unui lichid - noroi de foraj prin interiorul barelor 
(fig. 42). 


Succesiunea operațiunilor este: 
- se marchează traseul viitoarei conducte, verificînd existența de conducte sau cabluri pe zona 


traseului viitoarei conducte;  
- se sapă două gropi, una de lansare și una de ieșire;  
- se poziționează mașina de introdus barele de foraj, la unul dintre capete; 
- se montează, pe capul primei bare capul de forare cu un dispozitiv special de detectare a 


capătului care avansează; 


Fig. 41 Tehnologia de realizare a conductei prin batere 
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- se conectează la instalaţia de noroi de foraj (lichid, care constă din bentonită cu componente 
speciale de fluidizare şi uniformizare dizolvate cu apă); 


- se introduc pe rînd barele în pămînt verificînd direcţia şi adîncimea de pozare;  
- noroiul ajută la păstrarea găurii forate (care poate avea 50-100 mm diametru) şi la reducerea 


frecării capului de forare; 
- cînd capul ajunge în groapa de capăt se oprește forarea şi se ataşează în locul lui un dispozitiv 


de lărgire a găurii forate, care face o trecere succesivă cu diametre progresiv mici/mari; 
trecerea se face tot sub protecția noroiului de foraj; 


- cînd diametrul găurii formate este puţin mai mare decît diametrul viitoarei ţevi se leagă de 
dispozitivul de tragere viitoarea conductă (cu un capăt special amenajat- dorn - pentru a nu 
intra pămîntul din foraj); ţeava este trasă între cele două gropi de lansare;  


- conducta trebuie să fie pregătită, așezată în linie, pe role, sudată pentru continuitate şi 
eventual probată pentru a evita surprizele. Lungimea conductei poate ajunge pîna la 
100 – 200 m iar diametrul maxim este 500 mm. 


Microtunelare. Tehnologia de microtunelare este similară cu executarea forajelor prin metoda 
hidraulică dar totul are loc pe direcție orizontală, acest lucru a permis o simplificare importantă a 
modului de lucru şi a crescut mult viteza de lucru. Microtunelarea se foloseşte pentru realizarea de 
colectoare cu dimensiuni mari în orice tipuri de soluri 


Creşterea diametrelor colectoarelor din oraşe a pus problema unei tehnologii perfecționate față de 
tehnologia deja cunoscută - realizarea cu scutul deschis - a cărei mare problemă o constituia faptul 
că nu se putea lucra decît în secţiuni uscate; de multe ori însă problema scoaterii apei ducea la soluții 
foarte complicate (pereţi de palplanşe, pereţi malţaţi, îngheţarea pămîntului etc).  


Maşina de forat (fig. 43), este compusă, în principiu, din două părţi: o parte fixă şi o parte mobilă. 
Partea mobilă este formată din capul de tăiere, dispozitivul de mărunțire (împreună cu motoarele de 
acționare) şi elementul de etanșare. Partea „fixă” este formată din tuburile de protecție a săpăturii, 
tuburi care adăpostesc în interior conductele şi celelalte dispozitive de control. Tot mecanismul este 
împins progresiv cu ajutorul unor prese hidraulice puternice, prese amplasate într-un puţ de lansare 
puternic consolidat (preia forțe de 1000-2000 t). 


Succesiunea operațiilor este următoarea:  
- se marchează tronsonul pe care se va lucra, verificînd poziţia corectă a altor reţele (în plan şi 


pe verticală), orice nesiguranţă trebuie îndepărtată prin realizarea de tranșei de control;  


Fig. 42 - Tehnologia de foraj orizontal dirijat  
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- se sapă un puț de lansare a utilajului şi un puţ de scoatere, după necesitate se fac şi puţuri 
intermediare, la distanţe mari. Puţul de lansare este o construcție foarte rezistentă, care va 
trebui să suporte forţe de ordinul 1-2000 t;  


- se lansează maşina de forat compusă din partea fixă şi capul mobil;  
- în spatele maşinii se montează cel puţin un segment din tubul care va forma noua 


conductă/canal (lungimea este de 1,5 m – de regulă); tubul are o construcție foarte robustă şi 
poate fi din beton armat (20-25 cm grosime de perete foarte îngrijit turnat şi cu îmbinare cu 
mufă metalică așezată în carnea peretelui; etanșarea se face cu garnitură de cauciuc; în cazuri 
justificate pot fi folosite şi tuburi de PAFSIN cu peretele îngroşat; cu măsuri speciale de lucru 
pot fi folosite şi tuburile de fontă ductilă);  


- în spatele tubului se montează presa hidraulică de împingere, calculată să poată învinge forţa 
de frecare dintre tub şi pămînt;  


- în interiorul tubului se face legătura între capul de tăiere şi instalaţia anexă: cablurile de forţă 
şi comandă, instalaţia laser de control a direcţiei, conductele de adus noroiul de foraj şi 
scoaterea noroiului încărcat cu materialul rezultat din săpătură etc;  


- conductele de noroi sunt legate la instalaţia exterioară formată dintr-un batal de noroi, ciur 
special (pentru separarea materialului străin de noroiul de foraj - material care este depozitat 
sau stocat provizoriu într-un vehicul de transport) şi pompa de recirculare a nămolului;  


- pentru reducerea frecării între tub şi pămînt, tuburile au practicate orificii prin care o parte din 
noroi este injectată în spaţiul dintre tub şi pămînt;  


- presele hidraulice pot fi manevrate astfel încît să se poată obţină curbe largi sau să se păstreze 
direcţia corectă de avansare;  


- mașina pornită execută operațiunile destinate: capul de foraj sfărîmă materialul (în masa de 
noroi de foraj), dispozitivul de măcinat mărunțește materialul pentru a putea fi transportat de 
noroi, noroiul transportă materialul la sită şi se întoarce în frontul de lucru, presa hidraulică 
împinge continuu tot ansamblul astfel că pot fi realizate avansuri de pînă la 10-15 m/8 ore de 
lucru; 


- cînd tubul din puțul de lansare ajunge la limită, un nou tub este introdus și toată instalația 
auxiliară este racordată la noua poziție.  


Rezultatul avansării ansamblului este un gol subteran cu diametrul de 0,5 – 3 m diametru ( poate fi 
şi mai mare), cu pereții rezemați de un tub rezistent și etanş, gol care poate deveni purtător de apă 
(se poate transforma în colector de canalizare) sau în el se amplasează conducta purtătoare de apă 
(vizitabilă sau nu).  


Fig. 43 - Tehnologia microtunelare  
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- se sapă un puț de lansare a utilajului şi un puţ de scoatere, după necesitate se fac şi puţuri 
intermediare, la distanţe mari. Puţul de lansare este o construcție foarte rezistentă, care va 
trebui să suporte forţe de ordinul 1-2000 t;  


- se lansează maşina de forat compusă din partea fixă şi capul mobil;  
- în spatele maşinii se montează cel puţin un segment din tubul care va forma noua 


conductă/canal (lungimea este de 1,5 m – de regulă); tubul are o construcție foarte robustă şi 
poate fi din beton armat (20-25 cm grosime de perete foarte îngrijit turnat şi cu îmbinare cu 
mufă metalică așezată în carnea peretelui; etanșarea se face cu garnitură de cauciuc; în cazuri 
justificate pot fi folosite şi tuburi de PAFSIN cu peretele îngroşat; cu măsuri speciale de lucru 
pot fi folosite şi tuburile de fontă ductilă);  


- în spatele tubului se montează presa hidraulică de împingere, calculată să poată învinge forţa 
de frecare dintre tub şi pămînt;  


- în interiorul tubului se face legătura între capul de tăiere şi instalaţia anexă: cablurile de forţă 
şi comandă, instalaţia laser de control a direcţiei, conductele de adus noroiul de foraj şi 
scoaterea noroiului încărcat cu materialul rezultat din săpătură etc;  


- conductele de noroi sunt legate la instalaţia exterioară formată dintr-un batal de noroi, ciur 
special (pentru separarea materialului străin de noroiul de foraj - material care este depozitat 
sau stocat provizoriu într-un vehicul de transport) şi pompa de recirculare a nămolului;  


- pentru reducerea frecării între tub şi pămînt, tuburile au practicate orificii prin care o parte din 
noroi este injectată în spaţiul dintre tub şi pămînt;  


- presele hidraulice pot fi manevrate astfel încît să se poată obţină curbe largi sau să se păstreze 
direcţia corectă de avansare;  


- mașina pornită execută operațiunile destinate: capul de foraj sfărîmă materialul (în masa de 
noroi de foraj), dispozitivul de măcinat mărunțește materialul pentru a putea fi transportat de 
noroi, noroiul transportă materialul la sită şi se întoarce în frontul de lucru, presa hidraulică 
împinge continuu tot ansamblul astfel că pot fi realizate avansuri de pînă la 10-15 m/8 ore de 
lucru; 


- cînd tubul din puțul de lansare ajunge la limită, un nou tub este introdus și toată instalația 
auxiliară este racordată la noua poziție.  


Rezultatul avansării ansamblului este un gol subteran cu diametrul de 0,5 – 3 m diametru ( poate fi 
şi mai mare), cu pereții rezemați de un tub rezistent și etanş, gol care poate deveni purtător de apă 
(se poate transforma în colector de canalizare) sau în el se amplasează conducta purtătoare de apă 
(vizitabilă sau nu).  


Fig. 43 - Tehnologia microtunelare  
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Se poate constata că dacă în inelul de început a săpăturii se prevede un inel de etanşare se poate 
lucra chiar în apa subterană.  


În cazul lungimilor mari de tronsoane, devierile în scut se fac prin relansarea scutului pe noua 
direcție. Dacă tronsonul drept este foarte lung există tehnologia de introducere a unei prese 
intermediare pe parcurs, sistemul funcţionînd asemănător „mersului omizii”.  


Scutul mecanic folosit pentru realizarea golurilor foarte mari în pămînt pentru transportul apei sau 
pentru transport rutier, folosit cel mai des la construcția galeriilor de metrou (fig. 44). 


Condiţiile impuse la folosirea scutului mecanic constau în: 
- secţiunea de lucru să fie uscată (acest lucru este cerut 


de faptul că cele mai multe operațiuni se fac folosind 
personal direct), 


-  secţiunea săpată să fie vizitabilă pentru a permite 
accesul liber al personalului.  


Metoda cuprinde următoarele faze de lucru:  


 Executarea puțurilor de lansare, suficient de mari 
pentru introducerea utilajului, materialelor și 
scoaterea pămîntului din săpătură;  


 Lansarea utilajului, un ansamblu complex de mari 
dimensiuni, format din: capul rotitor cu mecanismele 
de acționare (cel care dislocă pămîntul din 
amplasament), un utilaj de tip bandă rulantă care 
scoate (pînă în dreptul puțului) pămîntul din 
săpătură, o presă hidraulică puternică cu rolul de a 
împinge periodic mecanismul de tăiere a 
pămîntului, dispozitive pentru acționarea mecanică 
a bolțarilor (elemente de beton pentru rezemarea 
secţiunii săpate); aceștia sunt luaţi de pe dispozitivul de transport şi montaţi pe circumferința 
săpăturii unde sunt legaţi provizoiu cu buloane; secţiunile cilindrice de bolţari servesc şi ca 
elemente de reazem pentru presa hidraulică de împingere; prin folosire selectivă a cilindrilor 
de presă se poate obţine o curbă largă a tunelului; 


 Injecţia de mortar în spaţiul dintre extradosul bolţarilor şi pămîntul rămas de la săpare; se 
stabilizează noua aşezare a pămîntului şi se face o legătură directă şi continuă între pămînul 
natural şi secţiunea nou săpată; 


 Amenajarea secţiunii interioare (bolţarii au o faţă interioară plină de goluri necesare pentru 
faza de construcţie) cu ajutorul armăturii şi betonului torcretat, în scopul unei rugozităţi cît 
mai mici; 


 Realizarea golurilor de acces (cămine, camere de acces).  


Cele mai mari lucrări de acest fel, în domeniul lucrărilor de canalizare, sunt cele realizate în zona 
orașului Sankt-Petersburg unde, au fost realizate galerii cu adîncimi pînă la 100m și diametrul de 5 
m, pentru asigurarea evacuării apelor uzate la stația de epurare cu capacitatea de circa 5 milioane 


m
3
/zi. 


Fig. 44 Tehnologia scutului mecanic  
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Domeniul rațional de aplicare a metodelor de reabilitare fără tranșee deschisă  


Metoda Swagelining  poate fi aplicată destul de bine la conducte sub presiune deoarece utilizează 
tuburi de calitate bună. Pentru aceasta trebuie ca traseul să nu aibă curbe cu unghiuri mari, iar spațiul 
de lîngă traseu să fie liber pe o lungime cît mai mare (raportat la lungimea tronsonului reabilitat). 
Se recomandă la conducte lungi şi fără elemente care să producă reducerea vitezei de lucru (vane 
dese, schimbări de diametru etc). De regulă reducerea de secțiune este compensată de rugozitatea 
mai mică a tubului nou.  


Metoda CIPP este utilizabilă în special la rețeaua de canalizare: ea poate fi folosită şi la alte secțiuni 
decît cea circulară, poate fi aplicată practic la orice dimensiune a tuburilor, se poate realiza ușor din 
cauză că accesul la rețea este uşor, tuburile existente sunt din beton și rășina aderă bine la beton 
(dacă tubul a fost bine curăţat şi spălat). Tronsoanele scurte permit darea în funcțiune rapidă a 
colectoarelor reabilitate. Nu sunt necesare intervenții la construcțiile auxiliare. În caz de nereușită 
se poate reface lucrul cel puțin parțial (se poate adăuga un strat suplimentar peste cel existent). De 
luat în considerație probabilitatea apariției eventualelor riscuri în urma transportării materialelor 
abrazive care pot fi conținute în apa uzată. Se va lua în considerație caracteristicile privind aderența 
peretelui în special cînd presiunea exterioară a apei este mare.  


Metoda „Pipe bursting” poate fi folosită în ambele domenii dar este mai mult folosită la 
reabilitarea conductelor sub presiune din cauza diametrelor mai mici ale conductelor vechi. Aceasta 
se traduce prin forțe mai mici necesare pentru acționarea mașinilor. Are avantajul că nu necesită o 
curățire foarte avansată a conductei vechi, aceasta fiind distrusă în final. Nu se poate aplica la 
conducte care nu au un traseu rectiliniu şi poate pune probleme dacă pe traseu sunt montate vane 
multe. Cînd conducta veche se află la adîncime mică şi creşterea de diametru este mare se poate 
întîmpla ca să apară umflături ale căii de comunicație sub care se găsește conducta. Refacerea 
branșamentelor se poate face din interior sau din exterior.  


Metoda Ramming este rațională la lucrări izolate, de lungimi mici şi unde nu se poate interveni cu 
alte mijloace. Trebuie să existe spaţiu pentru puţul de lansare. Conducta realizată este de regulă 
conducta de protecţie pentru conducta ce va transporta apa.  


Microtunelul poate fi aplicat pentru secţiuni relativ mari şi în zone unde nu sunt reţele dese şi a 
căror poziţie nu este bine cunoscută. Fiind o metodă relativ scumpă (tuburi scumpe, puţuri de lansare 
grele şi scumpe) trebuie utilizată acolo unde alte metode nu pot fi aplicate uşor. „Tunelul” realizat 
poate fi purtător de apă (tip podeţ) sau de protecţie pentru conducta purtătoare de apă.  


Metoda HDD trebuie aplicată numai în zone cu reţele puţine şi cînd poziţia noii conducte este net 
diferită de pozițiile conductelor/cablurilor existente; nu trebuie amplasată foarte aproape de 
suprafața terenului deoarece sub presiunea noroiului de foraj poate fi ridicată îmbrăcămintea 
drumului.  
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Microtunelul poate fi aplicat pentru secţiuni relativ mari şi în zone unde nu sunt reţele dese şi a 
căror poziţie nu este bine cunoscută. Fiind o metodă relativ scumpă (tuburi scumpe, puţuri de lansare 
grele şi scumpe) trebuie utilizată acolo unde alte metode nu pot fi aplicate uşor. „Tunelul” realizat 
poate fi purtător de apă (tip podeţ) sau de protecţie pentru conducta purtătoare de apă.  


Metoda HDD trebuie aplicată numai în zone cu reţele puţine şi cînd poziţia noii conducte este net 
diferită de pozițiile conductelor/cablurilor existente; nu trebuie amplasată foarte aproape de 
suprafața terenului deoarece sub presiunea noroiului de foraj poate fi ridicată îmbrăcămintea 
drumului.  
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Glosar de termeni din domeniul securității 
muncii 
Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producție, caracterizat prin defectarea și 
deteriorarea acestora. 


Defectare: încetarea aptitudinii unei mașini, instalații, utilaje etc., de a-și îndeplini funcția 
specificată. 


Dispozitiv de protecție: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un 
protector. 


Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și de 
accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de muncă, în scopul prevenirii uzurii premature 
sau murdăririi excesive a obiectelor personale. 


Echipament individual de protecție: totalitatea mijloacelor individuale de protecție cu care este 
dotat executantul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, în vederea asigurării protecției sale 
împotriva pericolelor la care este expus. 


Echipament tehnic: orice mașină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau instalație etc. utilizată 
în timpul muncii. 


Factor de risc: Factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă - executant - 
sarcină de muncă - mijloace de producție - mediu de muncă - și care, în condițiile unei situații 
periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătății. 


Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme 
geometrice cu o culoare de securitate și cu un simbol, furnizează o informație referitoare la 
securitatea muncii. 


Instructaj de securitate a muncii: Modalitate de instruire în domeniul securității muncii care se 
desfășoară la nivelul unităților și are ca scop însușirea de către salariați a cunoștințelor și formarea 
deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activității pe care o realizează sau urmează a 
o realiza. 


Instrucțiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementări în 
domeniul securității muncii, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activitățile desfășurate 
în cadrul unei unități. 


Instrucțiuni de utilizare: instrucțiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, 
constituind parte integrantă a documentației pentru certificarea produsului și prin care, 
producătorul, trebuie să prezinte toate informațiile necesare utilizării produsului în conformitate cu 
scopul pentru care a fost creat și asigurării securității muncii. 


Mijloc individual de protecție: mijloc de protecție (protector) destinat pentru protecția unui 
singur executant și care se aplică asupra acestuia. 
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Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului. 


Noxă (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acțiune dăunătoare asupra 
organismului, în mediul luat în considerare. 


Pericol: a) Sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătății. b) Proprietatea inerentă a unei 
substanțe, agent, surse de energie sau situație cu potențial de a cauza evenimente nedorite 
(accidente de muncă sau boli profesionale). 


Persoană autorizată: o persoană competentă, împuternicită în scris (de către organe de 
specialitate abilitate și/sau de către patron) să îndeplinească anumite activități. 


Persoană competentă: o persoană care posedă cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a realiza 
corect anumite activități. 


Prevenire: ansamblul procedeelor și masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru 
evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 


Prevenire intrinsecă: prevenire realizată în stadiul de concepție/proiectare, care constă în: 


 evitarea sau reducerea pericolelor, atît cît este posibil, prin alegerea corespunzătoare a unor 
caracteristici de concepție; 


 limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient 
prin reducerea necesității de intervenție a executantului în zonele periculoase. 


Protecție: ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite 
mijloace de protecție, cu scopul protejării executanților față de pericolele care nu au fost suficient 
evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă. 


Proces de muncă: succesiunea în timp și spațiu a acțiunilor conjugate ale executantului și 
mijloacelor de producție în sistemul de muncă. 


Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătății într-o situație 
periculoasă. 


Risc profesional: risc în procesul de muncă. 


Situație periculoasă: orice situație în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole. 


Substanță periculoasă: o substanță care, în virtutea proprietăților sale chimice sau fizico-chimice 
poate constitui un pericol. 


Zonă periculoasă: orice zonă în care există sau poate apărea un pericol. 


Zonă periculoasă a unui echipament tehnic: orice zonă situată în interiorul sau în jurul 
echipamentului tehnic în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătății. 


Lucru la înălțime: activitate desfășurată la minimum 2 m, măsurați de la tălpile picioarelor 
lucrătorului pînă la baza de referință naturală (solul) sau orice altă bază de referință artificială, baze 
față de care nu există pericolul căderii.   
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Preambul 
istemul național de norme privind asigurarea securității și sănătății în muncă este compus 
din: 


 Norme generale de protecție a muncii, care cuprind prevederi de securitate și 
sănătate în muncă general valabile pentru orice activitate; 
 Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a 
muncii valabile pentru anumite activități sau grupe de activități caracterizate prin riscuri 
similare. Prevederile acestor norme se aplică cumulativ, indiferent de forma de proprietate 
sau modul de organizare a activităților reglementate. 


Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate națională, cuprinzînd 
prevederi minimal obligatorii pentru desfășurarea diferitelor activități în condiții de securitate. 
Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine 
pentru asigurarea oricăror altor măsuri, corespunzătoare condițiilor concrete în care se desfășoară 
activitățile respective, prin instrucțiuni proprii. 


Întrucît, sistemul național al normelor specifice este structurat pe activități, persoanele juridice sau 
fizice vor selecționa și aplica cumulativ normele specifice corespunzătoare, atît activității de bază 
cît și celor conexe sau complementare. 


Structura fiecărei norme specifice are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a 
muncii - practicată în cadrul Normelor generale - pentru orice proces de muncă. Conform acestei 
abordări, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce 
interacționează reciproc: 


 Executantul: - omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă; 
 Sarcină de muncă: - totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin 


intermediul mijloacelor de producție și în anumite condiții de mediu, pentru realizarea 
scopului procesului de muncă;  


 Mijloace de producție: - totalitatea mijloacelor de muncă (instalații, utilaje, mașini, 
aparate, dispozitive, unelte etc.) și a obiectelor muncii care se utilizează în procesul de 
muncă; 


 Mediul de muncă: - ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice și psihosociale în care 
unul sau mai mulți executanți își realizează sarcina de muncă. 


Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice, vizînd global 
desfășurarea uneia sau mai multor activități în condiții de securitate, se realizează prin tratarea 
tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului - executant - 
sarcină de muncă - mijloace de producție - mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din 
cadrul activității care face obiect de reglementare. 


Prevederile sistemului național de reglementări normative pentru asigurarea securității muncii 
constituie, alături de celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, 
bază pentru: 


S 
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 activitatea de concepție a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor; 
 autorizarea funcționării unităților; 
 instruirea salariaților cu privire la securitatea muncii; 
 cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor și a responsabilităților.  


În contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea 
de alimentare cu apă au fost elaborate ținînd cont de reglementările existente pentru această 
activitate, precum și de analiza și studiul proceselor de muncă, în funcție de pericolele specifice, 
astfel incît pentru fiecare pericol, să existe cel puțin o măsura adecvată la nivelul fiecărei 
componente a procesului de muncă.  


In cuprinsul prezentei norme, prin alimentări cu apă se înțeleg ansamblurile de construcții și 
instalații de un anumit specific utilizate la aprovizionarea centralizată cu apă potabilă sau 
industrială a unui centru populat. 


Părțile componente ale sistemelor de alimentare cu apă la care 
se referă prezenta normă sunt cele prin care se realizează: 
captarea apei din sursele naturale, corectarea caracteristicilor 
apei preluate din sursă pentru a corespunde condițiilor de 
calitate impuse de specificul folosinței, transportul apei de la 
captare și pînă la punctele de consum, înmagazinarea apei 
pentru anumite scopuri, precum și ridicarea presiunii apei în 
punctele din sistem unde este necesar acest lucru, fig. 1. 


Fig. 1 Sistemul de alimentare cu apă 
Pe lîngă anumite prevederi generale de securitate a muncii, care sunt comune tuturor locurilor de 
muncă din cadrul sistemelor de alimentare cu apă, mai sunt stabilite și unele prevederi specifice 
fiecărei categorii de obiecte tehnologice. 


Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole și subcapitole în funcție de 
activitățile, respectiv subactivitățile reglementate, pe care utilizatorii le pot găsi rapid, servindu-se 
de cuprins. Pentru facilitarea înțelegerii unor noțiuni uzuale din domeniul securității muncii s-a 
procedat la explicarea acestora în cadrul unei anexe la norme. 


Prevederi generale 
Conținut. Scop 
Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă și pentru necesități tehnologice 
cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, din cadrul 
ansamblurilor de construcții și instalații de un anumit specific, care sunt utilizate la aprovizionarea 
centralizată cu apă potabilă sau industrială a unui centru populat, ansambluri aflate în administrarea 
gospodăriilor comunale din subordinea consiliilor locale. 


Luînd în considerare riscurile specifice activității de alimentare cu apă, Normele specifice de 
securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităților și pentru necesități tehnologice au scopul 
de a contribui la desfășurarea proceselor de muncă în condiții de securitate. 
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 cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor și a responsabilităților.  


În contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea 
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astfel incît pentru fiecare pericol, să existe cel puțin o măsura adecvată la nivelul fiecărei 
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instalații de un anumit specific utilizate la aprovizionarea centralizată cu apă potabilă sau 
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apei preluate din sursă pentru a corespunde condițiilor de 
calitate impuse de specificul folosinței, transportul apei de la 
captare și pînă la punctele de consum, înmagazinarea apei 
pentru anumite scopuri, precum și ridicarea presiunii apei în 
punctele din sistem unde este necesar acest lucru, fig. 1. 


Fig. 1 Sistemul de alimentare cu apă 
Pe lîngă anumite prevederi generale de securitate a muncii, care sunt comune tuturor locurilor de 
muncă din cadrul sistemelor de alimentare cu apă, mai sunt stabilite și unele prevederi specifice 
fiecărei categorii de obiecte tehnologice. 


Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole și subcapitole în funcție de 
activitățile, respectiv subactivitățile reglementate, pe care utilizatorii le pot găsi rapid, servindu-se 
de cuprins. Pentru facilitarea înțelegerii unor noțiuni uzuale din domeniul securității muncii s-a 
procedat la explicarea acestora în cadrul unei anexe la norme. 


Prevederi generale 
Conținut. Scop 
Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă și pentru necesități tehnologice 
cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, din cadrul 
ansamblurilor de construcții și instalații de un anumit specific, care sunt utilizate la aprovizionarea 
centralizată cu apă potabilă sau industrială a unui centru populat, ansambluri aflate în administrarea 
gospodăriilor comunale din subordinea consiliilor locale. 


Luînd în considerare riscurile specifice activității de alimentare cu apă, Normele specifice de 
securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităților și pentru necesități tehnologice au scopul 
de a contribui la desfășurarea proceselor de muncă în condiții de securitate. 
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Domeniu de aplicare 
Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităților și pentru necesități 
tehnologice se aplică tuturor activităților desfășurate de către persoanele juridice și fizice care 
exploatează instalațiile de alimentare cu apă. 


Relații cu alte acte normative 
Prezentele norme se aplică cumulativ cu Normele generale de protecție a muncii, iar pentru 
activitățile nespecifice sau complementare activității de alimentare cu apă se vor aplica normele 
specifice pentru respectivele activități. 


Instruirea personalului 
Organizarea și desfășurarea activității de instruire a lucrătorilor în domeniul securității muncii se 
vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protecție a muncii. 


Aprovizionarea cu echipamentul individual de protecție 
Dotarea cu echipamentul individual de protecție a lucrătorilor care desfășoară activități în domeniul 
alimentării cu apă se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului - cadru de acordare și 
utilizare a echipamentului de protecție. 


Prevederi comune tuturor activităților de 
alimentare cu apa și canalizare 
Toate bazinele și canalele deschise care conțin apă, cu o adîncime mai mare de 1,0 m (decantoare 
de orice tip, filtre lente, camere de amestec și distribuție, camere de reacție, bazine de stocare și 
dizolvare a coagulanților, aducțiuni deschise, camere colectoare a apei subterane, prefiltre, 
predecantoare, deznisipatoare, camere de aspirație pentru grupurile de 
pompare ale unor captări de suprafață, rezervoare - tampon, cămine de 
vizitare pe aducțiuni etc.) vor fi prevăzute cu indicatoare de avertizare cu 
inscripția "Pericol de înec" (mărimea literelor minimum 5 cm) și indicarea 
adîncimii apei (in metri), fig. 2. Indicatoarele de avertizare vor fi 
amplasate în locuri vizibile, la distanta de minimum 1,0 m față de 
marginea bazinului sau canalului, dar nu la mai mult de 5,0 m. 
Indicatoarele de avertizare pot fi fixate pe pereți, pe balustradele montate 
în jurul bazinelor, pe stîlpi de lumină sau pe tije metalice, la o înălțime de 
1,20 - 1,50 m de la nivelul la care se circulă în zona instalației respective. 
Distanța între două plăci avertizoare nu va depăși 8 m. 


Fig. 2 Indicator de pericol de înec 


Coborîrea în cămine, rezervoare, decantoare, camere de vane, cabine de puțuri, galerii sau tunele 
de conducte, camere de distribuție etc. se va face numai după verificarea scărilor de acces, 
controlîndu-se dacă fiecare treaptă este bine fixată în peretele construcției. În cazul în care 
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construcțiile respective nu sunt prevăzute cu scări fixate în pereți, se vor utiliza scări mobile, de 
lungimi care să depășească cel puțin 1,0 m adîncimea la care se coboară. Scările se vor sprijini, atît 
pe radierul construcției cît și pe marginea golului prin care se face accesul, iar inclinarea fată de 
orizontala va fi cuprinsă între 60 și 80 grade, astfel incît sa se împiedice alunecarea sau răsturnarea 
lor.  


În locurile care necesită o mare concentrare în timpul lucrului (ca de exemplu dispecerate etc.) nu 
vor fi repartizați decît lucrători testați periodic 
(medical și psihologic). 


Înainte de intrarea lucrătorilor în spatii care au 
fost un timp mai îndelungat închise (cămine 
de vane de golire, de ventil etc.) se va proceda 
la ventilarea adecvată a spațiilor respective, 
verificîndu-se absența gazelor nocive, cu 
aparatură adecvată, fig. 3. 


Fig. 3 Ventilarea spațiilor și verificarea absenței gazelor nocive 


Toate locurile de muncă aflate la înălțime (treceri peste bazine de deznisipare sau de decantare, 
filtre deschise, captări în rîu, prize de mal, rezervoare etc.) vor fi prevăzute cu balustrade, cu capace 
din tablă striată ori cu reborduri din beton. Se interzice circulația muncitorilor pe conducte, 
indiferent de diametrul sau de înălțimea la care acestea se află, iar trecerea peste conducte, cînd nu 
există altă posibilitate, se va face cu scări duble fixe, amenajate în punctele cu cel mai ușor acces 
și prevăzute cu balustradă. 


Toate locurile de muncă unde există pericol de electrocutare, intoxicare, sufocare, cădere de la 
înălțime etc. vor fi marcate cu tablete avertizoare, în unele cazuri spațiul respectiv fiind împrejmuit 
prin lanțuri, bariere, balustrade etc. Toate suprafețele pe care se circulă (pardoseli, pasarele, podețe, 
platforme etc.) trebuie să fie menținute în stare permanentă de curățenie, îndepărtîndu-se orice 
urmă de grăsimi care ar putea provoca căderea prin alunecare a personalului de exploatare. 


Suprafețele pe care se circulă vor fi iluminate corespunzător, astfel încît să se poată oricînd distinge 
în mod clar, inscripțiile de pe cadranele aparatelor de măsură și control, culorile convenționale în 
care sunt vopsite conductele și cablurile, situația capacelor și a chepengurilor, scărilor de acces, 
tabletele avertizoare etc. În toate spațiile care, prin destinația lor, prezintă un grad ridicat de 
umiditate (cuvele rezervoarelor, galeria conductelor de la filtrele rapide etc.) se vor folosi lămpi 
alimentate la tensiuni nepericuloase. 


Accesul în spațiile în care se află instalațiile de alimentare cu energie electrică nu este permis decît 
personalului de exploatare care posedă calificare și este instruit corespunzător, iar personalul de 
deservire va fi dotat cu echipamentul și materialele de protecție prevăzute de normativele și 
instrucțiunile în vigoare. 


Operațiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare și depozitare vor fi executate numai de 
lucrători instruiți special în acest scop și sub supravegherea unui conducător al formației de lucru 
care veghează și îndrumă la respectarea instrucțiunilor specifice acestor operații. Alegerea 
mijloacelor ajutătoare pentru operațiile de încărcare, descărcare și transport (unelte, tărgi, 
cărucioare etc.) se va face în funcție de felul și greutatea materialului care se manipulează, de natura 
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construcțiile respective nu sunt prevăzute cu scări fixate în pereți, se vor utiliza scări mobile, de 
lungimi care să depășească cel puțin 1,0 m adîncimea la care se coboară. Scările se vor sprijini, atît 
pe radierul construcției cît și pe marginea golului prin care se face accesul, iar inclinarea fată de 
orizontala va fi cuprinsă între 60 și 80 grade, astfel incît sa se împiedice alunecarea sau răsturnarea 
lor.  


În locurile care necesită o mare concentrare în timpul lucrului (ca de exemplu dispecerate etc.) nu 
vor fi repartizați decît lucrători testați periodic 
(medical și psihologic). 


Înainte de intrarea lucrătorilor în spatii care au 
fost un timp mai îndelungat închise (cămine 
de vane de golire, de ventil etc.) se va proceda 
la ventilarea adecvată a spațiilor respective, 
verificîndu-se absența gazelor nocive, cu 
aparatură adecvată, fig. 3. 


Fig. 3 Ventilarea spațiilor și verificarea absenței gazelor nocive 


Toate locurile de muncă aflate la înălțime (treceri peste bazine de deznisipare sau de decantare, 
filtre deschise, captări în rîu, prize de mal, rezervoare etc.) vor fi prevăzute cu balustrade, cu capace 
din tablă striată ori cu reborduri din beton. Se interzice circulația muncitorilor pe conducte, 
indiferent de diametrul sau de înălțimea la care acestea se află, iar trecerea peste conducte, cînd nu 
există altă posibilitate, se va face cu scări duble fixe, amenajate în punctele cu cel mai ușor acces 
și prevăzute cu balustradă. 


Toate locurile de muncă unde există pericol de electrocutare, intoxicare, sufocare, cădere de la 
înălțime etc. vor fi marcate cu tablete avertizoare, în unele cazuri spațiul respectiv fiind împrejmuit 
prin lanțuri, bariere, balustrade etc. Toate suprafețele pe care se circulă (pardoseli, pasarele, podețe, 
platforme etc.) trebuie să fie menținute în stare permanentă de curățenie, îndepărtîndu-se orice 
urmă de grăsimi care ar putea provoca căderea prin alunecare a personalului de exploatare. 


Suprafețele pe care se circulă vor fi iluminate corespunzător, astfel încît să se poată oricînd distinge 
în mod clar, inscripțiile de pe cadranele aparatelor de măsură și control, culorile convenționale în 
care sunt vopsite conductele și cablurile, situația capacelor și a chepengurilor, scărilor de acces, 
tabletele avertizoare etc. În toate spațiile care, prin destinația lor, prezintă un grad ridicat de 
umiditate (cuvele rezervoarelor, galeria conductelor de la filtrele rapide etc.) se vor folosi lămpi 
alimentate la tensiuni nepericuloase. 


Accesul în spațiile în care se află instalațiile de alimentare cu energie electrică nu este permis decît 
personalului de exploatare care posedă calificare și este instruit corespunzător, iar personalul de 
deservire va fi dotat cu echipamentul și materialele de protecție prevăzute de normativele și 
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Operațiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare și depozitare vor fi executate numai de 
lucrători instruiți special în acest scop și sub supravegherea unui conducător al formației de lucru 
care veghează și îndrumă la respectarea instrucțiunilor specifice acestor operații. Alegerea 
mijloacelor ajutătoare pentru operațiile de încărcare, descărcare și transport (unelte, tărgi, 
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terenului, a caii de comunicație și a condițiilor de transport. Înainte de începerea operațiilor de 
încărcare și descărcare a vehiculelor la rampă, intre acestea și vehicul se va așeza un podeț de 
trecere pentru preluarea denivelărilor existente. 


Captări de suprafață cu stații de pompare treapta I 
Circulația personalului de deservire se va face numai pe platformele, scările și pasarelele prevăzute 
cu balustrade spre partea apei, cu podină din tablă sau dulapi din lemn; în toate aceste locuri, pe 
timpul iernii, se va presăra nisip, sare sau cenușă. În cazul captărilor amplasate în albie, pe 
pasarelele și pilele barajului se vor fixa colaci de salvare, la distanța maximă de 10 m unul de altul. 
Se interzice lucrătorilor să facă baie în rîu sau să pescuiască în zona captării în timpul programului 
de lucru, al delegării pentru intervenție sau în afara programului de lucru. 


În cazul în care sunt necesare verificări ale lucrărilor din albie (efectuarea de măsurători privind 
situația depunerilor de aluviuni etc.), operațiile se vor efectua de pe pasarele, punți etc. prevăzute 
cu balustradă, iar lucrătorii vor fi asigurați cu centuri de siguranță, bine prinse de puncte fixe 
rezistente; se va acționa întotdeauna în echipe alcătuite din minimum 2 lucrători. În cazul în care 
punctele unde trebuie efectuate operațiile respective se află la distanță prea mare de pasarele, puțuri 
etc. se vor folosi bărci prevăzute cu colaci de salvare, iar dacă albia are zone în care sunt vîrtejuri, 
bărcile vor fi legate cu funii rezistente de puncte fixe de pe mal; se interzice utilizarea mijloacelor 
improvizate ca plute, scînduri etc. 


Transportul apei calde de la punctul de preparare, pentru dezghețarea grătarelor, stăvilarelor etc. 
se va face cu galeți acoperite; aceasta în cazul în care nu se poate amenaja un sistem de conducte 
pentru distribuirea directă a apei la instalațiile unde aceasta se folosește. 


În timpul folosirii unor dispozitive plutitoare pentru îndepărtarea zaiului și a gheții de pe ferestrele 
camerei de priză, se interzice coborîrea și staționarea lucrătorilor pe dispozitiv, orice eventuală 
operație suplimentară de degajare, cu scule specifice, a prizei fiind făcută numai de pe pasarele și 
platforme fixe protejate de balustrade. Accesul la turnurile de captare amplasate în lacuri se va face 
numai pe pasarela care face legătura între captare și malul rîului. Îndepărtarea depunerilor de orice 
fel din interiorul camerelor de priză se va face numai cu scule corespunzătoare, din punct de vedere 
tehnic în cazul în care nu sunt prevăzute instalații speciale ca: hidroelevatoare, pompe de nămol 
etc. La captările cu baraj este interzisă circulația pe lucrările din albie cum ar fi disipatoarele de 
energie, construcții de dirijare a curentului, lucrări de protecție a criburilor etc. 


Înmagazinarea apei la stațiile de pompare 
Rezervoare subterane (îngropate și semiîngropate) 
Se interzice coborîrea în cuvă pentru măsurarea nivelului apei, operația facîndu-se numai cu 
ajutorul aparatelor de măsura din camera vanelor sau din afara rezervorului. Coborîrea în rezervor 
pentru revizii și reparații se va face numai după golirea completa de apă a cuvei, de către echipe 
formate din minimum doi lucrători, echipați cu cizme de cauciuc pînă la șold, lanterne sau lămpi 
portative. În cazul în care în rezervor are loc, în mod obișnuit și dezinfecția cu clor, se va face o 
aerisire de minimum 12 ore, înainte de pătrunderea în rezervor a lucrătorilor pentru a preîntîmpina 
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intoxicarea cu clor a personalului, ce urmează să execute lucrări de 
reparații, întreținere sau spălare. 


La vanele de admisie a apei în cuvă, după închiderea completa a vanelor 
se vor pune tăblițe avertizoare cu textul "NU DESCHIDE - SE 
LUCREAZA în REZERVOR", fig. 4, iar în cazurile în care vanele de 
pe admisie sunt acționate electric, sistemul de comandă va fi scos de sub 
tensiune.           Fig. 4 Indicator de avertizare 


Dezinfecția periodică a rezervoarelor de apă potabilă se va efectua 
numai de echipe special pregătite în acest scop, personalul de exploatare 
al rezervoarelor asigurînd manevrele necesare pentru golirea și umplerea succesiva a 
compartimentelor supuse dezinfectării. În cazul în care, în cadrul rezervoarelor de apă potabilă 
funcționează și stația de clorizare, personalul însărcinat cu exploatarea rezervoarelor nu are acces 
la stația de clorizare. Stația de clorizare va fi exploatată numai de personal special instruit în acest 
scop. 


Prelevarea de probe de apă pentru analiză se face numai de personalul laboratorului agentului 
economic personalul de exploatare a rezervoarelor însoțind în mod obligatoriu laboranții respectivi, 
de la intrare și pînă la ieșirea din incinta rezervoarelor. Se va verifica periodic stabilitatea scărilor 
fixate în pereții construcțiilor. 


Capacele ridicate din locurile de acces în cămine, rezervoare, vor fi semnalizate în timpul zilei cu 
pancarte de atenție (stopuri) și în timpul nopții cu becuri de culoare roșie sau cu felinare aprinse, 
cu sticlă roșie, pe lungă pancartele din timpul zilei. 


Castele de apă 
Urcarea pînă la cuva castelului se va face pe scări, verificîndu-se în permanență starea scărilor de 
acces, iluminarea corespunzătoare a casei scărilor și folosindu-se mîna curentă. În cazul în care 
castelul este prevăzut cu instalații cu paratrăsnet ori de semnalizare nocturnă, verificarea acestora 
se va face numai de echipe specializate în lucrul la înălțime și dotate în mod corespunzător. 
Personalul de exploatare a castelului nu va participa la revizuirea izolației termice a cuvei ori a 
conductelor, precum și a infrastructurii care susține cuva, aceste operații efectuîndu-se de către 
formații de lucru specializate. 


Pomparea apei 
Înainte de începerea lucrului la agregatele de pompare, se va face o verificare tehnică a protectorilor 
și dispozitivelor de protecție, fiind interzis lucrul atunci cînd acestea sunt defecte sau lipsesc. 
Ungerea pieselor aflate în mișcare se va face numai după oprirea agregatelor respective. Se 
interzice depozitarea de materiale, scule, piese etc. în jurul grupurilor de pompare, al tablourilor 
electrice etc., aceasta putînd stînjeni circulația personalului de exploatare sau operațiile de control, 
demontare - remontare, revizie etc. 


Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalații de ridicat adecvate, în raport cu 
greutatea pieselor care trebuie deplasate (monoșine, grinzi suspendate, pod rulant, trepied etc.), 
fiind interzis accesul în raza de acțiune a instalației de ridicat. Orice manevră în instalațiile electrice 
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intoxicarea cu clor a personalului, ce urmează să execute lucrări de 
reparații, întreținere sau spălare. 


La vanele de admisie a apei în cuvă, după închiderea completa a vanelor 
se vor pune tăblițe avertizoare cu textul "NU DESCHIDE - SE 
LUCREAZA în REZERVOR", fig. 4, iar în cazurile în care vanele de 
pe admisie sunt acționate electric, sistemul de comandă va fi scos de sub 
tensiune.           Fig. 4 Indicator de avertizare 


Dezinfecția periodică a rezervoarelor de apă potabilă se va efectua 
numai de echipe special pregătite în acest scop, personalul de exploatare 
al rezervoarelor asigurînd manevrele necesare pentru golirea și umplerea succesiva a 
compartimentelor supuse dezinfectării. În cazul în care, în cadrul rezervoarelor de apă potabilă 
funcționează și stația de clorizare, personalul însărcinat cu exploatarea rezervoarelor nu are acces 
la stația de clorizare. Stația de clorizare va fi exploatată numai de personal special instruit în acest 
scop. 


Prelevarea de probe de apă pentru analiză se face numai de personalul laboratorului agentului 
economic personalul de exploatare a rezervoarelor însoțind în mod obligatoriu laboranții respectivi, 
de la intrare și pînă la ieșirea din incinta rezervoarelor. Se va verifica periodic stabilitatea scărilor 
fixate în pereții construcțiilor. 


Capacele ridicate din locurile de acces în cămine, rezervoare, vor fi semnalizate în timpul zilei cu 
pancarte de atenție (stopuri) și în timpul nopții cu becuri de culoare roșie sau cu felinare aprinse, 
cu sticlă roșie, pe lungă pancartele din timpul zilei. 


Castele de apă 
Urcarea pînă la cuva castelului se va face pe scări, verificîndu-se în permanență starea scărilor de 
acces, iluminarea corespunzătoare a casei scărilor și folosindu-se mîna curentă. În cazul în care 
castelul este prevăzut cu instalații cu paratrăsnet ori de semnalizare nocturnă, verificarea acestora 
se va face numai de echipe specializate în lucrul la înălțime și dotate în mod corespunzător. 
Personalul de exploatare a castelului nu va participa la revizuirea izolației termice a cuvei ori a 
conductelor, precum și a infrastructurii care susține cuva, aceste operații efectuîndu-se de către 
formații de lucru specializate. 


Pomparea apei 
Înainte de începerea lucrului la agregatele de pompare, se va face o verificare tehnică a protectorilor 
și dispozitivelor de protecție, fiind interzis lucrul atunci cînd acestea sunt defecte sau lipsesc. 
Ungerea pieselor aflate în mișcare se va face numai după oprirea agregatelor respective. Se 
interzice depozitarea de materiale, scule, piese etc. în jurul grupurilor de pompare, al tablourilor 
electrice etc., aceasta putînd stînjeni circulația personalului de exploatare sau operațiile de control, 
demontare - remontare, revizie etc. 


Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalații de ridicat adecvate, în raport cu 
greutatea pieselor care trebuie deplasate (monoșine, grinzi suspendate, pod rulant, trepied etc.), 
fiind interzis accesul în raza de acțiune a instalației de ridicat. Orice manevră în instalațiile electrice 
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de joasă sau de înaltă tensiune se va face numai de personal calificat în 
meseria de electrician, de către cel puțin doi electricieni, din care unul va 
supraveghea, iar celălalt va executa operația și numai pe baza foii de 
manevră, aprobată de șeful stației de pompare. 


La efectuarea lucrărilor de reparații, revizii planificate etc. la agregatele 
de pompare, se va opri agregatul și se va întrerupe tensiunea de 
alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tabletă avertizoare cu 
textul "NU CUPLATI, SE LUCREAZA", fig. 5. 


Fig. 5 Indicator de avertizare 
În stațiile de pompare este interzisă depozitarea uleiurilor și a materialelor combustibile sau 
inflamabile. Personalul de exploatare care lucrează în sala pompelor va avea echipamentul de lucru 
strîns pe corp și va fi dotat cu mijloace individuale de protecție adecvate. 


Se interzice montarea curelelor de transmisie în timpul funcționarii agregatelor acționate prin 
intermediul acestui tip de transmisie. Se interzice scoaterea sitei sau a paratoarei de protecție. La 
stațiile de pompare utilizate pentru refularea apelor 
uzate din zonele joase ale localităților în rețeaua de 
canalizare, accesul personalului de deservire în 
bazinele - tampon ale stațiilor se va face numai cu 
mască de gaze corespunzătoare felului noxei posibile, 
cu centura de siguranța legată cu frînghie de un punct 
fix, rezistent și numai după ventilarea spațiului 
respectiv timp de minimum 4 ore.  


Pentru intervențiile periodice sau accidentale la 
instalațiile hidraulice și armaturile aferente precum și 
pentru intervențiile din bazine este necesar accesul 
personalului în interiorul construcției subterane, 
astfel încît este necesară asigurarea unui mediu fără 
pericol pentru personalul muncitor. În acest sens se va 
folosi o instalație mobilă de evacuare a eventualelor 
noxe prin intermediul unui ventilator axial vertical în construcție antiex, cu debit de 1500 mc/h și 
Pm = 0,75 kw (acest utilaj va trebui să fie în dotarea firmei ce va asigura service-ul); acționarea 
ventilatorului se va efectua din camera tabloului electric. 


Construcții – anexe la stațiile de pompare 
În galeriile vizitabile se va pătrunde numai după ce se verifică dacă sunt bine ventilate și sunt 
luminate în mod corespunzător. Se interzice fumatul în galerii, în timpul lucrului. Se interzice 
atingerea celorlalte instalații din galerie; personalul de exploatare a rețelei de distribuție va efectua 
lucrări numai la conductele de alimentare cu apă. 


Se interzice folosirea celorlalte instalații din galerie pentru depozitarea sau sprijinirea sculelor, 
uneltelor, materialelor de întreținere etc. În cazul în care se observă că unele instalații din galerie 
prezintă anumite defecțiuni, personalul de exploatare a rețelei de distribuție va sesiza imediat 
unitățile care exploatează celelalte categorii de instalații. Se interzice personalului de exploatare a 
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rețelei de distribuție să intervină la instalațiile respective. 


În cazul în care accesul la galerie se face dintr-o zona carosabilă se vor lua măsuri de protejare a 
golului de acces cu o semnalizare corespunzătoare pentru a evita accidentarea, atît a personalului 
din galerie, cît și a pietonilor. 


Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate 
în muncă pentru activități de exploatare a 
stațiilor de pompare  
Obiect  
Stabilirea normelor interne specifice activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, 
obligatorii pentru toți lucrătorii care desfășoară activitatea în cadrul unității.  


Scop  
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare și/sau îmbolnăviri profesionale, existente în 
cadrul acestei activități.  


Cadrul legal de referință al instrucțiunilor proprii  
 Legea securității și sănătății în muncă, nr. 186 din 10.07.2008, MO nr. 143-144 din 05.08. 


2008; 


 Hotărîrea nr. 95 din 05.02.2009 „Regulament privind modul de organizare a activităților de 
protecție a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale”, MO nr. 34-
36 din 17. 02. 2009; 


 Hotărîrea nr. 1361 din 22.12.2005 "Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor 
de muncă”, MO nr. 009 din 20.01.2006; 


 HG 1335 din 10.10.2002 „Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la 
locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi 
stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”; 


 Legea nr. 756-XIV din 24.12.1999 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale; 


 Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 cu privire la inspecţia muncii; 


 Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii, a personalului din 
întreprinderi, instituţii şi organizaţii aprobat prin Ordinul nr. 49 din 01.10.2011, Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale; 


 Norme pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecţie a muncii aprobat prin ordinul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 40 din 16.08.2001; 
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rețelei de distribuție să intervină la instalațiile respective. 


În cazul în care accesul la galerie se face dintr-o zona carosabilă se vor lua măsuri de protejare a 
golului de acces cu o semnalizare corespunzătoare pentru a evita accidentarea, atît a personalului 
din galerie, cît și a pietonilor. 


Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate 
în muncă pentru activități de exploatare a 
stațiilor de pompare  
Obiect  
Stabilirea normelor interne specifice activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, 
obligatorii pentru toți lucrătorii care desfășoară activitatea în cadrul unității.  


Scop  
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare și/sau îmbolnăviri profesionale, existente în 
cadrul acestei activități.  


Cadrul legal de referință al instrucțiunilor proprii  
 Legea securității și sănătății în muncă, nr. 186 din 10.07.2008, MO nr. 143-144 din 05.08. 


2008; 


 Hotărîrea nr. 95 din 05.02.2009 „Regulament privind modul de organizare a activităților de 
protecție a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale”, MO nr. 34-
36 din 17. 02. 2009; 


 Hotărîrea nr. 1361 din 22.12.2005 "Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor 
de muncă”, MO nr. 009 din 20.01.2006; 


 HG 1335 din 10.10.2002 „Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la 
locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi 
stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”; 


 Legea nr. 756-XIV din 24.12.1999 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale; 


 Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 cu privire la inspecţia muncii; 


 Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii, a personalului din 
întreprinderi, instituţii şi organizaţii aprobat prin Ordinul nr. 49 din 01.10.2011, Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale; 


 Norme pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecţie a muncii aprobat prin ordinul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 40 din 16.08.2001; 
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 Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003. 


Revizuirea Instrucțiunilor Proprii  
Prezentele instrucțiuni se vor revizui și vor fi modificate ori de cîte ori este necesar, ca urmare a 
schimbărilor de natură legislativă, a introducerii unor noi tehnologii sau a modificării modului de 
lucru.  


Instruirea personalului și acordarea echipamentului de protecţie  
Organizarea și desfășurarea activității de instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății 
muncii se vor realiza potrivit prevederilor Legii 186 din 2008 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Dotarea cu echipamentul individual de protecție a lucrătorilor se va face în conformitate cu 
prevederile HG nr. 95 din 2009, normativ cadru intern.  


Componentele sistemului de muncă 
Executantul  


 deține calificarea corespunzătoare sarcinilor de muncă;  
 este dotat cu echipament individual de protecție; 
 este dotat cu echipament de lucru; 
 este instruit din punct de vedere SSM; 
 activează singur sau în echipă cu alți salariați un timp de 12 h/ schimb și 7 zile pe săptămînă. 


Mijloace de muncă utilizate (utilaje și materiale folosite)  


Utilaje, aparate, dispozitive, unelte, pompe, motoare, tablouri electrice, axe, lagăre, rotoare, 
rulmenți  


Mediul de munca  


În funcție de natura lucrărilor executate activitatea se desfășoară în interiorul clădirilor sau în 
exteriorul acestora în aer liber: 


 In condiții meteo în concordantă cu anotimpul;  
 Cu iluminat natural sau artificial; 
 În prezența curenților de aer;  
 Temperaturi extreme iarna și vara;  
 Lucru în mediu cu umiditate sporită;  
 Nivel de zgomot, vibrații și noxe acceptabile.  


Echipamentul individual de lucru și de protecție  


Echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de protecție se acorda în conformitate 
cu Normativul – cadru intern privind criteriile de acordare a ELP și EIP personalului din cadrul 
întreprinderii:  


a. Echipamentele de protecție și de lucru pentru activități de exploatare a stațiilor de pompare 
sunt: salopetă, cizme cauciuc, mănuși, cască, ochelari de protecție îmbrăcăminte etc.;  
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b. Aplicarea echipamentelor de protecție este obligatorie; 


c. Echipamentele individuale de protecție se vor utiliza întotdeauna conform instrucțiunilor 
de utilizare specifice a acestora. 


Activitatea de exploatare a stației de pompare  


Lucrătorii care urmează să desfășoare această activitate vor fi încadrați și repartizați la posturile de 
lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzute de reglementările în 
vigoare.  


Examenul medical se va realiza periodic, în conformitate cu H.G. 355/2007 și ori de cîte ori 
lucrătorii acuză simptome ce pot fi determinate de exercitarea meseriei.  


Procesul de munca constă în exploatarea stației de pompe, revizuirea pompelor, efectuarea probelor 
de etanșeitate și presiune asupra instalației tehnologice, înlocuirea conductelor fisurate și 
deteriorate.  


Reguli de respectat 
Măsuri de securitate şi sănătate în muncă pentru activități de exploatare a stațiilor de 
pompare 


La intrarea în schimbul de lucru personalul care participă la activități de exploatare a stațiilor 
de pompare va respecta următoarele instrucțiuni:  


 Înainte de orice lucrare care implică un risc sporit (revizii-reparații, spălări-dezinfecții) 
lucrătorii vor fi instruiți în baza prezentelor Instrucţiuni proprii;  


 Este interzis accesul în stația de pompare a persoanelor neautorizate/neinstruite;  


 Utilajele, aparatele şi instalaţiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au 
fost construite și avizate (presiune, vid, temperatură, turaţie, încărcări, mediu etc.) fiind 
interzisă suprasolicitarea acestora;  


 Sunt strict interzise orice modificări ale proceselor tehnologice ori ale instalațiilor, fără 
avizul prealabil al conducerii întreprinderii şi al proiectantului de specialitate;  


 Sunt strict interzise improvizațiile de orice natură, precum şi funcționarea utilajelor, 
aparatelor și instalațiilor care prezintă defecțiuni sau care nu sunt prevăzute cu toate 
dispozitivele de protecţie, de măsură și control cerute de procesul tehnologic; 


 După finalizarea activităților de reparare a utilajelor, instalaţiilor, dispozitivele de protecţie 
etc., acestea vor fi imediat montate la locul lor şi verificate, chiar dacă acestea nu intră 
imediat în funcţiune, ci sunt ţinute în rezervă; 


 Înainte de începerea lucrului la agregatele de pompare se va face o verificare tehnică a 
protectorilor și dispozitivelor de protecţie, fiind interzis lucrul atunci cînd acestea sunt 
defecte sau lipsesc;  


 Lubrifierea pieselor aflate în mișcare se va efectua numai după oprirea agregatelor 
respective; 
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b. Aplicarea echipamentelor de protecție este obligatorie; 


c. Echipamentele individuale de protecție se vor utiliza întotdeauna conform instrucțiunilor 
de utilizare specifice a acestora. 


Activitatea de exploatare a stației de pompare  


Lucrătorii care urmează să desfășoare această activitate vor fi încadrați și repartizați la posturile de 
lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzute de reglementările în 
vigoare.  


Examenul medical se va realiza periodic, în conformitate cu H.G. 355/2007 și ori de cîte ori 
lucrătorii acuză simptome ce pot fi determinate de exercitarea meseriei.  


Procesul de munca constă în exploatarea stației de pompe, revizuirea pompelor, efectuarea probelor 
de etanșeitate și presiune asupra instalației tehnologice, înlocuirea conductelor fisurate și 
deteriorate.  


Reguli de respectat 
Măsuri de securitate şi sănătate în muncă pentru activități de exploatare a stațiilor de 
pompare 


La intrarea în schimbul de lucru personalul care participă la activități de exploatare a stațiilor 
de pompare va respecta următoarele instrucțiuni:  


 Înainte de orice lucrare care implică un risc sporit (revizii-reparații, spălări-dezinfecții) 
lucrătorii vor fi instruiți în baza prezentelor Instrucţiuni proprii;  


 Este interzis accesul în stația de pompare a persoanelor neautorizate/neinstruite;  


 Utilajele, aparatele şi instalaţiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au 
fost construite și avizate (presiune, vid, temperatură, turaţie, încărcări, mediu etc.) fiind 
interzisă suprasolicitarea acestora;  


 Sunt strict interzise orice modificări ale proceselor tehnologice ori ale instalațiilor, fără 
avizul prealabil al conducerii întreprinderii şi al proiectantului de specialitate;  


 Sunt strict interzise improvizațiile de orice natură, precum şi funcționarea utilajelor, 
aparatelor și instalațiilor care prezintă defecțiuni sau care nu sunt prevăzute cu toate 
dispozitivele de protecţie, de măsură și control cerute de procesul tehnologic; 


 După finalizarea activităților de reparare a utilajelor, instalaţiilor, dispozitivele de protecţie 
etc., acestea vor fi imediat montate la locul lor şi verificate, chiar dacă acestea nu intră 
imediat în funcţiune, ci sunt ţinute în rezervă; 


 Înainte de începerea lucrului la agregatele de pompare se va face o verificare tehnică a 
protectorilor și dispozitivelor de protecţie, fiind interzis lucrul atunci cînd acestea sunt 
defecte sau lipsesc;  


 Lubrifierea pieselor aflate în mișcare se va efectua numai după oprirea agregatelor 
respective; 
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 Se interzice depozitarea de materiale, scule, piese în jurul grupurilor de pompare, 
tablourilor electrice, etc. acestea putînd stînjeni circulaţia personalului de exploatare sau 
operaţiile de control, de montare-remontare, revizie;  


 Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalaţii de ridicat adecvate, în 
raport cu greutatea pieselor care trebuie deplasate (monoşine, grinzi suspendate, pod rulant, 
macarale portabile, trepied, etc.) fiind interzis accesul în raza de acţiune a instalaţiei de 
ridicat.  


 Personalul de exploatare care lucrează în sala pompelor va avea părul strîns şi echipamentul 
de lucru strîns pe corp şi va purta căşti antifonice în cazul în care nivelul zgomotului 
depăşeşte limita maximă admisă; 


 Se interzice orice intervenţie la agregate atunci cînd se află în stare de funcţionare; 


 Orice manevră în instalaţiile electrice de joasă sau de înaltă tensiune se va face numai de 
personal calificat în meseria de electrician, de către cel puţin doi electricieni, din care unul 
va supraveghea, iar celălalt va executa operaţia şi numai pe baza foii de manevră, aprobată 
de şeful staţiei de pompare; 


 La efectuarea lucrărilor de reparaţie, revizii planificate etc. a agregatelor de pompare, 
acestea se vor opri și se va întrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va 
pune o tăbliță avertizoare cu textul "NU CUPLAŢI, SE LUCREAZĂ";  


 În stațiile de pompare este interzisă depozitarea uleiurilor și a materialelor combustibile sau 
inflamabile. 
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Acordarea primului ajutor  
Criterii generale 


rimul ajutor - este un complex de măsuri destinat pentru restabilirea sau păstrarea vieții sau 
sănătăţii accidentatului efectuat nu de personalul medical (ajutor reciproc) sau de către însuşi 
accidentatul (autoajutor). Unul din cele mai principale factori al primului ajutor este urgenţa 


acordării: cu cît mai repede a fost acordat ajutorul - cu atît e mai mare speranţa la un rezultat 
prosper. Pentru acesta primul ajutor trebuie să fie acordat de angajatul care se află alături, ori alt 
oarecare martor. Condițiile principale a succesului la acordarea primului ajutor medical 
accidentaţilor care au suferit în urma electrocutării sau în urma altor accidente de muncă sînt: 
calmul, agerimea, rapiditatea acţiunilor, cunoștințele şi insuficiența celui care acordă ajutorul sau 
autoajutorul. Angajatul care acordă ajutor trebuie să cunoască: a) simptomele principale de 
dereglare a funcţiilor organelor principale ale organismului; b) principiile generale de acordare a 
primului ajutor medical și procedeele necesare referitoare la caracterul traumei suferite de 
accidentat; c) metodele principale de transportare și evacuare a accidentatului. Ajutorul medical 
accidentatului care îl acordă angajații nu înlocuiește ajutorul personalului medical şi trebuie să fie 
efectuat pînă la sosirea medicului. Acest ajutor trebuie să fie acordat în limita necesităţii 
(readucerea la viaţă, oprirea provizorie a hemoragiei, pansarea rănii, locului, ars sau îngheţat, 
mobilarea fracturii, transportarea accidentatului). 


Principiile generale de acordare a primului ajutor medical 
Este un complex de cele mai simple proceduri medicale efectuate la locul accidentului, sub formă 
de autoajutor, sau ajutor reciproc, la fel de participanții la procesele de salvare cu folosirea 
echipamentului standard și celui improvizat. Scopul principal este salvarea vieții omului, 
eliminarea factorului de agresiune și evacuarea rapidă a sinistratului din zona afectată. Termenul 
optimal de acordare a primului ajutor medical e pînă la 30 min., după primirea traumei, și pînă la 
10 min. în caz de otrăvire. În caz de oprire a respirației acest termen se scurtează pînă la 5-10 
minute. 


Importanța factorului de timp se caracterizează prin acea că: pacienții cărora li sa acordat primul 
ajutor medical în primele 30 de min. după traumatism, complicațiile posttraumatice se micșorează 
în jumătate în comparație cu traumatici cărora li sa acordat ajutor după acest termen. Lipsa 
ajutorului medical timp de 1 ora după traumatism mărește numărul de cazuri de deces la pacienții 
grav afectați cu 30 %; pînă la 3 ore cu 60%; pînă la 6 ore cu 90%. Timpul din momentul 
traumatismului pînă la acordarea primului ajutor trebuie maximal scurtat. 


Primordial este necesar de a elimina factorul agresiv: de a evacua sinistratul de sub dărîmături, din 
apă, de scos din încăpere arzîndă sau din zona afectată de substanțe otrăvitoare, de scos din 
automobil etc. Este necesar de a aprecia rapid și corect starea sinistratului. În timpul examinării 
este necesar de aprecia dacî este viu sau mort, apoi de a determina gradul de traumatizare, continuă 
hemoragia sau nu. 
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Acordarea primului ajutor  
Criterii generale 
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sănătăţii accidentatului efectuat nu de personalul medical (ajutor reciproc) sau de către însuşi 
accidentatul (autoajutor). Unul din cele mai principale factori al primului ajutor este urgenţa 


acordării: cu cît mai repede a fost acordat ajutorul - cu atît e mai mare speranţa la un rezultat 
prosper. Pentru acesta primul ajutor trebuie să fie acordat de angajatul care se află alături, ori alt 
oarecare martor. Condițiile principale a succesului la acordarea primului ajutor medical 
accidentaţilor care au suferit în urma electrocutării sau în urma altor accidente de muncă sînt: 
calmul, agerimea, rapiditatea acţiunilor, cunoștințele şi insuficiența celui care acordă ajutorul sau 
autoajutorul. Angajatul care acordă ajutor trebuie să cunoască: a) simptomele principale de 
dereglare a funcţiilor organelor principale ale organismului; b) principiile generale de acordare a 
primului ajutor medical și procedeele necesare referitoare la caracterul traumei suferite de 
accidentat; c) metodele principale de transportare și evacuare a accidentatului. Ajutorul medical 
accidentatului care îl acordă angajații nu înlocuiește ajutorul personalului medical şi trebuie să fie 
efectuat pînă la sosirea medicului. Acest ajutor trebuie să fie acordat în limita necesităţii 
(readucerea la viaţă, oprirea provizorie a hemoragiei, pansarea rănii, locului, ars sau îngheţat, 
mobilarea fracturii, transportarea accidentatului). 


Principiile generale de acordare a primului ajutor medical 
Este un complex de cele mai simple proceduri medicale efectuate la locul accidentului, sub formă 
de autoajutor, sau ajutor reciproc, la fel de participanții la procesele de salvare cu folosirea 
echipamentului standard și celui improvizat. Scopul principal este salvarea vieții omului, 
eliminarea factorului de agresiune și evacuarea rapidă a sinistratului din zona afectată. Termenul 
optimal de acordare a primului ajutor medical e pînă la 30 min., după primirea traumei, și pînă la 
10 min. în caz de otrăvire. În caz de oprire a respirației acest termen se scurtează pînă la 5-10 
minute. 


Importanța factorului de timp se caracterizează prin acea că: pacienții cărora li sa acordat primul 
ajutor medical în primele 30 de min. după traumatism, complicațiile posttraumatice se micșorează 
în jumătate în comparație cu traumatici cărora li sa acordat ajutor după acest termen. Lipsa 
ajutorului medical timp de 1 ora după traumatism mărește numărul de cazuri de deces la pacienții 
grav afectați cu 30 %; pînă la 3 ore cu 60%; pînă la 6 ore cu 90%. Timpul din momentul 
traumatismului pînă la acordarea primului ajutor trebuie maximal scurtat. 


Primordial este necesar de a elimina factorul agresiv: de a evacua sinistratul de sub dărîmături, din 
apă, de scos din încăpere arzîndă sau din zona afectată de substanțe otrăvitoare, de scos din 
automobil etc. Este necesar de a aprecia rapid și corect starea sinistratului. În timpul examinării 
este necesar de aprecia dacî este viu sau mort, apoi de a determina gradul de traumatizare, continuă 
hemoragia sau nu. 
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Primul ajutor în caz de stop cardiac 
În cazul în care cineva suferă de un stop cardiac, în primul rînd sunați la 903. Verificați dacă zona 
unde se află victima, și dumneavoastră este sigură! Verificați victima în starea în care se află prin 
zguduieli de umeri ușoare a acesteia și țipete către ea, fig. 6a. Ascultați respirația victimei, punînd 
urechea la gura acesteia și urmărind partea toracică dacă se ridică. Daca victima nu respiră, se află 
în stop cardio-respirator, iar pană la sosirea echipajului de urgență trebuie să efectuați manevre de 
resuscitare.  


a.     b.     c. 
Fig. 6 Prim ajutor stop cardiac. 


Puneți ambele mîini suprapuse în centrul toracelui, fig. 6b, cu ajutorul greutății corpului se apăsa 
cu podul palmei, degetele fiind poziționate în sus, pentru a nu risca ruperea unei coaste a victimei. 
Fiecare apăsare trebuie a fi bruscă și rapidă în proporție de 1 secundă. Masajul cardiac trebuie făcut 
împreună cu respirația artificială, fig. 6c. 


După 30 de apăsări toracice, se deschide gura, strîngeți nasul victimei, acoperiți complet gura 
victimei cu propriile buze, faceți 2 insuflații succesive complete. Dacă ați reușit veți simți/auzi 
aerul victimei ieșind. Dacă nu reușiți, din cauza că victima are gura încleștată, se vor face 2 
insuflații succesive pe nas, iar după acesta se verifică cu urechea la nas și ochii la toracele victimei 
pentru a putea observa dacă victima și-a revenit. 


Dacă nu-și revine - nu insistați cu respirația artificială, continuați masajul cardiac, iar dacă aceasta 
își revine, întrerupeți orice fel de activitate pînă la sosirea echipajelor de urgentă. 


Primul ajutor în caz de accident vascular cerebral  
Accidentul vascular cerebral apare atunci cînd un vas de sînge, care furnizează sînge la nivelul unei 
zone a creierului, se sparge sau este blocat de un cheag. Drept urmare, partea corpului care este 
controlată de zona afectată a creierului nu mai poate funcţiona adecvat. Simptomele unui AVC 
sunt următoarele: stare de amorțeală, slăbiciune, paralizie a feţei, braţului și a piciorului, vedere 
înceţoşată, tulburări de vorbire, dureri de cap, ameţeală, pierderea echilibrului.  


Care sunt măsurile de prim ajutor care pot fi acordate pînă la sosirea unui echipaj medical de 
urgenţă. Primul lucru care trebuie făcut este să se sune la 903. Victimei nu îi trebuie oferite 
medicamente sau lichide, pentru că se poate îneca. Dacă aceasta este inconştientă, se pune în poziţia 
laterală de siguranţă, pentru a nu i se obstrucţiona căile respiratorii. Dacă victima este conştientă şi 
acuză o lipsă de aer, trebuie pusă în poziţie semişezîndă. Medicii atenţionează că în cazurile în care 
o persoană suferă un AVC și nu se solicită intervenţia unui echipaj medical de urgenţă, aceasta 
poate deceda. 
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Hemoragia 
Hemoragia apare la orice lezare a organismului şi se manifestă prin scurgerea sîngelui din vasele 
sangvine în exterior, ţesuturi şi cavităţi. După clasificare se disting următoarele tipuri de hemoragii: 
arteriale, venoase, parenchimatoase şi hemoragii capilare, care se deosebesc una de alta prin tabloul 
clinic și particularitățile acordării primului ajutor. Hemoragia arterială duce la pierderi enorme, 
aproape momentane de sînge, fiindcă sîngele din artera traumată (de culoare roşie-aprinsă) se 
scurge pulsînd, sub presiune și este cea mai periculoasă. De aceea, primul ajutor trebuie acordat 
urgent. În hemoragiile venoase sîngele (de culoare roşie-închisă) se scurge neîntrerupt din plagă 
(vasele traumate). In caz de hemoragie capilară sîngele se prelinge din plagă ca din burete, picurînd. 
Oprirea urgentă a hemoragiilor (hemostazei) este misiunea cea mai importantă în acordarea 
primului ajutor în caz de rănire. Hemostaza provizorie se realizează prin aplicarea pansamentului 
compresiv, fig. 7, poziţia ridicată a membrului, comprimarea digitală a vaselor sangvine, flexia 
maximală a membrilor în articulaţii aplicarea garoului etc.  


Fig. 7 Oprirea hemoragiei 


Oprirea hemoragiilor arteriale se face prin comprimarea digitală a vaselor mari la os, mai sus de 
locul rănirii. Artera este apăsată pentru un timp scurt, pînă la aplicarea turnichetului, garoului sau 
pansamentului compresiv. În caz de hemoragii abundente 
ale plăgilor feţei se vor comprima arterele, fig. 8: carotidă 
(1), temporală (2), mandibulară (3) în dependenţă de locul 
lezării). Artera carotidă este comprimată lateral de laringe 
cu degetul mare spre coloana vertebrală. Artera 
subclaviculară (4) se comprimă cu degetul în regiunea fosei 
subclaviculare în jos, spre prima coastă, în caz de 
hemoragie din plăgile treimii superioare a brațului. Artera 
branhială (5) se comprimă spre osul brahial și fisura internă 
între mușchii biceps și triceps, în caz de hemoragii ale 
plăgilor treimii medii şi inferioare a braţului, antebraţului şi 
mîinii. Artera femurală (6) se comprimă cu degetele 
ambilor mîini sau cu pumnul în regiunea inghinală spre osul 
pubis, în caz de hemoragii ale plăgilor membrului inferior. 
În figura sunt arătate cîteva locuri de comprimare digitală a 
vaselor sangvine ale membrilor superioare (7,8) și ale 
membrilor inferioare (9,10,11).  


Fig. 8 Locurile de comprimare digitală a vaselor sangvine 
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Hemoragia 
Hemoragia apare la orice lezare a organismului şi se manifestă prin scurgerea sîngelui din vasele 
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clinic și particularitățile acordării primului ajutor. Hemoragia arterială duce la pierderi enorme, 
aproape momentane de sînge, fiindcă sîngele din artera traumată (de culoare roşie-aprinsă) se 
scurge pulsînd, sub presiune și este cea mai periculoasă. De aceea, primul ajutor trebuie acordat 
urgent. În hemoragiile venoase sîngele (de culoare roşie-închisă) se scurge neîntrerupt din plagă 
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primului ajutor în caz de rănire. Hemostaza provizorie se realizează prin aplicarea pansamentului 
compresiv, fig. 7, poziţia ridicată a membrului, comprimarea digitală a vaselor sangvine, flexia 
maximală a membrilor în articulaţii aplicarea garoului etc.  
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Oprirea hemoragiilor arteriale se face prin comprimarea digitală a vaselor mari la os, mai sus de 
locul rănirii. Artera este apăsată pentru un timp scurt, pînă la aplicarea turnichetului, garoului sau 
pansamentului compresiv. În caz de hemoragii abundente 
ale plăgilor feţei se vor comprima arterele, fig. 8: carotidă 
(1), temporală (2), mandibulară (3) în dependenţă de locul 
lezării). Artera carotidă este comprimată lateral de laringe 
cu degetul mare spre coloana vertebrală. Artera 
subclaviculară (4) se comprimă cu degetul în regiunea fosei 
subclaviculare în jos, spre prima coastă, în caz de 
hemoragie din plăgile treimii superioare a brațului. Artera 
branhială (5) se comprimă spre osul brahial și fisura internă 
între mușchii biceps și triceps, în caz de hemoragii ale 
plăgilor treimii medii şi inferioare a braţului, antebraţului şi 
mîinii. Artera femurală (6) se comprimă cu degetele 
ambilor mîini sau cu pumnul în regiunea inghinală spre osul 
pubis, în caz de hemoragii ale plăgilor membrului inferior. 
În figura sunt arătate cîteva locuri de comprimare digitală a 
vaselor sangvine ale membrilor superioare (7,8) și ale 
membrilor inferioare (9,10,11).  


Fig. 8 Locurile de comprimare digitală a vaselor sangvine 
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Primul ajutor în cazul arsurilor 
Arsura este o leziune provocată de acțiunea căldurii asupra țesuturilor; o temperatură care depășește 
46̊ C este nocivă pentru țesuturi. Arsurile pot fi de diferite tipuri:  


 arsuri termice - provocate de căldura sub forma de corpuri solide supraîncălzite (fierul de 
calcat), lichide sau vapori fierbinți; flăcări; 


 arsuri chimice - provocate de acizi sau baze; 
 arsuri electrice - prin electrocutare; 
 arsuri prin radiații - radiații solare, UV. 


Pacientul cu arsură trebuie tratat ca un politraumatizat, deoarece o arsură majoră nu cauzează numai 
leziuni ale pielii ci se poate însoți și de disfuncții grave organice.  


Masuri de siguranță  
Pentru ca salvatorul să nu devină el însuși o victimă trebuie să aibă în vedere cîteva măsuri de 
siguranță: 


 se va întrerupe sursa agresiunii: curentul electric, gazul; 
 se va îndepărta victima din mediu (incendiu) sau din apropierea sursei de căldura; 
 dacă este vorba de arsuri electrice, salvatorul trebuie să-și ia măsuri de siguranță 


suplimentare: să nu atingă victima cu mîinile goale ci să folosească materiale 
electroizolante; 


 se va îndepărta victima din zona cu risc de explozie; 
 în cazul unui incendiu se va încearcă evitarea inhalării fumului, fie prin folosirea unor măști 


speciale fie prin aplecarea capului la intrarea în clădire; 
 focul se stinge cu apă, stingător CO2 sau, de la caz la caz, cu pături, zăpadă, pămînt etc.; 
 în cazul unei victime ale cărei haine au luat foc, aceasta va fi oprită să alerge (deși aceasta 


este de obicei reacția victimelor), se va culca la sol și eventual se va acoperi cu o pătură. 


Evaluarea arsurilor 
In funcție de profunzimea leziunilor provocate, sunt identificate 4 grade de arsuri, fig. 9: 
Gradul I: cînd este afectat doar stratul superficial al tegumentului (epidermul), pielea este roșie, 
inflamată și dureroasă. Exemplu de arsură de gradul I este eritemul solar. 
Gradul II: cînd este afectat și dermul (stratul mijlociu al pielii); pielea este roșie, inflamată, foarte 
dureroasă și acoperită de flictene cu conținut clar (bășicuțe cu lichid gălbui); exemplu de arsură de 
gradul II sunt arsurile provocate de lichidele fierbinți sau 
metale supraîncălzite. 
Gradul III: pielea albă cu flictenele cu conținut 
sangvinolent și durerea este mai puțin intensă, datorită 
distrugerii terminațiilor nervoase. 
Gradul IV: cînd sunt distruse toate straturile pielii, apărînd 
necroză, cruste negre, țesuturile fiind complet carbonizate. 


Fig. 9 Gradele de clasificare ale arsurilor 
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Primul ajutor în caz de arsuri termice 
In cazul arsurilor ușoare (gradul I și II) primul ajutor se limitează la expunerea zonei afectate sub 
un jet de apa rece (20 minute) după care se pansează cu comprese 
sterile. Se pot aplica eventual spray-uri speciale pentru arsuri, fig. 10. 


In cazul arsurilor grave (gradul III și IV) cu flacăra - se va stinge cît 
mai rapid flacără, de preferat prin culcarea victimei la pămînt și 
acoperirea cu o pătură sau o haină; se va împiedica victima să alerge 
(aceasta fiind reacția firească a unui om cuprins de flăcări) deoarece 
curenții de aer întrețin focul. Nu se va dezbrăca victima dacă hainele 
sunt lipite de pielea arsă. Se va stropi cu apă rece (sau cu zăpada) și se 
vor aplica comprese cu apă rece pe zonele lezate. Se va transporta 
victima la spital cît mai rapid. Nu se vor sparge flictenele și nu se vor 
aplica creme sau alte substanțe pe leziuni. 


Fig. 10 Primul ajutor în arsurile termice 


Primul ajutor în caz de arsuri chimice 
In cazul arsurilor determinate de substanțe chimice 
primul ajutor constă în limitarea contactului 
substanței chimice cu țesuturile și diminuarea 
concentrației substanței. În acest scop: se 
îndepărtează rapid hainele îmbibate în substanța 
nocivă; se spăla suprafața afectată cu jet de apă timp 
de 20-30 minute, excepție face arsura cu varul nestins, 
în care nu se toarnă niciodată apă, deoarece varul se 
activează în prezența apei. În acest caz se tamponează 
doar cu un tampon uscat și abia după ce varul a fost 
îndepărtat se poate spăla cu apă. 


Arsuri electrice și prim ajutor în caz de electrocutare 
Arsurile electrice produc leziuni la locul de intrare și la cel de ieșire (marca electrică) dar provoacă 
și leziuni profunde ale organelor (tulburări de ritm, leziuni neurologice, vasculare, musculare) chiar 
și stop cardiac. In caz de electrocutare: se va îndepărta sau opri sursa de curent electric înainte de 
a atinge victima, fie de la întrerupător fie îndepărtînd cablul electric cu un obiect nemetalic, din 
lemn, plastic, cauciuc sau folosind mănuși de cauciuc pentru autoprotecție; nu se va atinge victima 
sau sursa de curent cu mîinile neprotejate; dacă victima este în stop cardio-respirator se va face 
masaj cardiac și respirație artificiala (vezi fig. 6). Orice victimă care a suferit o electrotraumă 
trebuie transportată și internată în spital pentru cîteva zile, indiferent de starea victimei. 


Primul ajutor în caz de fracturi  
Cea mai numeroasă grupă de traume în rezultatul calamitaților, accidentelor, o constituie fracturile. 
În dependență de linia fracturii, se deosebesc: fracturi transversale, oblice, longitudinale, în spirală. 


DE REȚINUT!  
Nu este indicat să se încerce 
neutralizarea substanței chimice 
deoarece în urma reacției de 
neutralizare se elimină o mare 
cantitate de căldură care poate agrava 
leziunile. Abia după spălarea cu apaă 
se poate eventual încerca aplicarea 
antidotului: apă bicarbonată în cazul 
arsurilor cu acizi sau oțet în cazul 
arsurilor cu baze.
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Primul ajutor în caz de arsuri termice 
In cazul arsurilor ușoare (gradul I și II) primul ajutor se limitează la expunerea zonei afectate sub 
un jet de apa rece (20 minute) după care se pansează cu comprese 
sterile. Se pot aplica eventual spray-uri speciale pentru arsuri, fig. 10. 


In cazul arsurilor grave (gradul III și IV) cu flacăra - se va stinge cît 
mai rapid flacără, de preferat prin culcarea victimei la pămînt și 
acoperirea cu o pătură sau o haină; se va împiedica victima să alerge 
(aceasta fiind reacția firească a unui om cuprins de flăcări) deoarece 
curenții de aer întrețin focul. Nu se va dezbrăca victima dacă hainele 
sunt lipite de pielea arsă. Se va stropi cu apă rece (sau cu zăpada) și se 
vor aplica comprese cu apă rece pe zonele lezate. Se va transporta 
victima la spital cît mai rapid. Nu se vor sparge flictenele și nu se vor 
aplica creme sau alte substanțe pe leziuni. 


Fig. 10 Primul ajutor în arsurile termice 


Primul ajutor în caz de arsuri chimice 
In cazul arsurilor determinate de substanțe chimice 
primul ajutor constă în limitarea contactului 
substanței chimice cu țesuturile și diminuarea 
concentrației substanței. În acest scop: se 
îndepărtează rapid hainele îmbibate în substanța 
nocivă; se spăla suprafața afectată cu jet de apă timp 
de 20-30 minute, excepție face arsura cu varul nestins, 
în care nu se toarnă niciodată apă, deoarece varul se 
activează în prezența apei. În acest caz se tamponează 
doar cu un tampon uscat și abia după ce varul a fost 
îndepărtat se poate spăla cu apă. 


Arsuri electrice și prim ajutor în caz de electrocutare 
Arsurile electrice produc leziuni la locul de intrare și la cel de ieșire (marca electrică) dar provoacă 
și leziuni profunde ale organelor (tulburări de ritm, leziuni neurologice, vasculare, musculare) chiar 
și stop cardiac. In caz de electrocutare: se va îndepărta sau opri sursa de curent electric înainte de 
a atinge victima, fie de la întrerupător fie îndepărtînd cablul electric cu un obiect nemetalic, din 
lemn, plastic, cauciuc sau folosind mănuși de cauciuc pentru autoprotecție; nu se va atinge victima 
sau sursa de curent cu mîinile neprotejate; dacă victima este în stop cardio-respirator se va face 
masaj cardiac și respirație artificiala (vezi fig. 6). Orice victimă care a suferit o electrotraumă 
trebuie transportată și internată în spital pentru cîteva zile, indiferent de starea victimei. 


Primul ajutor în caz de fracturi  
Cea mai numeroasă grupă de traume în rezultatul calamitaților, accidentelor, o constituie fracturile. 
În dependență de linia fracturii, se deosebesc: fracturi transversale, oblice, longitudinale, în spirală. 


DE REȚINUT!  
Nu este indicat să se încerce 
neutralizarea substanței chimice 
deoarece în urma reacției de 
neutralizare se elimină o mare 
cantitate de căldură care poate agrava 
leziunile. Abia după spălarea cu apaă 
se poate eventual încerca aplicarea 
antidotului: apă bicarbonată în cazul 
arsurilor cu acizi sau oțet în cazul 
arsurilor cu baze.
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De asemenea ele pot fi închise sau deschise – daca sunt lezate pielea și țesuturile moi în regiunea 
fracturii, fig. 11. 


   
a. fractură închisă  b. fractură deschisă  c. fractură deschisă cu așchii multiple 


Fig. 11 Tipuri de fracturi 


Simptomele fracturii 


 durere vie ce se intensifică la orice mișcare sau forțare; 
 dereglarea funcției; 
 strîmbarea formei și lungimii; 
 edem; 
 hematom; 
 mobilitate patologică; 
 crepitație osoasă. 


Spre deosebire de contuzie, funcția membrului 
fracturat se dereglează imediat din momentul traumei. 
Paralizia – unul din simptoamele cele mai evidente de fractură a coloanei vertebrale. 


Primul ajutor medical în caz de fracturi  


Este necesar de a face în primul rînd:  


 oprirea hemoragiei; 
 prevenirea șocului traumatic – administrarea preparatelor analgetice sau narcotice; 
 aplicarea pansamentului aseptic pe plagă; 
 imobilizarea de transport cu mijloace standarde sau improvizate. 


Imobilizarea efectuată corect și la timp va proteja 
pacientul de deplasarea fragmentelor osoase, va 
micșora sindromul dureros în timpul transportării 
și va preveni apariția socului traumatic. 
Imobilizarea trebuie efectuată cu atenție. 
Imobilizarea fracturii la mini și picioare se face 
prin fixarea cu atele a 2 articulații învecinate 
fracturii – mai sus și mai jos de locul fracturii; sub 
atelă se aplică bandaj moale de tifon (sau cu vată) 
pentru prevenirea lezării țesuturilor moi. 


  


DE REȚINUT!  
Viața sinistratului depinde mai mult de 
corectitudinea acordării primului 
ajutor decît de urgența internării în 
spital. Transportarea sinistratului se 
permite numai după acordarea 
corectă a ajutorului în focar!


NU SE PERMITE!  
 reducerea (îndreptarea) fragmentelor 
osoase sau corectarea defectului 
membrelor fracturate; 
 introducerea în plagă a fragmentelor 
osoase ieșite; 


scoaterea hainelor, ceea ce provoacă 
dureri suplimentare (hainele și 
încălțămintea se taie, mai ales în caz de 
fracturi deschise).


 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |             SUPORT DE CURS 


21 


Aplicarea norm
elor de securitate și sănătate în 


m
uncă și protecția m


ediului 


Protecția mediului 
lementul principal legat de protecția mediului înconjurător îl reprezintă păstrarea calității 
acestuia. Prin calitatea mediului înconjurător se înțelege starea acestuia la un moment dat, 
capabilă sa asigure o ambianță satisfăcătoare în condiții adecvate de viață pentru oameni. 


Dezvoltarea economică poate aduce beneficii mediului. Dezvoltarea economică ridică nivelul 
aspirațiilor societății și generează cerințe de îmbunătățire ecologică. Lumea are nevoie de o 
dezvoltare economică sănătoasă, care poate fi menținută, bazată pe discernăminte ecologice și o 
administrare înțeleaptă a resurselor naturale. 


Ingineria mediului sau protecția mediului este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, 
datorită condițiilor impuse de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ea studiază 
tehnologii curate, adică tehnologii de prelucrare care să aibă un impact asupra mediului cît mai 
mic. De asemenea, analizează metode și elaborează metode noi de epurare. Prin acest proces de 
epurare, se dorește îndepărtarea efectelor negative pe care agenții poluanți, deja existenți în 
ecosistem, care îl au asupra mediului. O altă componentă a acestui domeniu o constituie 
tehnologiile de filtrare, prin intermediul cărora se urmărește reducerea emisiilor de noxe prin 
așezarea unor elemente filtrante la capătul țevilor de evacuare. 


Ingineria mediului nu se referă doar la protecția mediului înconjurător împotriva factorilor de 
poluare antropici, dar și de protecție a sănătății angajaților din mediul industrial. Ea trebuie să 
asigure condiții optime de muncă și expunerea angajaților din industrie la riscuri de alterare a 
sănătății cît mai mici. Stațiile de pompare a sistemelor de canalizare a localităților sînt parte 
componentă, care contribuie la asigurarea protecției mediului de către apele uzate.  


Elementele specifice mediului sunt apa, aerul și solul, dar formele de poluare pot fi și de altă 
natură. Poluarea poate fi fonică, radiologică, electromagnetică etc. Tot în cadrul ingineriei mediului 
o importanță deosebită o au sursele regenerabile de energie. Aceste surse de energie sunt 
considerate surse alternative de energie. Tehnologiile de obținere a energiei regenerabile folosesc 
fenomenul fotovoltaic, preia căldura de la sursele de apă termice (gheizere), preiau energia 
curenților de aer (eoliană) sau a curenților marini (mareelor) dar este apreciată și cogenerarea prin 
utilizarea turbinelor cu gaze fierbinți. 
Monitorizarea indicilor de poluare face parte tot din ingineria mediului, această noțiune fiind 
corelată cu analiza riscului de catastrofe și hazarde. Ingineria mediului este o ramură a tehnologiei 
aplicate, integrată cu cunoștințe științifice care abordează probleme de conservare a energiei și 
mediului natural, de producție activă, de control al deșeurilor industriale și civile. De asemenea se 
preocupă de găsirea unor soluții plauzibile în domeniul sănătății publice, de promovare de legi care 
să asigure condiții sanitare rezonabile în zonele urbane, rurale, de agrement. Aceasta implică 
managementul apelor uzate, combaterea poluării aerului, controlul, reciclarea și eliminarea 
deșeurilor, protecția împotriva radiaților, igiena industrială, studii privind impactul asupra mediului 
al proiectelor de construcție propuse. Ingineria mediului a studiat efectul progresului tehnologic 
asupra mediului. Pentru a face acest lucru, s-au efectuat studii de gestionare a deșeurilor, pentru ca 
să se evalueze gradul de importanță și de risc al problemelor constatate, pentru a consilia pentru 
tratare și izolare, și a dezvolta reglementări pentru prevenirea unor stări de criză. 
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capabilă sa asigure o ambianță satisfăcătoare în condiții adecvate de viață pentru oameni. 
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Ingineria mediului sau protecția mediului este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, 
datorită condițiilor impuse de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ea studiază 
tehnologii curate, adică tehnologii de prelucrare care să aibă un impact asupra mediului cît mai 
mic. De asemenea, analizează metode și elaborează metode noi de epurare. Prin acest proces de 
epurare, se dorește îndepărtarea efectelor negative pe care agenții poluanți, deja existenți în 
ecosistem, care îl au asupra mediului. O altă componentă a acestui domeniu o constituie 
tehnologiile de filtrare, prin intermediul cărora se urmărește reducerea emisiilor de noxe prin 
așezarea unor elemente filtrante la capătul țevilor de evacuare. 


Ingineria mediului nu se referă doar la protecția mediului înconjurător împotriva factorilor de 
poluare antropici, dar și de protecție a sănătății angajaților din mediul industrial. Ea trebuie să 
asigure condiții optime de muncă și expunerea angajaților din industrie la riscuri de alterare a 
sănătății cît mai mici. Stațiile de pompare a sistemelor de canalizare a localităților sînt parte 
componentă, care contribuie la asigurarea protecției mediului de către apele uzate.  


Elementele specifice mediului sunt apa, aerul și solul, dar formele de poluare pot fi și de altă 
natură. Poluarea poate fi fonică, radiologică, electromagnetică etc. Tot în cadrul ingineriei mediului 
o importanță deosebită o au sursele regenerabile de energie. Aceste surse de energie sunt 
considerate surse alternative de energie. Tehnologiile de obținere a energiei regenerabile folosesc 
fenomenul fotovoltaic, preia căldura de la sursele de apă termice (gheizere), preiau energia 
curenților de aer (eoliană) sau a curenților marini (mareelor) dar este apreciată și cogenerarea prin 
utilizarea turbinelor cu gaze fierbinți. 
Monitorizarea indicilor de poluare face parte tot din ingineria mediului, această noțiune fiind 
corelată cu analiza riscului de catastrofe și hazarde. Ingineria mediului este o ramură a tehnologiei 
aplicate, integrată cu cunoștințe științifice care abordează probleme de conservare a energiei și 
mediului natural, de producție activă, de control al deșeurilor industriale și civile. De asemenea se 
preocupă de găsirea unor soluții plauzibile în domeniul sănătății publice, de promovare de legi care 
să asigure condiții sanitare rezonabile în zonele urbane, rurale, de agrement. Aceasta implică 
managementul apelor uzate, combaterea poluării aerului, controlul, reciclarea și eliminarea 
deșeurilor, protecția împotriva radiaților, igiena industrială, studii privind impactul asupra mediului 
al proiectelor de construcție propuse. Ingineria mediului a studiat efectul progresului tehnologic 
asupra mediului. Pentru a face acest lucru, s-au efectuat studii de gestionare a deșeurilor, pentru ca 
să se evalueze gradul de importanță și de risc al problemelor constatate, pentru a consilia pentru 
tratare și izolare, și a dezvolta reglementări pentru prevenirea unor stări de criză. 
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Cu toate că, cadrul legislativ în domeniul mediului este bine dezvoltat, (în prezent, domeniul 
protecției mediului este reglementat de circa 30 acte legislative și peste 100 acte normative toate 
fiind elaborate sub umbrela Legii cadru în domeniu - Legea cu privire la protecția mediului 
înconjurător, Nr.1515-XII din 16.06.1993). Acestea nu corespund pe deplin tratatelor şi 
inițiativelor internaționale de mediu și nu asigură gestionarea adecvată a resurselor naturale în 
scopul prevenirii poluării mediului şi asigurării dreptului la un mediu sănătos și trebuie să fie 
perfecționat atît pe orizontală, cît și pe verticală. Acest lucru reiese din necesitatea aproximării 
legislației naționale la directivele Uniunii Europene, acțiune care a luat o amploare după aprobarea 
Programului de activitate a Guvernului ”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare, 
2011-2014” și inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Asociere la UE.  


În scopul lichidării divergenților din Legislația actuală a Republicii Moldova și UE a fost elaborată 
Strategia Națională a Mediului 2013-2023, care are ca scop o reformă totală implementată în 
sectorul protecției mediului, astfel încît să funcționeze un sistem instituțional, administrativ și de 
management de mediu ajustat la rigorile Uniunii Europene care să asigure durabilitatea mediului 
și creșterea calității factorilor de mediu, și care va garanta populației Republicii Moldova dreptul 
la un mediu durabil nepoluat şi sănătos în armonie cu dezvoltarea economică și progresul social. 


Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop:  


a. solicită autoritaților pentru protecția mediului acord și/sau autorizație de mediu, după caz, 
potrivit prezentei legi;  


b. asistă persoanele împuternicite cu inspecția, punîndu-le la dispoziție toate documentele 
relevante, și le facilitează controlul activităților și prelevarea de probe;  


c. se supun ordinului de încetare temporară sau definitivă a activității; 
d. suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, 


restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului; 
e. asigură sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor tehnologice și pentru 


analiza și controlul poluanților pe raza de incidentă a activităților desfășurate și evidența 
rezultatelor, în scopul prevenirii și evitării riscurilor tehnologice și eliberărilor accidentale 
de poluanți în mediu și raportează lunar rezultatele supravegherii mediului autorității 
competente pentru protecția mediului; 


f. informează autoritățile competente și populația, în caz de eliminări accidentale de poluanți 
în mediu sau de accident major; 


g. restructurează, pentru activitățile existente, și propun, la solicitarea autorizației de mediu, 
programe pentru conformare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi;  


h. adoptă soluții adecvate pentru mediu la propunerea proiectelor sau activităților noi, precum 
și pentru modificarea celor existente; 


i. nu degradează mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice 
fel.  


Sarcina principală de protecție a mediului este nepoluarea acestuia. Poluarea este un complex de 
fenomene care a schimbat sau tinde să schimbe mediul ambiant în detrimentul echilibrului ecologic 
natural. Poluarea constă în impurificarea mediului cu diferite substanțe numite poluanți, din cauza 
activităților umane. Poluanții, introduși în mediu, modifică echilibrul ecologic, îngreunează 
activitatea economică și pun în pericol viața omului. 
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Poluarea poate fi: 


 naturală - are aspect temporar și afectează regiuni izolate pe glob. Ex: erupții vulcanice, 
cutremure, furtuni de nisip, incendii; 


 artificială - produce modificări ale climatului și poate fi: 
- biologică – este produsă de bacterii, ciuperci, viermi etc.; 
- fizică, adică - sonoră – este o consecință a urbanizării (zgomotul orașelor), 


industrializării și intensificării circulației; 
- termică – se produce din cauza deversărilor de ape fierbinți din centralele termice și 


nucleare în rîuri, lacuri etc.; 
- radioactivă – din cauza izotopilor radioactivi, exploziilor nucleare, deșeurilor 


radioactive, accidentelor de la centralele nucleare etc.; 
- chimică – poluarea atmosferei, poluarea apei, poluarea solului. 


Poluarea atmosferei este consecința exclusivă a unei activități umane și constă în prezența în aer a 
substanțelor străine. Principalii poluanți ai atmosferei sunt: 


 compușii carbonici: CO (monoxid de carbon – poluantul cel mai răspîndit care provine de 
la vehicule, incendii, erupții vulcanice și din siderurgie, petrochimie etc. ), CO2 (dioxid de 
carbon – provine din combustie), CH4 (metan – provine din exploatarea petrolului și din 
agricultură); 


 compușii sulfurici: SO2 (dioxid de sulf – provine din arderile combustibililor, erupțiile 
vulcanice, metalurgie etc.), SO3 etc.; 


 compușii azotului: NO, NO2 – provin de la vehicule; 
 poluanții minerali: Fe, Pb, silicați etc.; 
 pulberi: cenușă, fum (provenite din industria cimentului, siderurgică); 
 substanțe radioactive: pulberi, deșeuri – provin din industria extractivă de substanțe 


radioactive, reactori nucleari, industrie, agricultură, activități militare etc.; 
 praful bacterian; 
 undele mecanice – trepidații, sunete, vibrații, ultrasonore etc. 


Efectele poluării atmosferei sunt: 


1. pe termen scurt: 
- intoxicațiile - apar din cauza eliberării accidentale a unei substanțe poluante în 
concentrație mare; 
- smogul - este un compus toxic format sub acțiunea razelor solare din plumb, oxizi de 
azot și sulf, combustibili lichizi complet arși. Apare din cauza eliberării noxelor 
automobilului și se manifestă prin iritarea mucoaselor sau prin efecte toxice asupra 
vegetației. 


2. pe termen lung (10 ani sau mai mult): 
- efectul de seră - norii și gazele din atmosferă trebuie să rețină căldura produsă de razele 


solare reflectate de pe suprafața Pămînului, astfel pamîntul ar fi foarte rece. Dacă proporția 
gazelor nocive (industriale – rezultate în urma încălzirii locuințelor, de eșapament – 
eliminate de autovehicule) creste, este reținută prea multă căldura și întregul Pămînt devine 
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mai cald. Din acest motiv, în următorii 100 de ani, temperaturile mondiale vor creste cu 10 
grade Celsius, iar afecțiunile pulmonare și cardiace vor fi mai numeroase. 


- deteriorarea stratului de ozon. Ozonul este indispensabil menținerii vieții pe Pămînt, 
deoarece ne protejează de razele ultraviolete, foarte nocive, produse de Soare. Distrugerea 
stratului de ozon, prin formarea ,, găurilor de ozon’’ produce cancer de piele și maladii ale 
ochilor. 


- Ploile acide. Oxizii de sulf și de azot (rezultați din arderea petrolului, cărbunilor etc.) se 
amestecă cu vaporii de apă din atmosferă și formează acizii sulfuric și azotic, care acidifică 
apa de ploaie, cîteodată mai mult decît sucul de lămîie, dînd naștere ploilor acide. 
Consecințele sunt: distrugerea pădurilor, a faunei etc. 


Poluarea apei este modificarea acesteia peste o limită admisibilă stabilită de: ploile acide, 
petrolul, pesticidele, îngrășămintele, deșeurile menajere și industriale, substanțele radioactive, 
apele reziduale etc. 


Poluarea solului este rezultatul acțiunilor care produc degradarea fizică, chimică, biologică 
a acestuia, afectînd fertilitatea și capacitatea sa bioproductivă. Cauzele care duc la degradarea 
solului sunt: folosirea pesticidelor și îngrășămintelor chimice în agricultură, cultivarea și pășunatul 
excesiv, depozitarea deșeurilor nucleare, menajere, de la crescătoriile de animale sau a reziduurilor 
solide de la exploatările miniere etc. 


Surse de poluare  


 Industria: extractivă, siderurgică (fum, cenușă, gaze de ardere), materialelor de construcții 
(fabrici de var, de ciment), chimică (emanarea în atmosferă a elementelor reziduale), 
materialelor plastice (emanarea gazelor toxice), alimentară (folosirea freonului la răcire și 
congelare duce la distrugerea stratului de ozon);  


 Agricultura: prin îngrășăminte folosite în exces, insecticidele care pot distruge și insectele 
folositoare, bălti din irigații abuzive etc.; 


 Activitățile menajere, din care rezultă resturi menajere, ambalaje metalice, din sticlă etc; 
 Mijloace de transport, prin emisia de gaze nearse și plumb. 


Impactul proceselor tehnologice asupra mediului ambiant îl reprezintă ,,poluarea’’. Acest impact 
este distructiv, toxic și chiar mortal. De aceea, trebuie să respecte normele legale de protecție a 
mediului. 


Ex: Stațiile de pompare echipate cu motoare de ardere internă care funcționează pe bază de benzină, 
motorină sau gaze elimină: fum, funingine, oxizi de sulf și de azot, dioxid de carbon, compuși 
organici, căldură, etc. Aceste efecte nedorite trebuie prevenite, deoarece fumul și funinginea 
sporesc cheltuielile de igienă, oxizii de sulf măresc costul întreținerii clădirilor, iar poluanții 
organici determină mari suferințe omenești, cum este cancerul pulmonar. 


Masuri de ameliorare a mediului 
 combaterea poluării aerului: îmbunătățirea tehnologiilor, dispersarea poluanților la mare 


înălțime, amplasarea industriilor poluante departe de orașe, creșterea zonelor verzi etc.. 


 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |             SUPORT DE CURS 


25 


Aplicarea norm
elor de securitate și sănătate în 


m
uncă și protecția m


ediului 


 ameliorarea smogului: construirea de vehicule cat mai puțin poluante, îmbunătățirea 
calității carburanților și controlul riguros al emisiilor gazelor; 


 ameliorarea efectului de seră: reducerea producției de CO2 și stoparea defrișărilor; 
 curățarea apei: folosirea stațiilor de epurare, construirea unor baraje, diguri sau bazine 


speciale de colectare a deșeurilor și reziduurilor; 
 ameliorarea stratului de ozon: eliminarea totală a freonilor; 
 combaterea poluării solului: plantarea arborilor, construirea unor zone de depozitare a 


gunoaielor, folosirea judicioasa a substanțelor chimice etc. 


Scopul măsurilor de ameliorare îl reprezintă protejarea florei și faunei, în mod deosebit a speciilor 
rare sau cele pe cale de dispare (floarea de colt, unele specii de păsări, pești, balene, lupi etc.). 
Experiențele nucleare, chimice, biologice făcute în atmosferă, în mări și oceane, deasupra solului 
și în subteran, produc distrugerea planetei. Problemele protecției mediului sunt în atenția a 
numeroase organizații internaționale, ca de exemplu: 


 FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură); 
 OMS (Organizația Mondială a Sănătății); 
 OMI (Organizația Maritimă Internațională); 
 AIEA (Agenția Internaționala a Energiei Atomice). 


Protecția mediului pentru întreprinderile prestatoare de servicii în domeniul Alimentării cu apă și 
de canalizare este reflectată în Legea Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apă și de canalizare (Publicat: 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65 art. Nr. 123, data 
intrării în vigoare: 14.09.2014), Regulament-Cadru privind recepționarea apelor uzate, eliberarea 
condițiilor tehnice și autorizațiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al 
localităților (publicat: 08.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 55-58) art. Nr: 184, Legii Republicii 
Moldova privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.98 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 54-55/378 din 18.06.1998). 


Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, 
reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, 
tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – 
serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiții de accesibilitate, disponibilitate, 
fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparență, cu respectarea normelor de calitate, de 
securitate şi de protecție a mediului. 
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CLASIFICAREA STAȚIILOR DE 
POMPARE 


tațiile de pompare din sistemele de alimentare cu apă și canalizare reprezintă un complex 
de construcții și instalații care asigură aprovizionarea cu apă a consumătorilor și evacuarea 
acesteia în emisar. Proiectarea și construcția stațiilor, cît și utilajul instalat, depinde în direct 


de cerințele tehnologice a sistemului în care stația este proiectată. 


Clasificarea stațiilor de pompare în sistemul de alimentare cu apă 
După modul de încadrare a stațiilor de pompare în schema sistemul de alimentare cu apă a 
localității sau a întreprinderii industriale stațiile pot fi clasificate în: 


 stație de pompare treapta I (SP-I), care preia apa din sursa de captare (sursă de suprafață 
sau subterană) și o pompează la stația de tratare sau direct la consumător, fig. 1, 2 și 8; 


 stație de pompare treapta II (SP- II), care preia apa din rezervorul de apă potabilă (RAP) și 
o pompează la consumător; 


 stație de pompare pentru ridicare a presiunii (stații de repompare), care asigură presiunea 
necesară în aducțiuni sau în rețeaua de distribuție. În acest caz stația este proiectată pe 
aducțiuni, pe rețelele de distribuție a apei sau în subsolurile clădirilor (de locuit, 
administrative, industriale), fig. 3. 


 stație de pompare pentru recircularea apei, care asigură recircularea apei în sistemele de 
răcire a instalațiilor din procesele tehnologice (răcirea reactoarelor, turbinelor, recircularea 
apei în sistemele termice, stațiile de spălare a autoturismelor etc.) fig. 5 și 6. 


 stație locală de pompare (stație individuală), care asigură alimentarea cu apă a unei case 
individuale sau a unui grup de case etc., fig. 7. 


Fig. 1 Schema de alimentare cu apă a unei localități din sursă de suprafață 
1 – captare din mal; 2 – stație de pompare treapta I (SP-I); 3 – stație de tratare; 4 – rezervor de apă 


potabilă (RAP); 5 – stație de pompare treapta II (SP-II);6 – aducțiuni; 7 – castel de apă (CA); 8 –rețele 
de distribuție; 9 – presiunea piezometrică pentru debitul maximal. 


S 
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În schema de alimentare cu apă a unei localități în care presiunea necesară este asigurată de castelul 
de apă, sunt prevăzute două stații de pompare, fig. 1. 


 


Fig. 2 Schema de alimentare cu apă a unei localități din sursă subterană 
1 – puț de adîncime, соmbinat cu stația de pompare treapta I; 2, 6 și 7 – aducțiuni; 3 - RAP; 4 – conducte 


de aspirație; 5 – stație de pompare treapta II; 8 – castel de apă (contrarezervor); 9 – presiunea 
piezometrică pentru debitul maximal; 10 - presiunea piezometrică pentru debitul minimal. 


 


Fig.3 Schema de alimentare cu apă cu zonare consecutivă (stație de repompare) 
1 – stație de pompare pentru zona inferioară; 2 – stație de pompare pentru zona superioară (de 


repompare); 3 – castel de apă pentru zona superioară; 4 – presiunea piezometrică. 


 


Po
m


pe
 ş


i i
ns


ta
la


ții
 d


e 
po


m
pa


re







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |                       SUPORT DE CURS 


3 


Pom
pe şi instalații de pom


pare  


În schema de alimentare cu apă a unei localități în care presiunea necesară este asigurată de castelul 
de apă, sunt prevăzute două stații de pompare, fig. 1. 


 


Fig. 2 Schema de alimentare cu apă a unei localități din sursă subterană 
1 – puț de adîncime, соmbinat cu stația de pompare treapta I; 2, 6 și 7 – aducțiuni; 3 - RAP; 4 – conducte 


de aspirație; 5 – stație de pompare treapta II; 8 – castel de apă (contrarezervor); 9 – presiunea 
piezometrică pentru debitul maximal; 10 - presiunea piezometrică pentru debitul minimal. 


 


Fig.3 Schema de alimentare cu apă cu zonare consecutivă (stație de repompare) 
1 – stație de pompare pentru zona inferioară; 2 – stație de pompare pentru zona superioară (de 


repompare); 3 – castel de apă pentru zona superioară; 4 – presiunea piezometrică. 


 


Pom
pe şi instalații de pom


pare







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |                       SUPORT DE CURS 


4 


Pom
pe şi instalații de pom


pare  


Fig. 4 Schema de alimentare cu apă cu zonare paralelă, pompare directă 
1 – stație de pompare combinată, pentru zona inferioară superioară; 2 –castel de apă 


Fig. 5 Schema de recirculare a apei la o stație de spălare a autoturismelor 


Fig. 6 Schema de răcire și recirculare a apei 
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Fig. 7 Stație de pompare locală, casă individuală 


 


 


 


 


1. pompă submersibilă. 


2. puţ de adîncime. 


3. castel de apă.  


4. căminul puţului. 


5. reţea de distribuţie.   


B - nivel superior.  


H - nivel inferior 


 


 


 


Fig. 8 Stație de pompare treapta I, din sursă subterană 


Funcţia tehnologică a staţiilor de pompare și repompare este transportul apei între componentele 
sistemului și de la aceste componente în rețeaua de distribuție, asigurîndu-se debitele și presiunile 
de serviciu necesare. Stațiile de recirculare a apei funcționează la debite și presiuni constante. 
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Stațiile de pompare se clasifică în felul următor: 


După modul de amplasare față de cota terenului stațiile de pompare pot fi: supraterane, 
semiîngropate și îngropate. 


După tipul de pompe instalate stațiile de pompare pot fi: cu pompe centrifuge, orizontale sau 
verticale; cu pompe axiale; cu pompe volumice. 


După cota nivelului oglinzii apei în rezervorul de aspirație și cota paletelor rotorului pompei: cu 
înălțimea de aspirație pozitivă sau negativă. 


După modul de operare: operare manuală, operare automată și operare la distanță. 


După modul de execuție: staționare și sezoniere.  


Clasificarea stațiilor de pompare în sistemul de canalizare 
Stațiile de pompare în sistemele de transport al apei uzate sunt construite să vehiculeze apa 
menajeră brută care este alimentată de conductele situate subteran sau de stațiile de pompare de 
rețea.  


După modul de încadrare a stațiilor de pompare în schema sistemului de canalizare a localității sau 
a întreprinderii industrial stațiile pot fi clasificate așa cum urmează: 


 Stație de pompare zonală (se 
proiectează pentru repomparea 
apelor uzate acumulate dintr-o 
zonă de canalizare cotele căruia 
sunt negative în comparație cu 
colectorul principal de evacuare 
a apelor uzate la stația de 
epurare), fig. 9. 


 Stație de pompare în sistemul 
de canalizare interior, (se 
proiectează în subsolul 
clădirilor în cazul în care cota 
grupurilor sanitare este 
negativă în comparație cu cota 
rețelei de canalizare 
exterioare), fig. 10 și 11. 


 Stație de pompare locală (se proiectează în cartierul clădirilor în cazul în care cota 
grupurilor sanitare este negativă în comparație cu cota rețelei de canalizare exterioare) fig. 
12, 13 și 14. 


 Stație de pompare principală (preia apele uzate din colectorul principal și le pompează la 
stația de epurare), fig. 9 și 19. 


 


Fig. 9 Schema amplasării stațiilor de pompare pe un 
sistem de canalizare a localității: 


1 – stații de pompare locale; 2 – stație de pompare 
zonală; 3 – stație de pompare principală 
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Fig. 10 Stație de pompare interioare (sistem de canalizare interior) 
1 – stații de pompare; 2 – colector exterior 


 
 


 Stațiile de pompare cu sifon se 
utilizează atunci cînd cota 
capacului căminului de recepție 
din sistemul exterior de canalizare 
este superioară cotei subsolului. 


 


Fig. 11 Stație de pompare interioară cu sifon 
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Fig. 12 Stație de pompare locală cu sifon 


 


 
Fig. 13 Stație de pompare locală pentru case individuale 


 


 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |                       SUPORT DE CURS 


9 


Pom
pe şi instalații de pom


pare  


 
Fig. 14 Stație de pompare locală pentru o clădire multietajată 


1 – stație de pompare locală; 2 – colector de canalizare 


 


 


Fig. 15 Stații de pompare locale 
pentru un sistem de canalizare, care 


funcționează sub presiune 


 


 


Elementele constructive a unei stații de 
pompare a apei uzate sunt redate în fig. 16. 


1 – pompa;  
2 - clapetă de reţinere;  
3 – vană;  
4 - racordul colectorului;  
5 - record la conducta de vehiculare;  
6 - scara de acces;  
7 - platou pentru exploatare;  
8 - senzor de presiune;  
9 - suport pentru montarea pompei;  
10 - conducta de vehiculare;  
11 - rețea electrică;  
12 - panou de dirijare;  
13 - sistem de ventilare;  
14 - gură de acces;  
15 - casa stației;  
16 – termoizolare;  
17 – fundație;  
18 - placă de rezistență;  
19 - suportul pompei;  
20 – întreruptor plutitor. 


Fig. 16 Elementele constructive a unei stații de pompare a apei uzate 
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Fig. 17 Stație de pompare ape uzate cu rezervor dublu separat 


 


Fig. 18 Stație de pompare ape uzate cu rezervor orizontal 
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Stație de pompare principală (preia apele uzate din colectorul principal și le pompează la stația de 
epurare), fig. 19.  


Stațiile de pompare principale sunt construite, de obicei, în așa fel ca un set de pompe să vehiculeze 
și în condiții de vîrf ale debitului. Multe stații de pompare principale funcționează cu sisteme de 
pompare instalate uscat, deși sisteme de pompare submersibile pot oferi avantaje multe pentru 
reducerea costurilor de funcționare, fiabilitate ridicată și mai puține investiții de infrastructură. 


 


 


Fig. 19 Stație de pompare principală dotată cu pompe tip “Șnăc” și cu pompe centrifuge 
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Fig. 19 Stație de pompare principală dotată cu pompe tip “Șnăc” și cu pompe centrifuge 
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În ultimul timp un interes deosebit se manifestă pentru stațiile uscate de repompare a apelor uzate 
cu separarea solidelor, fig. 20. Din punct de vedere tehnologic și economic, staţiile de pompare 
complet prefabricate cu sisteme de separare a solidelor reprezintă cea mai bună alegere pentru 
evacuarea apelor din localităţi întregi sau chiar din complexele industriale mari, acolo unde acest 
lucru nu poate fi realizat eficient prin canalizarea convenţională gravitaţională. Numai dacă există 
un sistem de separare a solidelor se pot utiliza pompe cu pasaje sferice mai mici, ceea ce înseamnă 
un randament mai ridicat la costuri energetice mai reduse. Prin folosirea PEHD - un materialului 
valoros și absolut rezistent la coroziune, este garantată o funcţionare sigură de lungă durată, chiar 
în cazul unor condiţii dificile de mediu. Avantajele produsului: 


 Economic datorită pasajelor sferice mai mici ale pompelor, cu o economie de energie de 
pînă la 26% în comparaţie cu sistemele clasice. Siguranţă în funcţionare prin rezistenţa 
optimizată la blocare; 


 Durată lungă de viaţă datorită componentelor din PEHD – rezistente la coroziune, ecologice 
și reciclabile; 


 Igienice și uşor de întreţinut „Non-stop“ datorită funcţionării alternative a pompelor; 
 Înaintea pompelor, materialele solide se separă de apa uzată ce intră în pompă; 
 Materialele solide se depozitează temporar în sistemele de separare. Prin pompe curge doar 


apa uzată aflată în stadiul anterior curăţării.  


 


 
 


Fig. 20 Vederi generale a unui sistem de pompare a apelor uzate cu separare a materialelor solide 
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În figura 21 sunt prezentate componentele de bază a unui sistem de pompare a apelor uzate cu 
separare a materialelor solide. 


1 – conducta de ape uzate, intrare;  
2 – conducta de ape uzate, vehicular;  
3 – pompă;  
4 – conducta de aspirație;  
5 – conducta de intrare; 
6 – bilă plutitoare (clapetă);  
7 – rezervor pentru substanțe solide;  
8 – aerisire rezervor;  
9 – clapetă de reținere;  
10 – căminul stației. 
Fig. 21 Componentele de bază a unui sistem 


de pompare a apelor uzate cu separare a 
materialelor solide. 


a.    b.  


c.    d.  


e.    f.  


Fig. 22 Fazele de funcționare a sistemului 
a. – admisie ape uzate; b. – pornire pompă dreapta; c. – pompare pompă dreapta; d.- admisie ape uzate; 


e. – pornire pompă stînga; f. - pompare pompă stînga. 
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Etapele de construcție a unei stații de pompare a 
apelor uzate  
Săparea și pregătirea gropii de instalare 


 Groapa se va săpa la adîncimea necesară (adîncimea totală a 
stației); 


 Atenție la panta tabulaturii care va fi conectată la stație! 
Capacele de acoperire ale stației trebuie să fie la nivelul 
solului; 


 Pe fundul gropii se va turna un pat de beton armat de minim 
250 mm. 


Instalarea stației 


 Se așează stația pe patul de beton; 
 În cazul în care există pînză freatică (risc de flotabilitate a 


stației), atunci stația se va încastra în beton; 
 Se umple groapa cu material excavat la săparea gropii. Acesta 


se va tasa pe măsura ce groapa se umple; 
 Pe măsura ce se ajunge la racorduri, acestea se conectează la 


restul instalației; 
 Se efectuează conectarea electrică a pompelor și a celorlalte 


echipamente electrice la tablou; 
 Se face o inspecție vizuală a interiorului stației: se vor verifica 


starea instalațiilor, strîngerea ansamblurilor șurub-piuliță de 
prinderile cu flanșă, fixarea pompelor pe beton. 


Intrare efluent 


 Accesul efluentului în stație se face prin racordul de admisie, 
prevăzut cu vană tip pană, cu prindere pe flanșă. 


Control funcționare pompe 


 Atunci cînd nivelul influentului ajunge la nivelul prestabilit de 
golire, senzorul de nivel respectiv ajunge în poziție orizontală, 
moment în care în interiorul acestuia se face un contact, 
transmițînd astfel un semnal către automatizarea stației. 
Acesta comandă pornirea uneia din pompele de refulare.  


 Pe masura ce efluentul este pompat, nivelul acestuia scade în 
camera de separare. Cînd nivelul atinge valoarea minimă, 
senzorul revine la verticală, contactul din interior este 
întrerupt, trimițînd un semnal automatizării, iar acesta 
comandă oprirea pompei; 


 Automatizarea efectuează un control al regimului de 
funcționare ale pompelor, asigurîndu-le o uzură uniformă. 
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Situație accidentală de depășire debit efluent 


 În această situație nivelul de efluent ajunge la al doilea senzor, 
care transmite semnal automatizării. Această comandă 
pornirea și a celei de-a doua pompe, evitînd astfel o posibilă 
inundare a stației. 


Deservirea tehnică și întreținerea 


 În caz de avariere, automatizarea transmite semnal prin 
SCADA. Echiparea opțională cu modul GSM permite 
interogarea stației, vizualizîndu-se diverși parametri (nivel 
efluent, ore de funcționare pompe etc.); 


 Operațiile de întreținere se pot face la atelierul de deservire 
tehnică, grație amplasării pompelor pe ghidaje verticale; 


 Pentru siguranța operatorului de service, stația este prevăzută 
cu iluminare interioară, ventilație naturală și ventilație forțată. 
Aceste operații nu împiedică funcționarea stației.  


Alegerea pompelor și acordarea curbelor caracteristice cu cerințele 
instalației 
Funcționarea perfectă într-un sistem a unei pompe 
centrifuge depinde, în primul rînd, de alegerea ei. 
Pompa centrifugă este cea mai răspîndită pompă din 
lume fapt datorat pe de o parte simplității sale 
constructive precum și a costurilor de exploatare 
reduse. La ora actuală tendința este de utilizare a acestor 
pompe și în domenii care sunt specifice altor tipuri de 
pompe. Spre exemplu prin utilizarea motoarelor de 
antrenare cu turație ridicată se pot atinge valori ale 
presiuni de refulare mult mai mari, fapt ce le face utile 
și domenii de debite reduse și presiuni de refulare 
ridicate. Criteriile de bază în alegerea pompelor 
centrifuge sunt: debitul pompei – Q și înălțimea de 
pompare – H. Din diagrama curbelor caracteristice 
pentru pompele centrifuge se poate vedea modul cum 
se modifică parametrii funcționali (H, P,, NPSH), 
odată cu modificarea debitului (Q). Se întîmplă frecvent 
ca parametrii solicitați pentru echipamentul de pompare 
să fie supraevaluați, fenomen cu implicații nefaste 
asupra pompei și a instalației în sine.  


Fig. 23 Punctul de funcționare energetic alimentată de 
către o pompă 
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Așa numitul punct de funcționare este mai greu de stăpînit, astfel pompa va funcționa într-un palier 
debit minim - debit maxim, respectiv înălțime de pompare maximă și minimă. Alegerea acestui 
palier este determinant pentru funcționarea optimă a echipamentului. Din diagrame se poate vedea 
că odată cu creșterea debitului înălțimea de pompare scade, puterea absorbită crește, valoarea 
NPSH creste și ea. Curba de randament are o creștere în prima fază după care scade cu creșterea 
debitului, fig. 23. 


Menținerea funcționării pompei în zona de randament ridicat conduce la o exploatare 
corespunzătoare a acesteia, energia consumată pentru transportul fluidului vehiculat fiind minimă. 
Totodată cu creșterea debitului crește puterea absorbită. 


Alegerea pompei într-o anumită zonă și funcționarea acesteia în altă zonă cum ar fi de exemplu 
supradimensionarea înălțimii de pompare, fenomenul va duce la deplasarea funcționării pompei pe 
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Fig. 24.Cîmp de caracteristici pentru pompele submersibile 


 


 
Fig. 25 Cîmp de caracteristici pentru pompe de suprafață multietajate 
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Fig. 26 Cîmp de caracteristici pentru pompe de suprafață monorotor 
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POMPE ȘI INSTALAȚII DE 
POMPARE 
Noțiuni fundamentale despre pompe 


ompa este o maşină hidraulică. Maşinile hidraulice fac parte din clasa mașinilor care 
realizează un transfer de energie de la o formă de energie, denumită energie primară, la o 
altă formă de energie, denumită energie secundară. Mașinile hidraulice sunt acele maşini 


la care cel puţin una dintre cele două forme de energie este energia hidraulică. Maşinile hidraulice 
se numesc maşini de forţă (de exemplu, turbine) atunci cînd acestea efectuează lucru mecanic, 
respectiv se numesc maşini de lucru (de exemplu, pompe) atunci cînd consumă lucru mecanic. 


În funcţie de sensul în care se realizează transferul de energie, maşinile hidraulice se clasifică 
în trei mari grupe: 


1. Generatoare hidraulice, la care energia secundară este energie hidraulică, iar energia 
primară este o energie de alt tip. Generatoarele hidraulice sunt: pompe, ventilatoare, 
suflante, elevatoare, ejectoare. 


2. Motoare hidraulice, la care energia primară este energie hidraulică, iar energia secundară 
este o energie de alt tip. Motoarele hidraulice sunt: turbine și eoliene. 


3. Transformatoare hidraulice, care realizează conversia unor parametri ai aceleiaşi forme 
de energie, prin intermediul energiei hidraulice. Transformatoarele hidraulice sunt cuplaje 
hidraulice.  


În funcție de natura fluidului vehiculat, maşinile hidraulice pot fi: 


 Maşini hidraulice care vehiculează lichide (pompe, turbine); 


 Maşini hidraulice care vehiculează gaze, la care nu se ia în considerare compresibilitatea 
(ventilatoare, suflante, eoliene), raportul presiunilor de la refulare şi aspirație fiind mai 
mare de 1,3. De exemplu compresoarele nu pot fi incluse în clasa mașinilor hidraulice, 
deoarece acestea comprimă și încălzesc gazul. 


Generatoare hidraulice 
În funcţie de modul în care se efectuează transferul de energie către curentul de fluid, 
generatoarele hidraulice pot fi grupate după cum urmează. 


Turbogeneratoare hidraulice (turbopompe), la care transferul de energie se efectuează prin 
impactul dintre palele rotorului şi curentul de fluid, mărindu-i acestuia din urmă momentul cinetic. 
La acest tip de generatoare hidraulice, energia cedată curentului de fluid depinde de debitul 
vehiculat, iar spaţiul de aspiraţie comunică cu cel de refulare. Turbopompele reprezintă cel mai 
folosit tip de generatoare hidraulice, motiv pentru care le vom acorda o atenţie deosebită. 


Generatoare volumice, la care transferul de energie se efectuează prin transportul periodic al unor 
volume elementare de fluid sub presiune, de la aspiraţie către refulare. La acest tip de generatoare, 
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POMPARE 
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spaţiul de aspiraţie este separat etanş de spaţiul de refulare, iar energia cedată curentului de fluid 
este independentă de debit (din acest motiv, generatoarele volumice necesită protecţie contra 
suprapresiunii în zona de refulare). 


Generatoare cu fluid motor, la care transferul de energie se efectuează prin amestecul a două 
fluide: unul cu energie ridicată și debit mic, iar celălalt cu energie scăzută și debit mare. 


Elevatoarele hidraulice, care realizează transferul unor volume de fluid de la o cotă geodezică 
scăzută, la o cotă geodezică ridicată. 


Parametrii funcționali ai turbopompelor 
Parametrii fundamentali care determină funcţionarea turbopompelor în sistemele hidraulice sunt 
reprezentaţi în schema globală din figura 1 și sunt definiţi după cum urmează: 


Debitul vehiculat, Q – reprezintă 
volumul de fluid care trece prin 
secţiunea de refulare a pompei în 
unitatea de timp. 


Înălţimea de pompare, H – 
reprezintă energia pe care o 
cedează pompa curentului de 
fluid, raportată la greutate. Ea 
este definită ca diferenţă între 
energia fluidului la refulare (r) şi 
energia fluidului la aspiraţie (a), 
ambele energii raportate la 
greutate. Între punctele a și r, 
linia energetic LE, fig. 1, 
prezintă un salt de înălţime H. 


Fig. 1 Schema aferentă încadrării unei pompe într-un sistem hidraulic 


Puterea hidraulică (puterea utilă), Ph – reprezintă energia totală cedată curentului de fluid în 
unitatea de timp. Ea se calculează în funcţie de debitul vehiculat și înălţimea de pompare astfel: 


P h g Q H 


Puterea absorbită (puterea pompei), P – reprezintă energia totală consumată de pompă în unitatea 
de timp pentru a ceda curentului de fluid puterea Ph 


Randamentul, - reprezintă raportul dintre puterea utilă şi puterea absorbită a pompei.  


Viteza de rotaţie (turaţie), n [rot/s] – este un parametru caracteristic al turbopompelor și reprezintă 
numărul de rotaţii efectuate de rotorul pompei în unitatea de timp. În domeniul turbopompelor este 
folosit în mod frecvent termenul de turaţie, unitatea de măsură uzuală fiind [rot/min]. 


Viteza unghiulară, - este de asemenea un parametru caracteristic al turbopompelor, fiind definit 
în funcţie de viteza de rotaţie în [rot/s].  
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Dacă turaţia se măsoară în [rot/min], viteza unghiulară este definită prin relaţia:  


2 n/60 


Momentul la arbore, M – reprezintă cuplul motor care trebuie furnizat la axul pompei pentru a 
putea asigura puterea absorbită:  


M P/ 


Sarcină pozitivă netă la aspiraţie, NPSH – este un parametru de cavitaţie foarte important pentru 
pompe. El reprezintă energia suplimentară raportată la greutate, necesară la aspiraţia pompei, peste 
nivelul piezometric dat de presiunea de vaporizare a fluidului, astfel încît în pompă să nu apară 
cavitaţia (a se vedea reprezentarea grafică din figura 1). 


Pentru a avea o vedere de ansamblu asupra unui agregat de pompare, trebuie definită şi puterea a 
agregatului, Pag, care reprezintă puterea absorbită de motorul de antrenare al pompei pentru a putea 
furniza curentului de fluid puterea utilă. 


Rolul pompei în instalație 
Pompa este o maşină care transformă energia mecanică primită de la o sursă de antrenare în energie 
hidraulică. Astfel, energia transmisă lichidului poate fi utilizată potrivit scopului dorit: alimentare 
cu apă, transport hidraulic, acţionare hidraulică etc. Deoarece pompele sunt destinate mai ales 
transportului de lichide la distanţie și nivele diferite, utilizarea lor s-a impus aproape pretutindeni 
unde s-a ivit necesitatea unui astfel de transport. În industrie, pompele sunt utilizate nemijlocit în 
diverse procese tehnologice, vehiculînd o mare varietate de lichide, sau în scopuri auxiliare pentru 
alimentări cu apă industrială și potabilă. În agricultură, pompele se utilizează în sistemele de irigaţii 
şi desecări, în sistemele de alimentare cu apă a localităţilor rurale, a fermelor, sau direct în procesul 
de producţie prin ataşarea lor la diverse maşini agricole, cum sunt cele de combatere a dăunătorilor. 


Deoarece transportul unui lichid cu ajutorul pompei presupune o continuitate a curgerii între sursa 
de alimentare și locul deversării, aceasta nu se poate realiza decît într-o instalaţie hidraulică. O 
astfel de instalaţie este alcătuită în mod obişnuit din: conducte, armături, aparate de măsură și 
bineînţeles pompă, ca element principal. Conductele au rolul de a face legătura între pompă şi sursa 
de aspiraţie și locul de refulare a lichidului. Din aceste motive, conducta care se racordează la 
rezervorul de aspiraţie se numeşte „conductă de aspiraţie" şi, 
în mod analog, cea care uneşte ştuţul de refulare al pompei cu 
rezervorul de refulare, „conductă de refulare".  


În figura 2 este reprezentată schema unei instalaţii hidraulice 
simple, în circuit deschis. Instalaţia se compune din 
următoarele elemente: sorbul S, montat la capătul conductei 
de aspiraţie CA, scufundat în lichid, pompa P, acţionată de 
motorul electric EM, robinetul de reglare R și conducta de 
refulare CR. Ca aparate de măsură sunt ataşate: un 
manovacuummetru MV, amplasat pe conducta de aspiraţie, 
și un manometru M, montat pe conducta de refulare a pompei. 


Manovacuummetrul serveşte la măsurarea depresiunii din 
Fig. 2 Instalaţie în circuit deschis 
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conducta de aspiraţie, iar manometrul indică presiunea de refulare la ieşirea lichidului din pompă. 
în unele situaţii, manovacuummetrul poate indica și suprapresiune în aspiraţie, cînd nivelul 
lichidului din rezervorul de aspiraţie este mai ridicat decît axa pompei cu o anumită înălţime 
geodezică, sau cînd se aspiră din spaţii aflate la presiuni mai mari decît presiunea atmosferică. 
Robinetul R servește pentru reglarea debitului pompei în funcţie de consumator.  


Distanţele sunt cotate cu următoarele semnificații: 


 HgA - înălţimea geodezică de aspiraţie şi reprezintă distanţa pe verticală dintre nivelul 
lichidului din rezervorul de aspiraţie şi axa rotorului pompei; 


 HgR - înălţimea geodezică de refulare şi reprezintă distanţa pe verticală dintre axa rotorului 
pompei și axa conductei orizontale de refulare; 


 Hgtot - înălţimea geodezică totală, care este egală cu HgA + HgR. 


Prin urmare, pompa este un element absolut indispensabil într-o instalaţie hidraulică, iar energia 
pe care o transmite lichidului se manifestă prin circulaţia acestuia în conducte, la o anumită 
presiune. 


Astfel, într-o instalaţie, pompa îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 


 de transvazare, atunci cînd lichidul este deplasat de la sursa de alimentare pînă la 
consumator; 


 de recirculare, atunci cînd o cantitate limitată de lichid este vehiculată în circuit închis; 


 de acţionare, în cazul în care energia de presiune a lichidului este folosită pentru 
producerea şi amplificarea forţelor. 


Din aceste atribuţii decurg și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, din punct de vedere 
hidraulic, pompa amplasată într-o instalaţie, condiţii care impun asigurarea parametrilor energetici 
necesari: debit (Q) și presiune (H). 


Caracteristicile lichidului vehiculat în instalaţie determină tipul constructiv al pompei şi impun 
alegerea potrivită şi adecvată a dimensiunilor acesteia. 


Deoarece diversitatea instalaţiilor hidraulice deservite de pompe este practic nelimitată, datorită 
nenumăratelor domenii de activitate în care acestea îşi găsesc aplicarea, pompa trebuie să posede 
anumite calităţi valabile pentru orice tip de instalaţie. Dintre acestea, principalele calităţi sunt: 


Siguranţa în funcţionare. Prin aceasta se înţelege că, în condiţiile unei exploatări corecte, pompa 
trebuie să funcţioneze neîntrerupt o perioadă de timp acceptabilă, pînă la opririle necesare 
reviziilor.  


Asigurarea parametrilor hidraulici solicitaţi. Prin aceasta se înţelege că pompa trebuie să realizeze 
caracteristicile „nominale" contractate, care sunt cele la care pompa va funcţiona cea mai mare 
parte din timpul ei de exploatare. Este de dorit ca la valoarea nominală a caracteristicilor, pompa 
să funcţioneze cu un randament maxim, realizîndu-se prin aceasta o exploatare avantajoasă din 
punct de vedere economic. Dar în practică există situaţii frecvente care cer ca pompele să 
funcţioneze la parametri hidraulici diferiţi faţă de cei nominali, ca de exemplu: variaţii mari ale 
nivelului de lichid peste limitele prevăzute în bazinul de aspiraţie, creşterea rezistenţelor hidraulice 
în conducta de refulare, datorită înfundărilor sau depunerilor, temperatura mediului ambiant diferă 


 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |                       SUPORT DE CURS 


23 


Pom
pe şi instalații de pom


pare  


de cea preconizată şi încă multe altele. Prin urmare, pompa trebuie să corespundă şi acestor 
solicitări suplimentare, iar funcţionarea ei trebuie să fie elastică în cadrul limitelor garantate de 
uzina constructoare. 


Întreţinere simplă, acces uşor. Prin aceasta se înțelege că operaţiile de întreţinere care se efectuează 
în timpul exploatării trebuie să se limiteze la un număr cît mai redus de intervenții şi la intervale 
de timp cît mai mari. Accesul la interiorul pompei trebuie să ofere posibilitatea verificării şi 
înlocuirii pieselor defecte prin manevrări simple, ușor de realizat cu mijloace locale și efectuate 
într-un timp cît mai scurt, de preferat fără demontarea pompei din instalație. 


Diversitatea foarte mare a situațiilor de funcționare a pompelor în instalații impune desigur şi alte 
condiții de funcționare, specifice tipului de instalație.  


Clasificarea pompelor  
Turbopompe 


Luînd în consideraţie diferite aspecte legate de direcţiile de mişcare ale apei în interiorul pompelor, 
legate de rotoarele pompelor turbopompele pot fi 
clasificate în felul următor, fig. 3: 


a. din punct de vedere al direcţiei de curgere a apei 
prin canalele rotorice: 
 pompe centrifuge, la care mişcarea apei în 


rotor este preponderent radială, fig. 3a; 
 pompe diagonale, la care viteza apei în rotor 


are două componente, una radială şi una 
axială, iar ieşirea poate fi radială sau axială, 
fig. 3b, respectiv 3c; 


 pompe axiale, la care mişcarea apei în rotor 
este preponderent axială, fig. 3d. 


b. din punct de vedere al numărului de rotoare: 
 pompe monoetajate, cu un singur rotor, la 


care înălţimea de pompare creşte odată cu 
turaţia, care este şi ea limitată din 
considerente legate de rezistenţa mecanică a rotorului; 


 pompe multietajate, cu mai multe rotoare montate pe un arbore comun și parcurse pe 
rînd de lichid, fig. 6 și 12. 


c. din punct de vedere al aspiraţiei: 
 pompe cu rotoare cu aspiraţie simplă, sau cu simplu flux, la care intrarea se face axial 


într-un singur sens, fig. 3a; 
 pompe cu rotoare cu aspiraţie dublă, sau cu dublu flux, la care intrarea are loc pe direcţie 


axială, dar în sensuri contrare, pe ambele feţe ale rotorului, figura 3b. 


Toate turbopompele au în componenţă un rotor (6), fig. 5b, paletat, care transformă energia 
mecanică în energia hidraulică.  


Fig. 3 Tipuri de pompe: 
a – centrifuge; b, c – diagonală; d-axială. 
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de cea preconizată şi încă multe altele. Prin urmare, pompa trebuie să corespundă şi acestor 
solicitări suplimentare, iar funcţionarea ei trebuie să fie elastică în cadrul limitelor garantate de 
uzina constructoare. 


Întreţinere simplă, acces uşor. Prin aceasta se înțelege că operaţiile de întreţinere care se efectuează 
în timpul exploatării trebuie să se limiteze la un număr cît mai redus de intervenții şi la intervale 
de timp cît mai mari. Accesul la interiorul pompei trebuie să ofere posibilitatea verificării şi 
înlocuirii pieselor defecte prin manevrări simple, ușor de realizat cu mijloace locale și efectuate 
într-un timp cît mai scurt, de preferat fără demontarea pompei din instalație. 


Diversitatea foarte mare a situațiilor de funcționare a pompelor în instalații impune desigur şi alte 
condiții de funcționare, specifice tipului de instalație.  


Clasificarea pompelor  
Turbopompe 


Luînd în consideraţie diferite aspecte legate de direcţiile de mişcare ale apei în interiorul pompelor, 
legate de rotoarele pompelor turbopompele pot fi 
clasificate în felul următor, fig. 3: 


a. din punct de vedere al direcţiei de curgere a apei 
prin canalele rotorice: 
 pompe centrifuge, la care mişcarea apei în 


rotor este preponderent radială, fig. 3a; 
 pompe diagonale, la care viteza apei în rotor 


are două componente, una radială şi una 
axială, iar ieşirea poate fi radială sau axială, 
fig. 3b, respectiv 3c; 


 pompe axiale, la care mişcarea apei în rotor 
este preponderent axială, fig. 3d. 


b. din punct de vedere al numărului de rotoare: 
 pompe monoetajate, cu un singur rotor, la 


care înălţimea de pompare creşte odată cu 
turaţia, care este şi ea limitată din 
considerente legate de rezistenţa mecanică a rotorului; 


 pompe multietajate, cu mai multe rotoare montate pe un arbore comun și parcurse pe 
rînd de lichid, fig. 6 și 12. 


c. din punct de vedere al aspiraţiei: 
 pompe cu rotoare cu aspiraţie simplă, sau cu simplu flux, la care intrarea se face axial 


într-un singur sens, fig. 3a; 
 pompe cu rotoare cu aspiraţie dublă, sau cu dublu flux, la care intrarea are loc pe direcţie 


axială, dar în sensuri contrare, pe ambele feţe ale rotorului, figura 3b. 


Toate turbopompele au în componenţă un rotor (6), fig. 5b, paletat, care transformă energia 
mecanică în energia hidraulică.  


Fig. 3 Tipuri de pompe: 
a – centrifuge; b, c – diagonală; d-axială. 
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Pompele centrifuge şi cele diagonale sunt prevăzute cu carcasă spirală (3),fig. 5a, care are rolul de 
a colecta fluidul de pe periferia rotorului. 


La pompele axiale această carcasă spirală este înlocuită de un aparat director (7), fig. 8, prevăzut 
cu palete. 


Rotoarele pompelor centrifuge și diagonale sunt alcătuite din două coroane circulare între care sunt 
dispuse palele retorice, în cazul rotorului închis, fig. 4a, dintr-o singură coroană circulară interioară, 
în cazul rotoarelor semiînchise, fig. 4d, sau fără coroane, palele fiind încastrate în butuc, în cazul 
rotoarelor deschise, fig. 4e. 


Rotoarele pompelor axiale sunt de tip deschis, iar uneori palele retorice pot fi reglate chiar în timpul 
funcționării. 


 
  a.   b.  c.  d. e. 


Fig. 4 Rotoare de turbopompe:  
a – cu simplu flux; b – cu dublu flux; c – închis; d – semiînchis; e – deschis. 


Pompă centrifugă 


Acesta este cel mai uzual tip de turbopompe, fig. 5. și sunt caracterizate prin intrarea axială a apei 
în rotor şi ieşirea radială. 


a.        b. 
Fig. 5 ─ Pompa centrifugă: a. - vedere de ansamblu; b. - secţiune longitudinală 


Principalele elemente componente sunt următoarele (a se vedea figura 5b): arborele (1) care 
transmite mişcarea de la motorul de antrenare la rotorul pompei; sistemul de etanşare (2) care 
împiedică fluidul să părăsească carcasa pompei; camera spirală (3) care preia fluidul la ieşirea din 
rotor şi îl vehiculează către flanşa de refulare (4); flanşa de aspiraţie (5); rotorul pompei (6); palele 
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rotorice (7), prin intermediul cărora rotorul cedează energie curentului de fluid; carcasa pompei 
(8); blocul de lagăre (9); suportul pompei (10) şi presetupa (11). 


Pompă centrifugă multietajată 


Acest tip de pompe sunt folosite pentru realizarea unor înălţimi de pompare relativ mari, la debite 
relativ mici. Este o pompă compactă, care are în componenţă mai multe rotoare cuplate în serie pe 
acelaşi ax, fig. 6. Carcasa pompei este astfel realizată încît să permită fluidului trecerea de la 
refularea unui rotor, la aspiraţia următorului rotor. Fiecare rotor, împreună cu porţiunea aferentă 
de carcasă şi elementele de ghidare ale fluidului (palele statorice) către aspiraţia rotorului următor, 
formează un etaj al pompei. Astfel o pompă multietajată trebuie să conţină un tronson de aspiraţie 
(pentru admisia fluidului în pompă), un tronson de refulare (pentru evacuarea fluidului) şi mai 
multe etaje cuprinse între cele două tronsoane. Prinderea acestor tronsoane se realizează cu ajutorul 
unor tiranţi. 


 


Fig. 6 Pompa centrifugă multietajată (secţiune longitudinală) 


Principalele elemente componente ale unei pompe centrifuge multietajate sunt (a se vedea, fig. 6: 
arborele (1), care transmite mişcarea de la motorul de antrenare la rotoarele pompei; tiranţii de 
prindere (2); camera spirală (3); etajul cu flanşă de refulare (4); etajul cu flanşă de aspiraţie (5); 
rotoarele cuplate în serie pe axul pompei (6); palele rotorice (7); carcasa pompei (8) și palele 
statorice (9). 


Pompă cu dublu flux 


Acest tip de pompe de asemenea este o pompă centrifugă, folosită pentru vehicularea unor debite 
relativ mari, cu înălţimi de pompare relativ mici. Este o pompă compactă, al cărei rotor de 
construcţie specială (cu două spaţii de aspiraţie și unul de refulare) joacă rolul a două rotoare 
cuplate în paralel pe acelaşi ax, fig. 7. 
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rotorice (7), prin intermediul cărora rotorul cedează energie curentului de fluid; carcasa pompei 
(8); blocul de lagăre (9); suportul pompei (10) şi presetupa (11). 


Pompă centrifugă multietajată 


Acest tip de pompe sunt folosite pentru realizarea unor înălţimi de pompare relativ mari, la debite 
relativ mici. Este o pompă compactă, care are în componenţă mai multe rotoare cuplate în serie pe 
acelaşi ax, fig. 6. Carcasa pompei este astfel realizată încît să permită fluidului trecerea de la 
refularea unui rotor, la aspiraţia următorului rotor. Fiecare rotor, împreună cu porţiunea aferentă 
de carcasă şi elementele de ghidare ale fluidului (palele statorice) către aspiraţia rotorului următor, 
formează un etaj al pompei. Astfel o pompă multietajată trebuie să conţină un tronson de aspiraţie 
(pentru admisia fluidului în pompă), un tronson de refulare (pentru evacuarea fluidului) şi mai 
multe etaje cuprinse între cele două tronsoane. Prinderea acestor tronsoane se realizează cu ajutorul 
unor tiranţi. 


 


Fig. 6 Pompa centrifugă multietajată (secţiune longitudinală) 


Principalele elemente componente ale unei pompe centrifuge multietajate sunt (a se vedea, fig. 6: 
arborele (1), care transmite mişcarea de la motorul de antrenare la rotoarele pompei; tiranţii de 
prindere (2); camera spirală (3); etajul cu flanşă de refulare (4); etajul cu flanşă de aspiraţie (5); 
rotoarele cuplate în serie pe axul pompei (6); palele rotorice (7); carcasa pompei (8) și palele 
statorice (9). 


Pompă cu dublu flux 


Acest tip de pompe de asemenea este o pompă centrifugă, folosită pentru vehicularea unor debite 
relativ mari, cu înălţimi de pompare relativ mici. Este o pompă compactă, al cărei rotor de 
construcţie specială (cu două spaţii de aspiraţie și unul de refulare) joacă rolul a două rotoare 
cuplate în paralel pe acelaşi ax, fig. 7. 
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a.        b. 


Fig. 7 Pompa cu dublu flux: a. - vedere de ansamblu; b. - secţiune longitudinală 


Pentru a asigura intrarea cît mai uniformă a fluidului în cele două spaţii de aspiraţie ale rotorului, 
carcasa pompei este prevăzută în părţile laterale cu două camere spirale de aspiraţie (mai mici ca 
dimensiuni decît camera spirală de refulare). Principalele elemente componente ale acestui tip de 
pompă sunt, fig. 6: arborele pompei (1), care transmite 
mişcarea de la motorul de antrenare la rotorul de construcţie 
specială; sistemele de etanşare (2), care împiedică fluidul să 
părăsească carcasa pompei; camera spirală de refulare (3); 
flanşa de refulare (4); flanşa de aspiraţie (5); rotorul pompei 
(6); palele rotorice (7), prin intermediul cărora rotorul cedează 
energie curentului de fluid; carcasa pompei (8), executată din 
două piese, care se cuplează în plan orizontal, permiţînd astfel 
demontarea uşoară a pompei; blocurile de lagăre (9) şi 
camerele spirale de aspiraţie (10). 


Pompă diagonală  


Acest tip de pompă la fel este o turbopompă caracterizată prin 
intrarea axială a apei în rotor şi ieşirea diagonală după 
schema următoare: Pompele diagonale pot avea arborele în 
poziţie orizontală (componentele seamănă cu cele descrise la 
pompa centrifugă, cu excepţia rotorului, care este de tip 
diagonal), sau pot avea arborele în poziţie orizontală, fig. 8. 
Principalele elemente componente ale unei pompe diagonale 
cu ax vertical, monoetajate, fig. 8, sunt: arborele (1) care 
transmite mişcarea de la motorul de antrenare la rotorul 
pompei; blocul de lagăre cu alunecare (2); carcasa pompei (3), 
corespunzătoare unui etaj; pîlnia (confuzorul) de aspiraţie (4), 
piesă specială care permite admisia uniformă a lichidului în 
rotor; rotorul diagonal al pompei (5); palele rotorice (6); 
palele statorice (7); tronsonul drept (8) prin care este refulat Fig. 8 Pompa diagonală cu ax vertical 
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lichidul (prin spaţiul central al acestui tronson trece arborele pompei); tronsonul de cot (9) prin 
care este refulat lichidul (arborele pompei iese prin partea superioară a acestui tronson) și blocul 
de lagăre de rostogolire (10). Se subliniază faptul că la acest tip de pompă, datorită construcţiei 
rotorului, mişcarea fluidului la ieşirea din rotor este caracterizată de o puternică componentă 
tangenţială a vitezei, ceea ce duce la o mişcare elicoidală în aval de rotor, deci la mărirea drumului 
parcurs de particulele fluide prin pompă şi prin conducta de refulare şi, în consecinţă, la creşterea 
pierderilor de sarcină în zona de refulare. Rolul palelor statorice este, pe de o parte, de a anula 
cuplul hidraulic existent la ieşirea din rotor, astfel încît lichidul să aibă o direcţie axială la ieşirea 
din stator şi, pe de altă parte, de a susţine blocul de lagăre de rostogolire, care sunt necesare în 
apropierea rotorului, datorită lungimii mari a arborelui pompei. 


Pompă cu canal lateral 


Pompele cu canal lateral sunt utilizate pentru 
aplicatii de transvazare a fluidelor neutre sau 
agresive din punct de vedere chimic, a fluidelor 
pure sau contaminate cu diverse gaze, a fluidelor 
cu temperaturi foarte joase sau a fluidelor fierbinti. 
Pompele cu canal lateral pot fi realizate în design 
orizontal sau vertical (inclusiv versiuni 
multietajate), echipate cu etansare mechanic sau 
fără etanșare (cuplaj magnetic). Capacitați maxime 
pînă la 40 m3/h; presiuni maxime de refulare pînă 
la 40 bar.  


Fig. 9 Pompă cu canal lateral 


Pompă propeller  


Pompele cu elice (propeller pumps) sunt utilizate 
pentru aplicații de transvazare a cantităților mari de 
fluide neutre sau agresive din punct de vedere chimic, 
fluide pure sau contaminate cu particule solide, fluide 
cu temperaturi foarte joase sau fluide fierbinți. 
Pompele cu elice pot fi realizate în design orizontal sau 
vertical, echipate cu etanșare mecanică sau cu etanșare 
moale. Capacități maxime pînă la 35.000 m3/h; înălțimi 
maxime de pompare pînă la 10 mCA.   Fig. 10 Pompă cu ilice 


Pompă submersibilă 


Clasa pompelor centrifuge conține subclasa pompelor submersibile, pompe care se montează înecat 
sub nivelul lichidului pompat (rezervoare de apă potabilă, bazine de recepție la stațiile de 
canalizare, puțuri de adîncime etc., fig. 11, 12, 14 și 15. 


Pentru apa subterană pompele submersibile centrifuge multietajate sunt soluția de bază pentru 
extracția apei. De ce se preferă pomparea apei subterane? Este unanim acceptată ideea că dintr-un 
foraj bine executat se poate pompa apă de o calitate satisfăcătoare.  
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lichidul (prin spaţiul central al acestui tronson trece arborele pompei); tronsonul de cot (9) prin 
care este refulat lichidul (arborele pompei iese prin partea superioară a acestui tronson) și blocul 
de lagăre de rostogolire (10). Se subliniază faptul că la acest tip de pompă, datorită construcţiei 
rotorului, mişcarea fluidului la ieşirea din rotor este caracterizată de o puternică componentă 
tangenţială a vitezei, ceea ce duce la o mişcare elicoidală în aval de rotor, deci la mărirea drumului 
parcurs de particulele fluide prin pompă şi prin conducta de refulare şi, în consecinţă, la creşterea 
pierderilor de sarcină în zona de refulare. Rolul palelor statorice este, pe de o parte, de a anula 
cuplul hidraulic existent la ieşirea din rotor, astfel încît lichidul să aibă o direcţie axială la ieşirea 
din stator şi, pe de altă parte, de a susţine blocul de lagăre de rostogolire, care sunt necesare în 
apropierea rotorului, datorită lungimii mari a arborelui pompei. 


Pompă cu canal lateral 


Pompele cu canal lateral sunt utilizate pentru 
aplicatii de transvazare a fluidelor neutre sau 
agresive din punct de vedere chimic, a fluidelor 
pure sau contaminate cu diverse gaze, a fluidelor 
cu temperaturi foarte joase sau a fluidelor fierbinti. 
Pompele cu canal lateral pot fi realizate în design 
orizontal sau vertical (inclusiv versiuni 
multietajate), echipate cu etansare mechanic sau 
fără etanșare (cuplaj magnetic). Capacitați maxime 
pînă la 40 m3/h; presiuni maxime de refulare pînă 
la 40 bar.  


Fig. 9 Pompă cu canal lateral 


Pompă propeller  


Pompele cu elice (propeller pumps) sunt utilizate 
pentru aplicații de transvazare a cantităților mari de 
fluide neutre sau agresive din punct de vedere chimic, 
fluide pure sau contaminate cu particule solide, fluide 
cu temperaturi foarte joase sau fluide fierbinți. 
Pompele cu elice pot fi realizate în design orizontal sau 
vertical, echipate cu etanșare mecanică sau cu etanșare 
moale. Capacități maxime pînă la 35.000 m3/h; înălțimi 
maxime de pompare pînă la 10 mCA.   Fig. 10 Pompă cu ilice 


Pompă submersibilă 


Clasa pompelor centrifuge conține subclasa pompelor submersibile, pompe care se montează înecat 
sub nivelul lichidului pompat (rezervoare de apă potabilă, bazine de recepție la stațiile de 
canalizare, puțuri de adîncime etc., fig. 11, 12, 14 și 15. 


Pentru apa subterană pompele submersibile centrifuge multietajate sunt soluția de bază pentru 
extracția apei. De ce se preferă pomparea apei subterane? Este unanim acceptată ideea că dintr-un 
foraj bine executat se poate pompa apă de o calitate satisfăcătoare.  
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Fig. 11 Pompe submersibile centrifugal multietajate pentru apă curată 


Fig. 12 Descrierea constructivă a unei pompe submersibile multietajată 
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Un grup aparte constituie pompele submersibile pentru pomparea apelor uzate, care se deosebesc 
prin construcția specială a rotorului, fig. 13  


 
Fig. 13 Tipuri de rotoare pentru pompe submersibile pentru ape uzate 


Rotorul – inima tuturor pompelor. Designul și proiectarea determină eficiența pompei. Industria 
oferă o gamă completă de rotoare potrivite pentru toate aplicațiile apei reziduale. Tipuri rotoare 
pentru pompe submersibile ape uzate, fig. 13. 


Tipul D - Deschis, cu o singură pală. Rotorul poate vehicula nămol conținînd fibre lungi și particule 
solide pînă la 13%.  


Tipul S - Rotorul cu tocător este soluția ideală pentru fluide cu particule pînă la 7 mm. 


Tipul E - Rotorul permite fluxul liber al fluidului cu particule solide peste 135 mm., de asemenea 
permite formarea de gaz peste 8%. 


Tipul E - Rotorul este închis, cu o sigură pală permite vehicularea fluidelor care conțin fibre pînă 
la 280 mm. 


Tipul K - Permite vehicularea fluidelor cu o vîscozitate ridicată și particule solide pînă la 290 mm. 


Tipuri de pompe submersibile pentru ape uzate cu sau fără tocător, fig. 14. 


a.     b. 
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Un grup aparte constituie pompele submersibile pentru pomparea apelor uzate, care se deosebesc 
prin construcția specială a rotorului, fig. 13  


 
Fig. 13 Tipuri de rotoare pentru pompe submersibile pentru ape uzate 


Rotorul – inima tuturor pompelor. Designul și proiectarea determină eficiența pompei. Industria 
oferă o gamă completă de rotoare potrivite pentru toate aplicațiile apei reziduale. Tipuri rotoare 
pentru pompe submersibile ape uzate, fig. 13. 


Tipul D - Deschis, cu o singură pală. Rotorul poate vehicula nămol conținînd fibre lungi și particule 
solide pînă la 13%.  


Tipul S - Rotorul cu tocător este soluția ideală pentru fluide cu particule pînă la 7 mm. 


Tipul E - Rotorul permite fluxul liber al fluidului cu particule solide peste 135 mm., de asemenea 
permite formarea de gaz peste 8%. 


Tipul E - Rotorul este închis, cu o sigură pală permite vehicularea fluidelor care conțin fibre pînă 
la 280 mm. 


Tipul K - Permite vehicularea fluidelor cu o vîscozitate ridicată și particule solide pînă la 290 mm. 


Tipuri de pompe submersibile pentru ape uzate cu sau fără tocător, fig. 14. 


a.     b. 
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c)      d) 


Fig. 14 Tipuri de pompe submersibile pentru ape uzate 
a – cu tocător interior, b – cu tocător exterior, c – cu flanşă, d - cu lacăt. 


Caracteristicile constructive ale unei pompe submersibile de ape uzate sunt prezentate în fig. 15.  


1 - punct de introducere a cablului - absolut impermeabil; 2- 
siguranţă în condiţii de funcţionare uscată; 3 - rulmenţi de cea 
mai bună calitate; 4 - garnitură mecanică dublă din carbură de 
siliciu; 5 - distribuitor de ulei; 6 – rotor. 


Toate tipurile de turbopompe prezentate în acest paragraf pot 
avea arborele în poziţie verticală sau orizontală, exceptînd  
pompa cu dublu flux, care are întotdeauna arbore în poziţie 
orizontală. În general, pompele cu axul vertical sunt folosite 
pentru a aspira lichidul direct din bazin. Faptul că axul este 
vertical, permite ca pompa să fie montată înecat (sub nivelul 
suprafeţei libere a lichidului din bazinul de aspiraţie), iar 
motorul de antrenare se află deasupra acestui nivel. Pompele 
cu ax vertical pot fi însă şi pompe submersibile, caz în care 
atît pompa propriu-zisă, cît și motorul de antrenare al acesteia 
se află sub nivelul suprafeţei libere a lichidului din bazinul de 
aspiraţie. Indiferent de tipul pompei, toate pompele cu ax 
vertical nesubmersibile au cîteva caracteristici generale, cum 
ar fi: piesa specială profilată de aspiraţie (pîlnie, sau confuzor 
de aspiraţie), blocul de lagăre de alunecare (care preia 
greutatea arborelui piesa de cot (care permite ieşirea axului 
din conducta de refulare a pompei şi montarea motorului de 
antrenare deasupra acesteia), respectiv construcţia modulară 


Fig. 15 Caracteristicile unice 
constructive ale unei pompe 
submersibile de ape uzate 
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a conductei de refulare, realizată din tronsoane drepte (prin spaţiul central al acestora trecînd 
arborele pompei), construcţie care permite montarea pompei propriu–zise la diferite adîncimi faţă 
de motorul de antrenare. 


Pompă cu canal periferic 


Această pompă este o turbomaşină de construcţie specială, 
fig. 16, care după direcţia curgerii la ieşirea din rotor este 
considerată a fi o turbomaşină tangenţială. 


Caracteristic acestei pompe este faptul că particulele fluide, 
care parcurg traseul dintre aspiraţia și refularea pompei, trec 
de mai multe ori printre palele rotorice, căpătînd la fiecare 
trecere o anumită cantitate de energie cinetică. Traseul 
lichidului este marcat în secţiunea transversală a pompei, 
fig. 16. 


Elementele componente ale pompei cu canal periferic sunt: 
arborele pompei (1); rotorul pompei (2); palele rotorice 
scurte (3), care ocupă parţial canalul periferic - canal inelar 
care înconjoară rotorul (4); aspiraţia pompei (5); refularea 
pompei (6) şi carcasa pompei (7). Datorită rotaţiei, fluidul 
este antrenat de către palele rotorice și este învîrtit în 
secţiunea transversală a canalului datorită forţelor 
centrifuge, aşa cum este ilustrat în fig. 16 (secţiunea A-A). 
Astfel, un şir de perechi de turbioane se deplasează de-a lungul canalului inelar și astfel lichidul 
este vehiculat de la aspiraţie, pînă la refulare. Din acest motiv, pompa cu canal periferic este 
considerată a fi o turbomaşină turbionară. 


Pompe volumice cu mişcare alternativă și rotitoare 


Principala caracteristică a pompelor volumice este relativă în dependență a debitului faţă de valorile 
presiunii la aspiraţia și mai ales la refularea pompei. Pentru acest tip de generatoare hidraulice, 
debitul este dat de suma volumelor elementare pompate în unitatea de timp. Generatoarele 
volumice transformă direct energia mecanică în energie potențială de poziție sau presiune. Se 
caracterizează prin turații mai reduse necesitînd reductoare sau transmisii intermediare. Au organe 
de închidere intre orificiile de admisie și de refulare: palete, supape, bile. Au înălțimea de pompare 
teoretic nelimitată care nu depinde de turația sau forma organului de pompare, ci numai de 
etanșarea organului de închidere, de presiunea mediului în care trebuie refulat fluidul și de puterea 
motorului de antrenare. 


După direcția de deplasare a volumelor, pompele sunt: volumice alternative și volumice rotitoare. 
Clasificarea pompelor volumice este prezentată în fig. 17. 


Fig. 16 Pompa cu canal periferic 


Po
m


pe
 ş


i i
ns


ta
la


ții
 d


e 
po


m
pa


re







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |                       SUPORT DE CURS 


31 


Pom
pe şi instalații de pom


pare  


a conductei de refulare, realizată din tronsoane drepte (prin spaţiul central al acestora trecînd 
arborele pompei), construcţie care permite montarea pompei propriu–zise la diferite adîncimi faţă 
de motorul de antrenare. 


Pompă cu canal periferic 


Această pompă este o turbomaşină de construcţie specială, 
fig. 16, care după direcţia curgerii la ieşirea din rotor este 
considerată a fi o turbomaşină tangenţială. 


Caracteristic acestei pompe este faptul că particulele fluide, 
care parcurg traseul dintre aspiraţia și refularea pompei, trec 
de mai multe ori printre palele rotorice, căpătînd la fiecare 
trecere o anumită cantitate de energie cinetică. Traseul 
lichidului este marcat în secţiunea transversală a pompei, 
fig. 16. 


Elementele componente ale pompei cu canal periferic sunt: 
arborele pompei (1); rotorul pompei (2); palele rotorice 
scurte (3), care ocupă parţial canalul periferic - canal inelar 
care înconjoară rotorul (4); aspiraţia pompei (5); refularea 
pompei (6) şi carcasa pompei (7). Datorită rotaţiei, fluidul 
este antrenat de către palele rotorice și este învîrtit în 
secţiunea transversală a canalului datorită forţelor 
centrifuge, aşa cum este ilustrat în fig. 16 (secţiunea A-A). 
Astfel, un şir de perechi de turbioane se deplasează de-a lungul canalului inelar și astfel lichidul 
este vehiculat de la aspiraţie, pînă la refulare. Din acest motiv, pompa cu canal periferic este 
considerată a fi o turbomaşină turbionară. 


Pompe volumice cu mişcare alternativă și rotitoare 


Principala caracteristică a pompelor volumice este relativă în dependență a debitului faţă de valorile 
presiunii la aspiraţia și mai ales la refularea pompei. Pentru acest tip de generatoare hidraulice, 
debitul este dat de suma volumelor elementare pompate în unitatea de timp. Generatoarele 
volumice transformă direct energia mecanică în energie potențială de poziție sau presiune. Se 
caracterizează prin turații mai reduse necesitînd reductoare sau transmisii intermediare. Au organe 
de închidere intre orificiile de admisie și de refulare: palete, supape, bile. Au înălțimea de pompare 
teoretic nelimitată care nu depinde de turația sau forma organului de pompare, ci numai de 
etanșarea organului de închidere, de presiunea mediului în care trebuie refulat fluidul și de puterea 
motorului de antrenare. 


După direcția de deplasare a volumelor, pompele sunt: volumice alternative și volumice rotitoare. 
Clasificarea pompelor volumice este prezentată în fig. 17. 


Fig. 16 Pompa cu canal periferic 
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Fig. 17 Clasificarea pompelor volumice 


 


Pompe volumice cu mișcare alternativă 


 


Fig. 18 Pompe volumice cu mișcare alternativă 
a. – pompă cu piston; b. – pompă cu membrană; c. – pompă cu clape. 
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În figura 19 este prezentată pompa cu piston cu simplu efect, iar în figura 20 este prezentată pompa 
cu piston cu dublu efect. 


Fig. 19 Pompa cu piston cu simplu efect    Fig. 20 Pompa cu piston cu dublu efect 


Principalele elemente componente ale acestor pompe sunt: flanşa de aspiraţie (1); flanșa de refulare 
(2); supapa de admisie a lichidului (3); supapa de refulare a lichidului (4) și pistonul pompei (5). 


Spaţiul de aspiraţie fiind întotdeauna complet separat faţă de refulare, noţiunea de înălţime de 
pompare nu are sens, în cazul acestor pompe folosindu-se presiunea de refulare drept parametru 
de funcţionare. De asemenea, datorită independenţei debitului de presiunea de refulare, în aval de 
pompe, se montează obligatoriu elemente de siguranţă la suprapresiune. Trebuie remarcat faptul 
că debitul vehiculat nu este constant în timp, astfel încît, în general, în aval de pompe se montează 
rezervoare sub presiune, care să realizeze acumularea lichidului şi menţinerea acestuia la nivelul 
de presiune furnizat de pompă, pentru a dispune de un debit constant în instalaţiile din aval de 
rezervorul de acumulare. 


a.         b. 
Fig. 21 Variaţia temporală a debitului unei pompe cu piston  


a. - cu simplu efect; b. - cu dublu efect 
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Pompe volumice cu mișcare rotitoare 


Aceste tipuri de pompe transportă lichidul cu ajutorul unor 
organe (rotoare) prevăzute la periferie cu spatii goale, limitate 
de organele de închidere (dinți, lobi, palete) care se rotesc cu 
etanșare într-o carcasă de formă corespunzătoare. Pompele 
rotative volumice sunt simple din punct de vedere constructiv, 
ocupă spațiu redus, se autoamorsează, pot transporta lichide 
cu vîscozitate mare, sunt mai puțin sensibile față de 
impuritățile din lichid, pot funcționa la turații mari și asigură 
refularea uniformă a lichidului. 


 


Fig. 22 Pompă cu pistoane radiale cu sprijin exterior 


Pompe cu lobi 


Tipul constructiv al pompei cu lobi a fost inventat la începutul anilor 40 și de atunci a fost în 
continuu dezvoltat și perfecționat. Pompele cu lobi sunt ușor de igienizat și nu deteriorează 
produsul pompat. Sunt construite astfel încît este redus la minim riscul dezvoltării unor bacterii și 
de aceea sunt în special recomandate pentru transportul produselor sensibile. Pot fi utilizate pentru 
o mare varietate de lichide, începînd de la adezivi și pană la căpșuni. 


 


Fig. 23 Etapele procesului de pompare la pompele cu lobi 


 


 


Fig. 24 Diferite tipuri de rotoare la pompele cu lobi 
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Pompe cu roți dințate 


Pompa cu roți dințate este alcătuită dintr-o carcasă în interior cu două roți dințate care se rotesc în 
sens invers, dinții roților constituind organele de închidere a pompei. 


Fig. 25 Tipuri de pompe cu roți dințate 


Pompe cu șurub (cavități progresive), elicoidale 


Pompa elicoidală este cunoscută în literatura de specialitate sub diferite denumiri ca: Moineau, 
Moyno, cu şurub, cu cavităţi progresive sau econolift. Elementele principale ale pompei sunt 
rotorul și statorul. Rotorul este confecţionat din materiale rezistente la coroziune, cum ar fi oţelul 
înalt aliat cromat, sau oţelul inoxidabil pentru a avea o bună comportare în cazul vehiculării unor 
fluide abrazive. Pe întreaga lungime a rotorului sunt practicate canale elicoidale (“filet” exterior cu 
unul sau mai multe începuturi). Cînd este practicat un singur canal elicoidal, rotorul este o elice 
simplă (suprafaţa exterioară a rotorului este o suprafaţă elicoidală simplă) cu secţiunea transversală 
circulară şi are un singur început. Atunci cînd sunt practicate două canale elicoidale rotorul este o 
elice dublă (aria exterioară a rotorului este o suprafaţă elicoidală dublă) cu secţiunea transversală 
formată din doi lobi şi are două începuturi 


Pompa cu rotor elicoidal excentric realizează deplasarea lichidului în sens axial prin împingere cu 
ajutorul spirelor rotorului melcat. 


Fig. 26 Pompe elicoidale 
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Pompe cu palete  


Pompe cu palete prezentate în figura 28 
și 29 sunt mașini hidraulice dublu 
reversibile, atît din punctul de vedere al 
sensului conversiei cît și din punctul de 
vedere al sensului de debitare. 
Volumele de lucru sunt delimitate de 
paletele culisante, rotor și stator. După 
modul cum se realizează aspirația, 
pompele cu lamele pot fi cu aspirație 
interioară sau cu aspirație exterioară. În 
general, sunt cu acțiune simplă. Asta 
înseamnă ca în timpul unei rotații 
complete a rotorului spatiile de lucru 
efectuează un singur ciclu aspirație-
transfer-refulare. În practică totuși se 
pot întîni și pompe cu palete glisante cu 
acțiune multiplă, care, prin comparație 
cu cele cu acțiune simplă, prezintă 
avantajele: debitare uniformă; 
echilibraj mai bun (posibilitate redusă 
de apariție a vibrațiilor); presiuni și 
debite mai mari; construcție mai 
compactă. 


Pompe de vid 


Tot un generator volumic este şi pompa de vid cu inel fluid prezentată în figura 30. Aceasta 
vehiculează gaze și este folosită 
pentru crearea unei depresiuni în 
spaţiul la care este conectată conducta 
ei de aspiraţie (în general, această 
pompă este folosită pentru amorsarea 
altor pompe: depresiunea creată de 
aceasta face ca lichidul care urmează 
a fi vehiculat de celelalte pompe să 
inunde rotorul acestora, permiţînd 
astfel pornirea lor. 


Fig. 30 Pompa de vid cu inel fluid;  


 1 - aspirație; 2 - refulare; 3 – rotor; 4 – palete; 5 – stator; 
6 - nivelul lichidului; 7 - inelul de lichid; 8 - zona de aspirație; 9 – zona de compresie 


 


Fig. 28 pompe cu palete culisate cu simplu efect, aspirație 
exterioară și interioară 


Fig. 29 Pompă cu palete culisante cu dublu efect 
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Transformatoare hidraulice 
Injectoare și ejectoare 


Aceste transformatoare hidraulice sunt aparate care servesc pentru pompare, cînd fluidul la primar 
și secundar este apa și pentru alimentarea cu apă a cazanelor, în care caz la primar se introduce 
abur şi la secundar rezultă apa la presiunea mare a acestora. Se folosesc ejectoare numai cu apă sau 
cu apă și gaze, ca pompe de vid și ca termo-compresoare. 


Injectorul hidraulic şi injectorul hidropneumatic 


Pentru a utiliza injectorul este necesară o energie hidraulică naturală, data de căderea primara h1, 
care dispune de debitul Q1 m3/s. Schema cea mai simplă, fig. 31a, a) constă din trei căderi: h1 - 
primară, asigurată prin rezervorul R1; h3 - secundară, din rezervorul R3; h2 - înălţimea dintre 
rezervorul inferior R2 și axa injectorului. 


Ejectorul hidraulic 


Acest tip, numit și elevator hidraulic, fig. 31b, înlocuieşte o electropompă submersibilă în puţuri 
adînci, printr-un ejector scufundat în apa din puţ și o pompă de ocolire P (by-pass), instalată la 
suprafață (aerian). Pompa P refulează debitul q (m3 /s) sub presiunea p (at) suficient de mare, prin 
conducta 1 spre amestecătorul ( a ) al ejectorului. Vidul creat în (a) aspira prin sorbul (s) debitul Q 
din puţ, din mine adînci sau din gropile de fundaţie. Debitul Q + q urcă prin conducta 2 pînă la 
ramificaţia spre pompă, iar de acolo, prin 4, spre rezervorul superior situat la cota H (m) peste 
nivelul din puţ. Prin conducta S se închide circuitul pompei cu debitul q. Balanţa energetică permite 
calculul mărimilor necesare q, respectiv p în at. 


Puterea pompei se calculează pentru presiunea p (at) și randamentul η =η pηm = 0,76: şi are acelaşi 
ordin de mărime ca electropompa clasică, în schimb ejectorul prezintă avantajul că în locul unei 
electropompe tip puţ, foarte scumpă, se utilizează o electropompă P de tip aerian, standardizată, 
deci mult mai ieftină. 


Ejector hidropneumatic 


Acest tip de transformator, fig. 31c. utilizează la primar energia aerului comprimat și produce la 
secundar pomparea apei. Este utilizat la pomparea de ape tulburi, cu nămol şi la denisiparea 
puţurilor sau drenurilor. De la instalaţia de aer comprimat (indicele a), se introduce pa în 
amestecătorul emulsiei de aer cu apă (indicele e). Emulsia urcă la înălţimea H după principiul 
vaselor comunicante: H = 0,40 ÷ 0,50. 


Ejectorul cu diferite fluide 


Există diferite tipuri de ejectoare, dintre care unele cu abur la primar și aer sau gaze la secundar 
sau apă la primar şi gaze la secundar.  
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deci mult mai ieftină. 


Ejector hidropneumatic 


Acest tip de transformator, fig. 31c. utilizează la primar energia aerului comprimat și produce la 
secundar pomparea apei. Este utilizat la pomparea de ape tulburi, cu nămol şi la denisiparea 
puţurilor sau drenurilor. De la instalaţia de aer comprimat (indicele a), se introduce pa în 
amestecătorul emulsiei de aer cu apă (indicele e). Emulsia urcă la înălţimea H după principiul 
vaselor comunicante: H = 0,40 ÷ 0,50. 


Ejectorul cu diferite fluide 


Există diferite tipuri de ejectoare, dintre care unele cu abur la primar și aer sau gaze la secundar 
sau apă la primar şi gaze la secundar.  
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Fig. 31 Injectoare și ejectoare 
a. – injector cu apă; b. – ejector hidropneumatic; c. - ejector hidropneumatic 


Pompa cu ejector 


Pompele cu ejector folosesc două conducte pentru aspirație conectate între pompa și ejectorul 
montat în puț după cum se vede în fig. 32. 


Una din conducte este conducta de aspirație propriu zisă (cu același rol ca la pompele clasice). Pe 
cealaltă conductă este transmisă către ejector o parte din debitul de ieșire al pompei care ajută la 
mărirea presiunii la nivelul secțiunii de aspirație, ajungîndu-se astfel la adîncimi de aspirație cu 15-
25 m mai mari decît la cele clasice. Se observă că din 
debitul total aspirat, Qa, o parte se întoarce pe 
conducta a doua (de diametru mai mic), Qe, și o parte 
este livrată ca debit nominal pentru instalație Qi, fig. 
32. La fel se întîmplă și cu înălțimea de pompare totală 
la ieșirea pompei. Se deduce că o pompă cu ejector va 
avea, în comparație cu o pompă de aceiași putere și tip 
constructiv dar fără ejector, valorile parametrilor de 
ieșire diminuate. Întrucît, în practică, s-a dovedit că 
aceste pompe sunt mai sensibile în faza de amorsare, 
se recomandă ca la prima pornire (evident după ce s-a 
asigurat amorsarea corectă a conductelor de pe 
aspirație) circuitul de ieșire să fie închis sau deschis la 
un debit foarte mic. În momentul cînd presiunea la 
ieșirea pompei a atins o valoare apropiată de cea 
maximă se mărește treptat debitul pe instalație, 
urmărindu-se evoluția presiunii pe ieșire. Dacă se 
încearcă pornirea la un debit pe ieșire (de consum) egal 
cu cel maxim (consumatori deschiși la debit maxim) 
pompa nu reușește să asigure presiunea necesară 
ejectorului (1.5-2 bari) și procesul de aspirație nu se 
amorsează. În funcție de tipul ejectorului o astfel de 
pompă poate aspira de la adîncimi de 15-45 m. 


Fig.32 Pompă cu ejector, secțiune și schema de montare 
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Pompă aerlift 


O pompă aerlift (emulsor, mammoth) este alcătuită dintr-o conductă de evacuare (refulare) a 
amestecului și o conductă sau un furtun de alimentare cu aer comprimat de la un compresor. Prin 
introducerea unui debit de aer la capătul furtunului la partea inferioară este antrenată împreună cu 
apa o cantitate de mîl, nisip etc. 


În fig. 33 sunt prezentate diferite scheme constructive de montare a pompelor tip aerlift.   


Fig.33 Scheme de montare a pompelor aerlift 


În tabelul 1 sunt date debitele de aer și debitul pompei aerlift în funcție de diametrul conductelor 
de refulare și de aer. 


Tabelul 1 
Diametrul 


conductei de 
refulare (mm) 


Diametrul 
conductei de aer 


(mm) 


Debitul de aer 
introdus (l/min) 


Debitul de amestec 
(l/min) 


76 12,25 425 - 1123 1416 - 2124 
100 21,25 566 - 1841 2549 - 4248 
149 35,75 1416 - 5664 5947 - 12744 
257 51 4248 - 11328 16992 - 25488 


Draga absorbantă este utilizată la degajarea unor structuri aflate sub apă, baraje hidroenergetice, 
arheologie subacvatică, îndepărtarea amestecului de apă, nămol, nisip și sedimente din unele 
compartimente inundate ale epavelor, spălarea depunerilor marine și ușurarea epavei pentru 
micșorarea forței de adeziune la teren și ranfluarea acesteia. 


Funcție de diametrele conductei de refulare și conductei de alimentare cu aer, precum și de debitul 
aerului comprimat introdus, depinde debitul de amestec ce poate fi îndepărtat. 


Pompe peristaltice  


Pompele peristaltice Verderflex cu furtun sau tub flexibil sunt soluţia ideală pentru pomparea şi 
dozarea lichidelor agresive chimic, cu viscozitate ridicată sau/şi încărcate cu particule. Gama 
acestora cuprinde atît pompele mici, cu tub flexibil (OEM), cît și cele mari, cu furtun, utilizate în 
aplicaţii industriale în condiţii extrem de grele. 
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Pompe peristaltice  


Pompele peristaltice Verderflex cu furtun sau tub flexibil sunt soluţia ideală pentru pomparea şi 
dozarea lichidelor agresive chimic, cu viscozitate ridicată sau/şi încărcate cu particule. Gama 
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a.      b. 


Fig. 34 Pompă peristaltică: a. - secțiune; b. – vedere generală 


Pompă volumică cu rotor flexibil 


Principiul de funcționare a pompei volumice cu rotor flexibil este așa cum urmează: paletele 
rotorului flexibil se deformează ușor, astfel încît ele absorb lichidul în interiorul pompei și îl împing 
ulterior către racordul de refulare, la un anumit debit. Acest principiu ajută la eliminarea „stresului” 
asupra produsului fără să scadă eficiența absorbției. 


Aceste pompe au un design simplu de aceia sunt ușor de instalat, de utilizat și întreținut. Ele sunt 
reversibile, prin urmare funcționează în ambele sensuri de rotație. Se permite astfel o recuperare 
ușoară, din conducta de evacuare a excesului produsului pompat fără intervenție manuală, și se 
facilitează golirea conductelor la sfîrșitul transferului.  


Performanță excelentă - chiar și la viteze reduse ale motorului, permițînd astfel transferul de fluide 
delicate, fragile sau vîscoase pînă la 72.000 litri pe ora chiar și dacă ele prezintă unele particule 
solide în suspensie și aceasta fără să afecteze calitatea produsului. Capacitate de absorbție extrem 
de bună. Pot pompa ușor produse ce conțin aer sau gaz. Pompa poate să lucreze în diferite poziții. 
Rotorul poate fi din: cauciuc natural (NR) - optim pentru lichidele pe baza de apă la temperatura 
camerei; putere maximă. Neopren (CR) - un bun compromis între rezistența mecanică și cea 
chimică. Nitril (NBR) - rezistență excelentă la uleiuri și grăsimi. EPDM - optim pentru fluidele 
calde, compatibil cu procesul. CIP - Excelent pentru fluide alcaline și acide. Silicon (VMQ) - 
Excelent pentru temperaturi ridicate, însă are o rezistență mecanică scăzută. 


a.       b. 


Fig. 35 Pompă volumică cu rotor flexibil: a. – elemente constructive; b. – principiul de funcționare. 
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CAVITAȚIE 
Fenomenul de cavitație la pompe centrifuge  


n orice pompă centrifugă diametrul părții de aspirație a rotorului pompei (partea pe unde intră 
apa în rotor) este mai mic decît aspirația propriu-zisă a pompei, fig. 1. Cînd fluidul pompat 
ajunge la intrarea în rotor are viteza V1, deoarece secțiunea de intrare este redusă, are loc o 


creștere de viteză, pînă la V2, însoțită de o scădere de presiune. Cu cît debitul pompei este mai 
mare, cu atît aceasta scădere de presiune este mai accentuată. Dacă această scădere de presiune 
depășește un anumit prag sau dacă temperatura fluidului este destul de mare (sau o combinație din 
cele două) fluidul vaporizează (presiunea locala scade sub presiunea de saturație a fluidului 
pompat). Bulele de vapori se preling pe rotor și după ce ies din acesta, intră într-o zonă de presiune 
mare, unde trec brusc din starea de vapori în stare lichidă (se distrug). Acest proces de formare și 
apoi distrugere a bulelor de vapori se numește cavitație.  


Cavitația poate să apară și în cazul funcționării pompei la debite foarte mici sau nule (vana pe 
conducta de vehiculare este închisă). Funcționarea pompei în gol, duce la încălzirea apei, care la 
rîndul său duce la formarea bulelor de gaze și la cavitația de presiune.  


Fig. 1 Condițiile de formare a cavitației la pompe 


Cavitația afectează foarte mult performanțele unei pompe centrifuge. Cînd o pompă funcționează 
în cavitație, bulele de vapori care se formează creează un mic șoc fizic la distrugerea lor, formînd 
cavități microscopice în rotor. Efectul cumulativ a milioane de astfel de cavități duce la distrugerea 
fizică a parților componente ale pompelor, în special a rotoarelor. O pompă intrată în cavitație se 
poate distruge complet în cîteva minute, însă în general este vorba de ore sau zile.  


Un efect secundar al cavitației este vibrația excesivă, care la rîndul ei distruge rulmenții, inelele de 
uzură și etanșările.  


Există pompe care sunt proiectate și construite să opereze în condiții în care cavitația nu poate fi 
evitată, însă cele mai multe dintre pompe nu sunt din această categorie.  


Zgomotul este unul din principalele indicii că pompa este în cavitație. O pompă intrată în cavitație 
sună ca o cutie de tablă în care se agită niște mărgele. Alte indicații sunt fluctuația presiunii sau 
debitului de refulare și fluctuația curentului absorbit de motor.  
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Combaterea și prevenirea fenomenul de cavitație 
Deci - cum se definește termenul NPSH la pompele centrifuge, ce legătura are cu fenomenul de 
cavitație și cum poate fi prevenit acest fenomen?  


Pentru a preveni fenomenul cavitației la pompele centrifuge, presiunea fluidului în toate 
punctele/zonele sale trebuie să se situeze peste presiunea de saturație. Dimensiunea fizică care 
determină dacă presiunea fluidului pompat este suficient de mare pentru evitarea cavitației este 
reprezentată de NPSH (acronim din limba engleza, ce semnifica net positive suction head, adică 
înălțimea coloanei de fluid din aspirație) și se măsoară în metri coloana de fluid. NPSHa (adică 
NPSH disponibil) este diferența dintre presiunea fluidului la intrarea în aspirație și presiunea de 
saturație a acestuia. NPSHr (adică NPSH necesar) este presiunea minimă necesară în aspirație 
pentru evitarea cavitației. Condiția matematică care trebuie îndeplinită pentru evitarea cavitației 
este ca NPSHa sa fie mai mare sau egal cu NPSHr. Valoarea NPSHr este o funcție de debitul la care 
funcționează pompa (creste odată cu creșterea debitului) și este specificat de producător. Dacă o 
pompă funcționează în regim de cavitație, trebuie luate urgent măsuri pentru ca ea să fie scoasă din 
acest regim, întrucît se poate distruge foarte repede. Așa cum este expus ceva mai sus, în cazul în 
care o pompă funcționează în cavitație valoarea NPSHa este mai mică decît a NPSHr. Trebuie deci 
de majorat valoarea NPSHa pînă cînd acesta va depăși NPSHr. Prima metodă ar fi de majorat 
valoarea NPSHa. Acest lucru se poate face prin creșterea presiunii în partea de aspirație. De 
exemplu, dacă pompa aspiră dintr-un rezervor deschis, creșterea nivelului rezervorului are ca efect 
creșterea NPSHa. O altă metodă de creștere a NPSHa ar fi scăderea temperaturii lichidului pompat, 
deoarece odată cu scăderea temperaturii acestuia scade și presiunea lui de saturație. Micșorarea 
pierderilor de presiune (Hf) conduc de asemenea la creșterea NPSHa. Pentru atingerea acestui 
deziderat se poate crește diametrul țevii de aspirație, se pot elimina din armaturile fără necesitate, 
se poate scurta tronsonul țevii de aspirație. A doua metodă de eliminare a cavitației este scăderea 
NPSHr. Valoarea NPSHr pentru pompele centrifuge variază în funcție de anumiți parametri, cel 
mai important fiind debitul. Cu cît debitul pompei este mai mare, cu atît NPSHr este mai mare. 
Așadar, dacă se strangulează o vană de pe refularea pompei, micșorîndu-se astfel debitul pompei, 
concomitent se va micșora și valoarea NPSHr. Totuși avînd în vedere că debitul de apă este o 
necesitate a sistemului din care face parte pompa, aceasta este o opțiune disponibilă doar din punct 
de vedere teoretic.  


Rezultatele influenței cavitației asupra pompelor sunt redate în fig. 2. 


a.       b. 
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c.       d. 


e. 


Fig. 2 Rezultatul influențării cavitației asupra pompei 
a, b, e – asupra rotorului pompei; c, d – asupra carcasei pompei 


Cavitația poate apărea și la robineți, mai cu seamă la robineții de reglare a presiunii, fig. 3. 
Rezultatele influenței cavitației asupra robineților de schimbare a presiunii sunt prezentate în fig.4. 


 


Fig. 3 Condițiile de formare a cavitației la robineți 


  
Fig. 4 Influența cavitației asupra organelor de închidere la robineți 


Po
m


pe
 ş


i i
ns


ta
la


ții
 d


e 
po


m
pa


re







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare |                       SUPORT DE CURS 


43 


Pom
pe şi instalații de pom


pare  


c.       d. 


e. 


Fig. 2 Rezultatul influențării cavitației asupra pompei 
a, b, e – asupra rotorului pompei; c, d – asupra carcasei pompei 


Cavitația poate apărea și la robineți, mai cu seamă la robineții de reglare a presiunii, fig. 3. 
Rezultatele influenței cavitației asupra robineților de schimbare a presiunii sunt prezentate în fig.4. 


 


Fig. 3 Condițiile de formare a cavitației la robineți 


  
Fig. 4 Influența cavitației asupra organelor de închidere la robineți 


Pom
pe şi instalații de pom


pare











 


EXPLOATAREA ȘI 
ÎNTREȚINEREA 
INSTALAȚIILOR DE 
POMPARE 


EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA POMPEI ÎN INSTALAȚIE 
REPARAREA POMPELOR 
REGLAREA PARAMETRILOR INSTALAȚIEI DE POMPARE 
SUPRAVEGHEREA FUNCȚIONĂRII INSTALAȚIILOR ȘI 
COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI DE EVIDENȚĂ TEHNICĂ 
ASIGURAREA LOCULUI DE MUNCĂ CU MATERIALELE ȘI 
INSTRUMENTELE NECESARE 
ASIGURAREA PAZEI OBIECTULUI 







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


1 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


 


CUPRINS 
Cuplarea pompelor centrifuge ................................................................................ 2 


Cuplarea pompelor centrifuge în paralel ................................................................. 2 


Cuplarea pompelor centrifuge în serie .................................................................... 3 


Exploatarea stațiilor de pompare ........................................................................... 4 


Deranjamente funcţionale şi metode de remediere ................................................. 6 


Deranjamente privind pompa .................................................................................. 7 


Debitul insuficient sau nul al pompei .................................................................. 9 


Pompa nu realizează înălțimea de refulare ........................................................ 12 


Deranjamente privind mașina de antrenare ........................................................... 13 


Supraîncălzirea motorului .................................................................................. 15 


Reglarea parametrilor instalației de pompare .................................................... 18 


Reglarea debitului ................................................................................................. 18 


Reglarea prin modificarea caracteristicilor pompei ........................................... 19 


 
  







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


1 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


 


CUPRINS 
Cuplarea pompelor centrifuge ................................................................................ 2 


Cuplarea pompelor centrifuge în paralel ................................................................. 2 


Cuplarea pompelor centrifuge în serie .................................................................... 3 


Exploatarea stațiilor de pompare ........................................................................... 4 


Deranjamente funcţionale şi metode de remediere ................................................. 6 


Deranjamente privind pompa .................................................................................. 7 


Debitul insuficient sau nul al pompei .................................................................. 9 


Pompa nu realizează înălțimea de refulare ........................................................ 12 


Deranjamente privind mașina de antrenare ........................................................... 13 


Supraîncălzirea motorului .................................................................................. 15 


Reglarea parametrilor instalației de pompare .................................................... 18 


Reglarea debitului ................................................................................................. 18 


Reglarea prin modificarea caracteristicilor pompei ........................................... 19 


 
  


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


2 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


CUPLAREA POMPELOR 
CENTRIFUGE  
Cuplarea pompelor centrifuge în paralel 


n cazul în care debitul, Q, livrat de o pompă, este insuficient pentru alimentarea consumatorilor 
din reţea, se pot cupla în paralel două sau mai multe pompe. Obişnuit, aspiraţia este 
independentă pentru fiecare pompă, refularea făcîndu-se într-o conductă comună. O astfel de 


soluţie este exemplificată în fig. 1, în care notațiile au următoarele semnificații (soluţia presupune 
legarea în paralel a două pompe identice): 


 H1 este înălțimea de pompare (caracteristica interioară), corespunzătoare unei singure 
pompe; 


 H1+2 - înălțimea de pompare corespunzătoare pompelor cuplate în paralel; 
 F1 - punctul de funcţionare al unei 


singure pompe în reţea; 
 F1+2 - punctul de funcţionare al 


pompelor cuplate în reţea; 
 H = f(Q) - curba caracteristică 


interioară (caracteristica pompei, 
sau a pompelor cuplate); 


 Hc = f(Q) - curba caracteristică 
exterioară (caracteristica reţelei); 


 η1, η1+2 -curbe de randament.  


Fig. 1 Cuplarea in paralel a doua pompe avînd caracteristici identice 


Pentru a găsi curba caracteristică interioară a pompelor cuplate, se dublează abscisele, Q1, 
corespunzătoare ordonatei, H. În cazul a trei sau patru pompe, abscisele se vor tripla, sau cuadrupla. 
Punctul de funcționare, se va găsi la intersecția curbei caracteristice exterioare, cu caracteristica 
interioară a celor două pompe (punctul F1+2). Dacă în reţea funcţionează o singură pompă, aceasta 
va livra debitul Q1. După cum se remarcă din Fig. 1Q1+ΔQ=Q1-2, adică, se obţine o creştere de 
debit ΔQ < Q1. Această creştere va fi, cu atît mai mare, cu cît panta curbei caracteristice exterioară, 
este mai puţin abruptă, iar panta curbei 
caracteristice instalației, mai plată. Se pot 
conecta în paralel şi pompe avînd curbe 
caracteristice diferite, însă cu condiţia ca 
în punctul M, de întîlnire al conductelor 
separate, fig. 2, să se stabilească un regim 
de presiuni egale. Curba comună H1+2, se 
poate obţine însumînd abscisele Qx, 
corespunzătoare acelorași înălţimi Hx. 


Fig. 2 Cuplarea in paralel a doua pompe cu caracteristici diferite 


La intersecţia caracteristicii exterioare cu curba comună H1+2, se obţine punctul de funcționare 
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F1+2, avînd debitul Q şi înălţimea de pompare HF, pompa 1, funcționînd în punctul B1, deci cu 
debitul QB1, iar pompa 2, funcționînd în punctul B2, cu debitul QB2. Dacă pe aceeași reţea, fiecare 
pompă ar funcţiona separat, s-ar realiza punctele de funcţionare F1, respectiv F2, adică debitele 
QF1, respectiv QF2.  


Din fig. 2 rezultă: QF = QF1 + QF2. , diferenţa: ΔQ = (QF1 + QF2) -QF, numită şi debit redus 
datorită funcţionării în paralel, se produce din cauza creşterii pierderilor hidraulice ca urmare a 
sporirii debitului pompat. Dacă punctul de funcţionare al pompei 2, se află între C şi D, de întîlnire 
al conductelor separate, nu se poate stabili un regim de presiuni egale. Numai o parte din debitul 
livrat de pompa 2, va trece către consumator, restul trecînd prin pompa 1, care în această situaţie 
funcţionează ca frînă hidraulică. În general, se evită legarea în paralel a pompelor cu curbe 
caracteristice diferite. 


Cuplarea pompelor centrifuge în serie 
În practică, cuplarea în serie a pompelor centrifuge se face cu scopul de a mări înălţimea de 
pompare a fluidului debitat în reţea. Pompele sunt montate una după alta (refularea primei se leagă 
la aspiraţia celei de-a doua), ceea ce înseamnă că debitul care le străbate este acelaşi (Q1+2 = Q1 
= Q2), iar înălţimea de pompare este dată de suma înălţimilor produse de fiecare (H1+2 = H1 +H2). 
Şi în acest caz se pot realiza montaje cu pompe identice sau diferite. 


În fig. 3 este reprezentată schema 
determinării curbei caracteristice 
interioară a două pompe identice 
cuplate în serie. Principiul de 
construcţie a caracteristicii este 
acelaşi ca mai sus, cu observaţia că la 
acest gen de cuplare se însumează 
ordonatele aferente fiecărui debit în 
parte.             Fig. 3 Cuplarea in serie a pompelor cu caracteristici identice 


Din caracteristica interioară a cuplării rezultă şi aici că eficienţa montajului depinde de forma 
curbei caracteristice exterioare (a rețelei), ea fiind recomandată pentru reţele cu pantă cît mai 
abruptă. Cuplarea în serie a două pompe cu caracteristici diferite este reprezentată în fig.4. 
Construcţia caracteristicii ansamblului se face după aceleaşi principii, adică însumarea sarcinilor 
corespunzătoare la diferite debite. De asemenea şi aici un punct de funcţionare critic P, determinat 
de un debit Q, care marchează începutul unei zone, unde rezultatul cuplării este neraţional, 
deoarece înălţimea de pompare 
obţinută este mai mică decît cea 
furnizată de o singură pompă care ar 
lucra independent în reţea. În această 
zonă, o parte din sarcina dată de pompa 
mai puternică 2, este folosită pentru a 
compensa funcţionarea pompei 1, pe 
ramura negativă a curbei de sarcină.  


Fig. 4 Cuplarea in serie a pompelor avînd caracteristici diferite 
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F1+2, avînd debitul Q şi înălţimea de pompare HF, pompa 1, funcționînd în punctul B1, deci cu 
debitul QB1, iar pompa 2, funcționînd în punctul B2, cu debitul QB2. Dacă pe aceeași reţea, fiecare 
pompă ar funcţiona separat, s-ar realiza punctele de funcţionare F1, respectiv F2, adică debitele 
QF1, respectiv QF2.  


Din fig. 2 rezultă: QF = QF1 + QF2. , diferenţa: ΔQ = (QF1 + QF2) -QF, numită şi debit redus 
datorită funcţionării în paralel, se produce din cauza creşterii pierderilor hidraulice ca urmare a 
sporirii debitului pompat. Dacă punctul de funcţionare al pompei 2, se află între C şi D, de întîlnire 
al conductelor separate, nu se poate stabili un regim de presiuni egale. Numai o parte din debitul 
livrat de pompa 2, va trece către consumator, restul trecînd prin pompa 1, care în această situaţie 
funcţionează ca frînă hidraulică. În general, se evită legarea în paralel a pompelor cu curbe 
caracteristice diferite. 


Cuplarea pompelor centrifuge în serie 
În practică, cuplarea în serie a pompelor centrifuge se face cu scopul de a mări înălţimea de 
pompare a fluidului debitat în reţea. Pompele sunt montate una după alta (refularea primei se leagă 
la aspiraţia celei de-a doua), ceea ce înseamnă că debitul care le străbate este acelaşi (Q1+2 = Q1 
= Q2), iar înălţimea de pompare este dată de suma înălţimilor produse de fiecare (H1+2 = H1 +H2). 
Şi în acest caz se pot realiza montaje cu pompe identice sau diferite. 


În fig. 3 este reprezentată schema 
determinării curbei caracteristice 
interioară a două pompe identice 
cuplate în serie. Principiul de 
construcţie a caracteristicii este 
acelaşi ca mai sus, cu observaţia că la 
acest gen de cuplare se însumează 
ordonatele aferente fiecărui debit în 
parte.             Fig. 3 Cuplarea in serie a pompelor cu caracteristici identice 


Din caracteristica interioară a cuplării rezultă şi aici că eficienţa montajului depinde de forma 
curbei caracteristice exterioare (a rețelei), ea fiind recomandată pentru reţele cu pantă cît mai 
abruptă. Cuplarea în serie a două pompe cu caracteristici diferite este reprezentată în fig.4. 
Construcţia caracteristicii ansamblului se face după aceleaşi principii, adică însumarea sarcinilor 
corespunzătoare la diferite debite. De asemenea şi aici un punct de funcţionare critic P, determinat 
de un debit Q, care marchează începutul unei zone, unde rezultatul cuplării este neraţional, 
deoarece înălţimea de pompare 
obţinută este mai mică decît cea 
furnizată de o singură pompă care ar 
lucra independent în reţea. În această 
zonă, o parte din sarcina dată de pompa 
mai puternică 2, este folosită pentru a 
compensa funcţionarea pompei 1, pe 
ramura negativă a curbei de sarcină.  


Fig. 4 Cuplarea in serie a pompelor avînd caracteristici diferite 
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EXPLOATAREA STAȚIILOR DE 
POMPARE 


ctivitățile de exploatare a stațiilor de pompare se realizează pe baza instrucțiunilor de 
exploatare şi întreţinere specifice. În acest sens se vor aplica următoarele măsuri: 


1. Înainte de punerea pompei în funcţiune se va verifica integritatea tuturor legăturilor 
(hidraulice, electrice, de punere la pămînt) precum şi funcţionalitatea acestora (vane ce se rotesc, 
conducte libere de obturări, etc.). 


2. Staţia de pompare poate funcţiona cu personal permanent sau în regim automat. Controlul 
funcţionării pompelor se va referi la următoarele operaţiuni: 


2.1 Schimbarea pompei în funcţiune cu pompa de rezervă, la cca. 2 săptămîni. Pentru aceasta se va 
reduce progresiv debitul pompei care se schimbă la 1/2, apoi la 2/3 din debitul nominal. Apoi se 
pune în funcţiune pompa nouă (după ce se constată că se roteşte la acţionare cu mîna pe cuplaj 
(după demontarea provizorie a apărătorii speciale). Pompa se porneşte (de regulă, acest lucru este 
stabilit în instrucţiuni) cu vana închisă pe refulare şi deschisă pe aspiraţie. Vana se deschide uşor 
pînă la maximum, urmînd indicaţiile manometrului. Cînd pompa a intrat în regim, se închide 
complet vana pe refularea pompei oprite şi apoi pe aspiraţie (dacă există). Se urmăreşte debitul 
pompat în noua configuraţie. Se notează în caietul staţiei modificarea şi eventualele constatări. 


2.2 Controlul cantităţii de apă ce curge din pompă, la presetupă de la trecerea axului prin carcasă - 
cînd aceasta este mare, se procedează la strîngerea presetupei, simetric pînă curgerea încetează. Se 
verifică puterea consumată suplimentar pentru învingerea frecării ax - garnitură (dacă este oprită, 
pompa trebuie să poată fi rotită manual). Cînd după strîngerea garniturii curgerea nu încetează, 
pompa se opreşte şi se schimbă garnitura (din azbest grafitat). 


2.3 Temperatura uleiului în lagăre (la pompele uscate) - cînd uleiul este prea cald, acesta trebuie 
schimbat. Dacă axul (pompa) are şi vibraţii, înseamnă că sunt deficienţe la lagăr. Pompa se opreşte 
şi se verifica lagărul. Dacă lagărul produce zgomot de bila rostogolită, atunci sunt defecţiuni la 
rulmenţi - se impune oprirea de urgenţă, iar piesa defectă trebuie înlocuită. 


2.4 Controlul debitului pompat - cînd pompa nu asigură debitul normal, dar presiunea de refulare 
este cam aceeaşi, este posibil ca turaţia pompei să fie mai mică din cauza garniturii prea strînse. Se 
opreşte pompa şi se verifică. Se poate întîmpla ca pe aspiraţie să intre aer. Se ia proba de apă- în 
pahar apa apare "lăptoasă" din cauza aerului. Se verifică funcţionarea ventilelor de aerisire care 
ejectează aer mai des, se verifică intrarea apei în bazinul de refulare, etc. Se remediază prin 
strîngerea garniturii sau se opreşte staţia şi se reface îmbinarea, avaria, etc. Se mai poate întîmpla 
că sorbul să se obtureze, sau nivelul apei în bazin să scadă mult. La depăşirea presiunii de aspiraţie, 
se aude un zgomot ca de lovitură metalică în pompă (datorită fenomenului de cavitaţie). 


2.5 Verificarea amorsării pompei - se poate întîmpla ca pompa să nu fie amorsată, deoarece 
sistemul de legături este defect (toate pompele se dezamorsează) sau sistemul de amorsare nu 
funcţionează corect. În acest caz, fie vana de pe refulare/aspiraţie nu a fost deschisă (dacă există 
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manometru pe refulare, presiunea este mare), fie sistemul de aspiraţie este înfundat. 


2.6 Verificarea sensului de rotaţie al pompei - după o reparaţie se poate întîmpla că pompa să se 
rotească invers din cauza legăturilor greşite la reţeaua electrică. Se verifică la rece prin pornire 
scurtă şi se marchează pe cuplaj elemente de reper (se desenează benzi albe). 


2.7 Verificarea turaţiei pompelor - la pompele cu turaţie variabilă, trebuie să existe un mijloc de 
măsurare a turaţiei. Se poate măsura raportul n-n0 şi Q/Q0. 


2.8 Verificarea înălţimii de pompare - pompa nu realizează înălţimea de pompare (presiunea mică 
pe refulare). Se verifică gradul de deschidere a vanei - dacă debitul pompat este prea mare, se 
reverifică turaţia motorului pompei, se verifică strîngerea garniturii de etanşare. Se poate întîmpla 
ca debitul aspirat să fie insuficient - în acest caz se verifică aspiraţia. Se poate întîmpla de asemenea 
ca şi clapeta să fie blocată - pierderea suplimentară de sarcină face ca nici debitul să nu fie suficient. 
Dacă vana de pe refulare este închisă iar presiunea nu este cea normală, se poate ca rotorul să fie 
deteriorat din cauza abraziunii (apă brută) sau cavitaţiei (vacuumul pe aspiraţie mare). 


2.9 Verificarea stării motorului electric - dacă motorul se supraîncălzeşte, pot fi două grupe de 
cauze: (1) datorită pompei care este supraîncărcată sau (2) garniturile de etanşare sunt prea strînse. 
De asemenea se mai poate întîmpla ca motorul să aibă probleme tehnice. Specialistul în motoare 
electrice şi fabricantul vor lua măsurile de remediere şi vor efectua procedurile de verificare. 


2.10 Se verifică zilnic sau săptămînal consumul de energie şi se compară cu valoarea de referinţă 
(stabilită la recepţie) a consumului specific, exprimat în kWh/m3. 


2.11 Se verifică lunar starea legării la pămînt a pompelor. 


2.12 Dacă pompa trepidează, se verifică legătura cu postamentul (se strîng şuruburile) şi rezemarea 
conductelor. Dacă aceasta este bună, înseamnă că rotorul s-a uzat neuniform şi trebuie înlocuit. În 
acest scop va fi contactat furnizorul pompei - nu va fi pusă în exploatare o pompă neechilibrată, 
deoarece se pot produce accidente sau uzura este foarte rapidă. 


2.13 Anual se va face o revizie generală a staţiei de pompare pentru constatarea stării 
echipamentelor, a parametrilor de funcționare, a indicatorilor de performantă. Se va decide modul 
de lucru pentru etapa următoare şi reparaţiile ce vor fi făcute. 


2.14 În conformitate cu prescripţiile furnizorului, calendarul de întreţinere a pompei prevede 
următoarele intervenţii: 


a. lunar:  
 verificarea temperaturii uleiului din lagăre şi a modului de ungere; 
 verificarea modului de lucru a echipamentelor de măsurare a parametrilor de 


funcţionare; 
b. semestrial: - verificarea vibraţiilor pompei şi aliniamentului axului pompei cu al motorului; 
c. anual: 


 desfacerea pompei şi verificarea stării pieselor (rotor mai ales); 
 verificarea funcţionării sistemului de încălzire; 
 verificarea parametrilor de funcţionare ai pompei; comparare cu parametrii de catalog. 


2.15 Toate intervenţiile la pompe se fac de către personalul calificat pentru tipul de pompă verificat. 
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manometru pe refulare, presiunea este mare), fie sistemul de aspiraţie este înfundat. 


2.6 Verificarea sensului de rotaţie al pompei - după o reparaţie se poate întîmpla că pompa să se 
rotească invers din cauza legăturilor greşite la reţeaua electrică. Se verifică la rece prin pornire 
scurtă şi se marchează pe cuplaj elemente de reper (se desenează benzi albe). 


2.7 Verificarea turaţiei pompelor - la pompele cu turaţie variabilă, trebuie să existe un mijloc de 
măsurare a turaţiei. Se poate măsura raportul n-n0 şi Q/Q0. 


2.8 Verificarea înălţimii de pompare - pompa nu realizează înălţimea de pompare (presiunea mică 
pe refulare). Se verifică gradul de deschidere a vanei - dacă debitul pompat este prea mare, se 
reverifică turaţia motorului pompei, se verifică strîngerea garniturii de etanşare. Se poate întîmpla 
ca debitul aspirat să fie insuficient - în acest caz se verifică aspiraţia. Se poate întîmpla de asemenea 
ca şi clapeta să fie blocată - pierderea suplimentară de sarcină face ca nici debitul să nu fie suficient. 
Dacă vana de pe refulare este închisă iar presiunea nu este cea normală, se poate ca rotorul să fie 
deteriorat din cauza abraziunii (apă brută) sau cavitaţiei (vacuumul pe aspiraţie mare). 


2.9 Verificarea stării motorului electric - dacă motorul se supraîncălzeşte, pot fi două grupe de 
cauze: (1) datorită pompei care este supraîncărcată sau (2) garniturile de etanşare sunt prea strînse. 
De asemenea se mai poate întîmpla ca motorul să aibă probleme tehnice. Specialistul în motoare 
electrice şi fabricantul vor lua măsurile de remediere şi vor efectua procedurile de verificare. 


2.10 Se verifică zilnic sau săptămînal consumul de energie şi se compară cu valoarea de referinţă 
(stabilită la recepţie) a consumului specific, exprimat în kWh/m3. 


2.11 Se verifică lunar starea legării la pămînt a pompelor. 


2.12 Dacă pompa trepidează, se verifică legătura cu postamentul (se strîng şuruburile) şi rezemarea 
conductelor. Dacă aceasta este bună, înseamnă că rotorul s-a uzat neuniform şi trebuie înlocuit. În 
acest scop va fi contactat furnizorul pompei - nu va fi pusă în exploatare o pompă neechilibrată, 
deoarece se pot produce accidente sau uzura este foarte rapidă. 


2.13 Anual se va face o revizie generală a staţiei de pompare pentru constatarea stării 
echipamentelor, a parametrilor de funcționare, a indicatorilor de performantă. Se va decide modul 
de lucru pentru etapa următoare şi reparaţiile ce vor fi făcute. 


2.14 În conformitate cu prescripţiile furnizorului, calendarul de întreţinere a pompei prevede 
următoarele intervenţii: 


a. lunar:  
 verificarea temperaturii uleiului din lagăre şi a modului de ungere; 
 verificarea modului de lucru a echipamentelor de măsurare a parametrilor de 


funcţionare; 
b. semestrial: - verificarea vibraţiilor pompei şi aliniamentului axului pompei cu al motorului; 
c. anual: 


 desfacerea pompei şi verificarea stării pieselor (rotor mai ales); 
 verificarea funcţionării sistemului de încălzire; 
 verificarea parametrilor de funcţionare ai pompei; comparare cu parametrii de catalog. 


2.15 Toate intervenţiile la pompe se fac de către personalul calificat pentru tipul de pompă verificat. 
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2.16 Întrucît pompele conţin piese în mişcare, în principiu, intervenţiile se fac cu pompa oprită. 
Măsurile de protecţia muncii vor prevedea protecţia împotriva accidentelor din cauze electrice sau 
cauze mecanice. 


3. Exploatarea staţiilor de pompare cu hidrofor. 


3.1 Se realizează pe baza instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere specifice. Se vor aplica 
următoarele măsuri: 


a. modul de protecţie a recipientului prin testarea supapei de siguranţă, care trebuie să se 
deschidă la presiunea maximă din rezervor (de regulă 6 bari), la pomparea în reţea; 


b. respectarea perioadei de verificare a rezervorului de hidrofor, potrivit legislaţiei specifice, 
aplicabile, în vigoare, de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică 
a Obiectelor Industriale Periculoase, Recipientelor sub Presiune şi Înstalaţiilor de Ridicat; 


c. legarea la pămînt a agregatului de pompare; 
d. spaţiile de lîngă pompă trebuie să fie libere de orice materiale depozitate; 
e. temperatura pompei şi a motorului nu trebuie să depăşească 60°C; 
f. diminuarea vibraţiei pompei şi blocarea propagării acesteia în instalaţie; 
g. zgomotul produs în încăperea pompelor şi în exterior trebuie să fie în limita prevederilor 


tehnice în vigoare; 
h. timpul de lucru al agregatului; 
i. intervalul între două porniri nu trebuie să fie mai mic de 6 - 8 minute (semnificaţia: 


echipamentul subdimensionat, pierderi de apă). Verificarea se face estimînd consumul prin 
măsurarea nivelului de apă din rezervorul de hidrofor; 


j. anual se verifică modul de funcţionare a hidroforului în ansamblu, precum şi parametri de 
lucru, conform prevederilor tehnice în vigoare. 


k. în cartea construcţiei se înscriu rapoartele ce constată abaterile de la funcţionarea normală, 
precum şi modul de remediere.  


Deranjamente funcționale şi metode de 
remediere 
În perioada exploatării, la agregatele de pompare pot apărea anumite incidente funcţionale care au 
ca efect un regim de lucru defectuos al instalaţiei, sau chiar oprirea ei din funcţiune. Defecţiunile 
ce se ivesc în funcţionarea instalaţiei îl nemulţumesc totdeauna pe beneficiar, iar practica confirmă 
tendinţa acestuia de a acuza pompa, deci furnizorul. 


Pentru a oferi personalului de exploatare posibilitatea de a depista operativ cauzele care conduc la 
funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor hidraulice, în continuare se prezintă principalele 
defecţiuni ce se întîlnesc mai frecvent în exploatarea pompelor, precum şi recomandări pentru 
remedierea acestora. 


Deranjamentele ce apar într-o instalaţie pot fi împărţite în două categorii distincte: 


 deranjamente privind pompa; 


 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


7 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


 deranjamente privind maşina de antrenare. 


Deoarece natura deranjamentelor funcţional-hidraulice este comună pentru marea majoritate a 
diverselor categorii de pompe, ele pot fi grupate după aceleaşi criterii, fapt care prezintă avantajul 
unei depistări rapide a cauzei care le provoacă. 


Indicaţiile se referă în special la pompele centrifuge, deoarece acestea sînt cele mai răspîndite, 
particularităţile specifice anumitor tipuri de pompe fiind tratate separat. 


Deranjamente privind pompa 
Deranjament: Pompa nu se amorsează 


Cauză Remediu 
Sorbul cu clapetă nu 
îndeplineşte condiția de 
etanșeitate, astfel că umplerea 
pompei cu lichid nu mai poate fi 
asigurată. 


Se demontează sorbul şi se verifică starea suprafeţelor de 
etanşare ale clapetei şi ale sorbului. Dacă acestea prezintă urme 
de corodare, zgîrieturi sau lovituri, se vor remedia prin 
prelucrare sau şlefuire cu şmirghel fin, în funcţie de mărimea, 
forma şi adîncimea rizurilor. Se verifică dacă clapeta nu rămîne 
blocată în poziţia „deschis”, datorită uzurilor articulaţiei 
clapetei. Dacă se constată uzuri mai pronunţate, se vor înlocui 
piesele uzate.  


Traseul conductei de aspiraţie 
de la sorb pînă la gura de 
aspiraţie a pompei nu este etanş. 


Se verifică etanşeitatea conductei de aspiraţie, cu scopul de a 
preveni pătrunderea aerului în sistemul de aspirație prin 
eventuale fisuri sau pori. Această verificare este de obicei greu 
de realizat, din cauza poziţiei dificile a traseului conductei de 
aspiraţie (puţuri, rezervoare închise), astfel că în majoritatea 
cazurilor se poate verifica doar execuţia îmbinărilor, strîngerea 
şuruburilor flanşelor, racordarea robinetelor şi aparatelor de 
măsură (vacuummetre, manometre), strîngerea presetupei etc.  
Dacă accesul la conducta de aspiraţie este simplu, atunci 
aceasta se umple cu apă şi se verifică dacă prezintă scurgeri. 
Lichidul se toarnă prin orificiul de umplere al pompei, iar 
nivelul său trebuie să depăşească marginile acestuia. Dacă apar 
bule de aer, se continuă umplerea pînă ce acestea dispar.  


La sistemul de amorsare prin 
instalaţie de vid nu se realizează 
vidul necesar amorsării. 


Se porneşte pompa de vid şi se observă indicaţia 
vacuummetrului, care trebuie să arate o valoare de cel puţin - 
0,6 bar. Dacă vidul nu poate depăşi o anumită limită, se închide 
robinetul de legătură dintre conducta de aspiraţie şi instalaţia 
de vid, se opreşte funcţionarea acesteia şi se urmăreşte poziţia 
acului vacuummetrului. Dacă se constată o reducere treptată a 
valorii vidului, rezultă că traseul de aspiraţie nu este etanş şi 
deci trebuie verificat. Iniţial se va verifica strîngerea 
garniturilor presetupei pompei şi ale celor de la tija vanei de 
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refulare. Dacă şi după aceste măsuri vacuummetrul continuă să 
indice o reducere a vidului, conducta de aspiraţie trebuie 
demontată şi verificată separat pe tronsoane. Dacă vidul se 
menţine constant, dar sub limita minimă necesară, defecţiunea 
se datoreşte neetanşeităţilor sau uzurilor pompei de vid sau a 
instalaţiei respective şi în consecinţă acestea trebuie verificate. 


Valoarea NPSHdisp este mai 
mică decît NPSHnec 


Din diverse motive, valoarea NPSHaisp poate să fie mai mică 
decît cea prevăzută la contractare, astfel încît NPSHnec să nu 
mai poată fi satisfăcut şi de aceea amorsarea nu mai poate fi 
realizată. Pentru depistarea acestei cauze se procedează astfel: 


 se verifică dacă sita sorbului nu este înfundată şi se elimină 
impurităţile din ochiurile sitei; 


 se verifică caracteristicile lichidului: temperatură, 
viscozitate, greutate specifică şi se iau măsuri ca acestea să 
se încadreze în limitele valorilor avizate la contractare; 


 dacă nivelul minim al lichidului din rezervorul de aspiraţie 
este mai scăzut decît cel pentru care s-a avizat pompa, în 
funcţie de situaţie, se vor lua măsuri pentru restabilirea 
condiţiilor iniţiale, sau dacă acest lucru nu este posibil, se va 
proceda la modificarea instalaţiei în sensul creşterii valorii 
NPSHaUp. În acest scop se va acţiona în special asupra 
înălţimii geodezice dintre nivelul lichidului din rezervorul 
de aspiraţie şi axa sau planul rotorului pompei. Dacă 
condiţiile existente nu pot fi schimbate, iar instalaţia este 
dificil de modificat, se va proceda la înlocuirea pompei cu o 
altă adecvată pentru nouă situaţie. În multe cazuri, această 
soluţie se dovedeşte a fi cea mai economică. 


În practică se întîlnesc destul de des cazuri în care pompa se amorsează iniţial, funcţionează o 
perioadă, iar apoi se dezamorsează. Această defecţiune se manifestă prin oscilaţii ale debitului, 
care se transmit direct aparatelor de măsură (vacuumetre, manometre, ampermetre), regimul devine 
instabil, iar zgomotul uniform al pompei se modifică. 


Deranjament: Pompa se dezamorsează 
Cauză Remediu 


Debitul pompei este mai mare 
decît debitul de colectare în 
rezervorul de aspiraţie, astfel că 
la un moment dat sorbul rămîne 
descoperit, permiţînd pătrun-
derea aerului în conducta de 
aspiraţie. 


Se verifică nivelul lichidului în rezervorul de aspiraţie şi se iau 
măsuri ca acesta să nu scadă sub nivelul minim prevăzut iniţial. 
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Pătrunderea aerului în sistemul 
de aspiraţie, datorită unor cauze 
accidentale - fisuri, deteriorări 
ale garniturilor flanşelor, slăbiri 
ale strîngerii flanşelor etc.- 
provocate de trepidațiile 
agregatului. 


Se verifică etanşeitatea îmbinărilor conductei de aspiraţie şi se 
strîng şuruburile flanşelor. 


Creşterea înălțimii 
vacuummetrice de aspiraţie 
peste limita admisă de pompa 
respectivă. 


Se verifică dacă sita sorbului nu este înfundată şi se înlătură 
impurităţile din ochiurile ei. Se verifică dacă indicaţia 
manometrului corespunde valorii presiunii pentru care a fost 
avizată pompa, manevrîndu-se vana de refulare pînă ce se 
obţine presiunea nominală. 


În funcţie de alura curbei, la o reducere a presiunii de refulare corespunde o creştere a valorii 
debitului, ceea ce poate avea ca efect creşterea înălţimii de aspiraţie peste limita posibilităților 
pompei. Aceasta poate conduce la o funcţionare în regim de cavitaţie sau chiar la dezamorsarea 
pompei. 


Funcţionarea în regim de cavitaţie intensă poate fi uşor depistată deoarece ea se manifestă printr-
un zgomot caracteristic, provocat de intrarea aerului în sorb, precum şi prin formarea unei pîlnii de 
lichid în jurul conductei de aspiraţie. 


Dacă pompa funcţionează într-un regim de cavitaţie mai puţin intens, care corespunde unei zone 
din vecinătatea limitei de aspiraţie, de multe ori acest fenomen nu mai poate fi sesizat din exterior, 
iar efectele apar mai tîrziu sub formă de defecţiuni mecanice ale pieselor hidraulice ale pompei. 


Dacă la demontarea pompei, cu ocazia reviziilor, se constată uzuri datorate cavitaţiei, atunci se va 
interveni în sensul modificării instalaţiei, astfel ca înălţimea de aspiraţie să se încadreze în limitele 
valorilor avizate. Dacă acest lucru nu este posibil, nu se va mai folosi pompa deoarece ea se va 
distruge rapid. Soluţia corectă constă în înlocuirea ei cu o altă adecvată condiţiilor reale. 


Dezamorsarea se mai poate produce şi în situaţia în care, pe parcursul funcţionării, temperatura 
lichidului creşte, atingînd valori la care începe să se producă vaporizarea lichidului. Ca mijloc de 
remediere se recomandă intercalarea în circuitul instalaţiei a unor răcitoare, care să menţină 
temperatura lichidului din rezervorul de aspiraţie în limitele prevăzute iniţial. 


Pompele volumice, pe baza principiului lor de funcţionare, sînt toate pompe autoamorsante şi de 
aceea ele prezintă rareori deranjamente de amorsare. În general, înainte de pornire ele trebuie 
umplute cu lichid, cu scopul de a micşora uzura datorată frecărilor uscate şi de a îmbunătăţi 
etanşarea. În situaţia în care o pompă de tip volumic nu poate fi amorsată, cauzele prezentate la 
pompele centrifuge rămîn valabile, urmînd să se verifice în plus gradul de uzură al pieselor 
hidraulice. Dacă interstiţiile au crescut datorită uzurii, etanşarea nu mai este corespunzătoare iar 
piesele în cauză trebuie înlocuite. 


Debitul insuficient sau nul al pompei 
Deranjamentele privind această caracteristică se constată atunci cînd debitul este nul sau 


Ex
pl


oa
ta


re
a 


şi
 în


tr
eţ


in
er


ea
 in


st
al


aţ
iil


or
 d


e 
po


m
pa


re







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


9 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


Pătrunderea aerului în sistemul 
de aspiraţie, datorită unor cauze 
accidentale - fisuri, deteriorări 
ale garniturilor flanşelor, slăbiri 
ale strîngerii flanşelor etc.- 
provocate de trepidațiile 
agregatului. 


Se verifică etanşeitatea îmbinărilor conductei de aspiraţie şi se 
strîng şuruburile flanşelor. 


Creşterea înălțimii 
vacuummetrice de aspiraţie 
peste limita admisă de pompa 
respectivă. 


Se verifică dacă sita sorbului nu este înfundată şi se înlătură 
impurităţile din ochiurile ei. Se verifică dacă indicaţia 
manometrului corespunde valorii presiunii pentru care a fost 
avizată pompa, manevrîndu-se vana de refulare pînă ce se 
obţine presiunea nominală. 


În funcţie de alura curbei, la o reducere a presiunii de refulare corespunde o creştere a valorii 
debitului, ceea ce poate avea ca efect creşterea înălţimii de aspiraţie peste limita posibilităților 
pompei. Aceasta poate conduce la o funcţionare în regim de cavitaţie sau chiar la dezamorsarea 
pompei. 


Funcţionarea în regim de cavitaţie intensă poate fi uşor depistată deoarece ea se manifestă printr-
un zgomot caracteristic, provocat de intrarea aerului în sorb, precum şi prin formarea unei pîlnii de 
lichid în jurul conductei de aspiraţie. 


Dacă pompa funcţionează într-un regim de cavitaţie mai puţin intens, care corespunde unei zone 
din vecinătatea limitei de aspiraţie, de multe ori acest fenomen nu mai poate fi sesizat din exterior, 
iar efectele apar mai tîrziu sub formă de defecţiuni mecanice ale pieselor hidraulice ale pompei. 


Dacă la demontarea pompei, cu ocazia reviziilor, se constată uzuri datorate cavitaţiei, atunci se va 
interveni în sensul modificării instalaţiei, astfel ca înălţimea de aspiraţie să se încadreze în limitele 
valorilor avizate. Dacă acest lucru nu este posibil, nu se va mai folosi pompa deoarece ea se va 
distruge rapid. Soluţia corectă constă în înlocuirea ei cu o altă adecvată condiţiilor reale. 


Dezamorsarea se mai poate produce şi în situaţia în care, pe parcursul funcţionării, temperatura 
lichidului creşte, atingînd valori la care începe să se producă vaporizarea lichidului. Ca mijloc de 
remediere se recomandă intercalarea în circuitul instalaţiei a unor răcitoare, care să menţină 
temperatura lichidului din rezervorul de aspiraţie în limitele prevăzute iniţial. 


Pompele volumice, pe baza principiului lor de funcţionare, sînt toate pompe autoamorsante şi de 
aceea ele prezintă rareori deranjamente de amorsare. În general, înainte de pornire ele trebuie 
umplute cu lichid, cu scopul de a micşora uzura datorată frecărilor uscate şi de a îmbunătăţi 
etanşarea. În situaţia în care o pompă de tip volumic nu poate fi amorsată, cauzele prezentate la 
pompele centrifuge rămîn valabile, urmînd să se verifice în plus gradul de uzură al pieselor 
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insuficient. De obicei, în majoritatea cazurilor instalaţiile nu sînt prevăzute cu aparate pentru 
măsurat debitul, astfel că valoarea acestuia se apreciază vizual, observîndu-se variaţia nivelului 
lichidului în rezervorul de aspiraţie sau forma jetului la capătul conductei de refulare. 


Astfel, dacă nivelul lichidului din rezervorul de aspiraţie creşte în permanenţă, se deschide complet 
vana de refulare şi se observă capătul conductei de refulare; jetul de lichid trebuie să fie plin, 
continuu, fără a conţine bule de aer, de grosime egală cu diametrul interior al conductei de refulare. 
Dacă şi într-o astfel de situaţie nivelul lichidului continuă să crească, rezultă că pompa nu poate 
satisface caracteristica instalaţiei şi deci a fost nepotrivit aleasă. Ea trebuie înlocuită cu o alta 
adecvată sau completată în paralel de o altă pompă suplimentară. 


În cazul în care pe măsura deschiderii vanei de refulare apare un zgomot caracteristic de cavitaţie, 
se va închide din nou vana pînă la dispariţia completă a zgomotului. 


Dacă la capătul conductei de refulare debitul este nul sau insuficient (jetul este anemic, pulsatoriu, 
conţine mult aer şi are o grosime mult mai mică decît diametrul conductei), cauzele care pot 
provoca aceste deranjamente sînt următoarele: 


Deranjament: Pompa nu realizează debitul 
Cauză Remediu 


Lipsa lichidului în rezervorul 
de aspiraţie  


Se verifică nivelul lichidului şi se iau măsuri corespunzătoare 


Amorsarea pompei nu este 
realizată 


Se verifică dacă pompa este amorsată (vana de refulare fiind 
închisă, manometrul trebuie să indice presiunea maximă 


Vana de refulare a fost uitată în 
poziţia închis. 


După amorsarea pompei se verifică vana de refulare şi se 
deschide corespunzător necesităţilor 


Sita sorbului este înfundată cu 
suspensii 


Se verifică sorbul şi se desfundă ochiurile sitei 


Clapeta sorbului este blocată în 
poziţia închis, datorită uzurilor 
articulaţiei sau lipirii de 
garnitura de cauciuc 


Se verifică funcţionarea clapetei şi se înlocuiesc piesele uzate 
şi garnitura din cauciuc 


Sens de rotaţie inversat Se verifică sensul de rotaţie a maşinii de antrenare şi se iau 
măsuri ca acesta să corespundă cu cel indicat de săgeata de 
sens a pompei 


Se găsesc pungi de aer pe 
traseul de aspiraţie 


Se verifică modul de execuţie a traseului de aspiraţie; dacă 
acesta este astfel construit încît creează posibilitatea formării 
unor pungi de aer, se va modifica instalaţia în conformitate cu 
recomandările referitoare la condiţiile conductei de aspiraţie 
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Turația nominală a pompei nu 
poate fi realizată datorită unor 
defecțiuni ale mașinii de 
antrenare sau sistemului de 
transmisie 


Se verifică turaţia pompei cu ajutorul unui tahometru. La 
pompele antrenate prin cuplare directă, turaţia este identică cu 
cea a maşinii de antrenare, care are arborele prevăzut cu o 
gaură conică în care se introduce capătul prizei tahometrului. 
La acest sistem de cuplare, scăderea turaţiei, dacă nu este 
provocată de o defecţiune a maşinii de an-trenare, se datoreşte 
exclusiv suprasarcinii create de pompă. Ca remediu, se 
recomandă să se manevreze vana de refulare pînă ce 
manometrul indică o presiune apropiată de cea avizată la 
contractare. Prin aceasta, puterea absorbită la arborele pompei 
este readusă în limitele pe care le poate satisface maşina de 
antrenare. Dacă nici prin această operaţie nu se obţine o 
reducere a sarcinii, rezultă că defecţiunea se datoreşte unor 
cauze mecanice (strîngerea prea puternică a garniturilor 
presetupei, grilaje în lagăre, cuplaj descentrat etc), care trebuie 
verificate şi înlăturate. La pompele antrenate prin transmisii cu 
curele, se verifică atît turaţia motorului cît şi cea a pompei, 
pentru a se constata diferenţa datorată alunecării curelelor. 
Valoarea turaţiei măsurate a pompei nu trebuie să depăşească 
toleranţa de 40 rot/min, faţă de cea avizată la contractare. 
Alunecarea curelelor poate fi datorată unei întinderi 
insuficiente, îmbîcsirii cu ulei a roţilor de curea, sau depăşirii 
efortului pentru care a fost dimensionată transmisia. Ea se 
constată relativ uşor, deoarece se manifestă prin degajare de 
fum cu miros de ars, datorat încălzirii excesive a curelelor. În 
vederea remedierii se iau următoarele măsuri: Se curăţă de 
unsoare atît roţile de curea cît şi curelele şi se presară cu praf 
de talc sau sacîz. Se întind curelele moderat; o întindere prea 
puternică uzează lagărele în mod inutil. Se evită crearea de 
suprasarcini. 


Funcţionare în regim intens de 
cavitaţie. 


Funcţionarea în regim intens de cavitaţie se manifestă prin 
zgomote caracteristice, asemănătoare cu cele provocate de o 
avalanşă de pietre sau de un fierăstrău circular. În această 
situaţie, pompa se va opri imediat, urmînd să se procedeze la 
înlăturarea cauzelor care generează funcţionarea într-un astfel 
de regim: înălțime de aspirație ce depășește posibilitatea de 
aspirație a pompei, temperatura prea ridicată a lichidului, 
creșterea rezistențelor hidraulice de pe traseul de aspirație etc. 


Uzuri pronunţate la rotoare şi 
labirinți  


Dacă pompa este construită din materiale normale, dar 
funcţionează cu lichide care au în suspensie particule abrazive, 
uzurile vor fi mult mai rapide, în special la rotor şi inelele 
labirint, ceea ce conduce la creşterea cantităţii de lichid ce trece 
din camera de refulare către aspiraţie. Prin aceasta, debitul total 
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Turația nominală a pompei nu 
poate fi realizată datorită unor 
defecțiuni ale mașinii de 
antrenare sau sistemului de 
transmisie 
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Uzuri pronunţate la rotoare şi 
labirinți  


Dacă pompa este construită din materiale normale, dar 
funcţionează cu lichide care au în suspensie particule abrazive, 
uzurile vor fi mult mai rapide, în special la rotor şi inelele 
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de lichid se micșorează considerabil. Ca remediu, se 
recomandă înlocuirea pieselor uzate cu altele din materiale 
adecvate, rezistente la abraziune. 


Caracteristicile lichidului 
diferă de cele avizate 


Dacă lichidul vehiculat diferă prin caracteristicile sale, faţă de 
cele avizate de furnizor, de exemplu: viscozitate mai mare, 
debitul se va reduce în mod corespunzător. În această situaţie, 
dacă noile caracteristici nu sînt satisfăcătoare, singura soluţie 
constă în înlocuirea pompei cu alta, adecvată lichidului 
vehiculat. 


La pompele volumice cauzele defecţiunilor sînt în principiu aceleaşi, în plus însă, la anumite 
categorii prevăzute cu supape de siguranţă pentru limitarea presiunii, reducerea debitului poate 
avea drept cauză chiar funcționarea defectuoasă a supapei. Astfel dacă supapa rămîne blocată în 
poziţia deschisă, o mare parte a debitului este recirculată între refulare şi aspiraţie, iar debitul total 
de lichid este mult redus. Ca remediu, se recomandă, înainte de alte măsuri, verificarea funcţionării 
supapei, reglarea corespunzătoare în funcţie de presiunea de declanşare şi asigurarea reglajului 
efectuat prin sigilare sau inscripționare care să atragă atenția. 


Pompa nu realizează înălțimea de refulare 
Defecţiunile privind înălţimea de refulare se constată simplu, citind indicaţiile manometrului 
racordat la orificiul de refulare al pompei. Acesta trebuie să indice o valoare apropiată de cea 
avizată la contractare. Cauzele defecţiunilor care determină nerealizarea debitului, sînt valabile şi 
pentru înălţimea de refulare. 


Deranjament: Manometrul nu indică nici un fel de presiune, cînd vana de refulare este 
complet închisă  


Cauză Remediu 
Lipsa lichidului în rezervorul 
de aspirație 


Se verifică nivelul lichidului şi se iau măsuri corespunzătoare 


Amorsarea pompei nu este 
realizată 


Se aplică măsurile descrise la capitolul privind defecţiunile de 
amorsare 


Sita sorbului este complet 
înfundată 


Se desfundă sita sorbului 


Clapeta sorbului este blocată în 
poziția închis 


Se verifică clapeta și se deblochează 


Deranjament: Vana de refulare este complet închisă, iar manometrul indică o presiune redusă 
Cauză Remediu 


Sens de rotație inversat Se verifică sensul şi se corelează cu cel indicat de săgeata de 
sens a pompei 


Turația pompei este apreciabil 
mai redusă față de valoarea 
nominală 


Se măsoară turaţia pompei şi dacă se constată abateri faţă de 
cea nominală, se iau măsuri de remediere conform indicaţiilor 
arătate la capitolul privind turaţia 
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Pungi de aer neeliminate pe 
traseul conductei de aspirație 


Se deschid robineţii sau dopurile plasate în „cocoaşele" 
instalaţiei. Acestea se închid numai după ce jetul de lichid nu 
mai conţine bule de aer 


Funcționare în regim de 
cavitație 


Se aplică măsurile indicate la capitolul care tratează cavitaţia 


Uzuri pronunțate ale pieselor 
hidraulice 


Se înlocuiesc piesele uzate 


Caracteristicile lichidului, în 
special greutatea specifică şi 
viscozitatea, sînt diferite faţă de 
ce-le prevăzute iniţial 


Se verifică caracteristicile lichidului şi se corectează ghidului, 
pe cît posibil 


 


Deranjamente privind mașina de 
antrenare 
În timpul exploatării, pot surveni unele deranjamente ale maşinii de antrenare care determină o 
funcţionare necorespunzătoare a întregului agregat. 


Avînd în vedere că antrenarea pompelor se realizează în marea majoritate a cazurilor de către 
motoare electrice, deranjamentele descrise în continuare se referă mai ales la aceste tipuri de 
maşini. 


Deranjament: Motorul nu poate fi pornit 
Cauză Remediu 


Linia de alimentare este lipsită 
de tensiune 


Se verifică dacă linia de alimentare se găseşte efectiv sub 
tensiune; verificarea se face la bornele motorului electric cu 
ajutorul unei lămpi de control. Dacă aceasta nu se aprinde se 
va interveni la postul de alimentare 


Conexiunile sînt greșit 
executate 


Se verifică dacă conexiunile executate corespund cu bobinajul 
motorului electric. Dacă acestea sînt greşite, de exemplu: 
tensiunea reţelei este 3 x380V şi tensiunea nominală a 
bobinajului statoric indicată pe placă este 380V sau 380/220, 
iar conexiunea se realizează în triunghi , atunci după cum se 
ştie, puterea şi curentul cresc de trei ori, bobinajul se 
supraîncălzeşte şi se poate deteriora. Dacă la aceeași tensiune 
a reţelei, tensiunea bobinajului indicată pe placă este 380 
triunghi sau 380/660, iar conexiunea se realizează în stea, atît 
timp cît puterea absorbită nu depăşeşte puterea motorului 
corespunzătoare conexiunii în stea (care este mai mică de trei 
ori), funcţionarea decurge normal. În cazul în care P > Py, 
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Pungi de aer neeliminate pe 
traseul conductei de aspirație 


Se deschid robineţii sau dopurile plasate în „cocoaşele" 
instalaţiei. Acestea se închid numai după ce jetul de lichid nu 
mai conţine bule de aer 


Funcționare în regim de 
cavitație 
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Uzuri pronunțate ale pieselor 
hidraulice 
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Caracteristicile lichidului, în 
special greutatea specifică şi 
viscozitatea, sînt diferite faţă de 
ce-le prevăzute iniţial 


Se verifică caracteristicile lichidului şi se corectează ghidului, 
pe cît posibil 
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Cauză Remediu 


Linia de alimentare este lipsită 
de tensiune 


Se verifică dacă linia de alimentare se găseşte efectiv sub 
tensiune; verificarea se face la bornele motorului electric cu 
ajutorul unei lămpi de control. Dacă aceasta nu se aprinde se 
va interveni la postul de alimentare 


Conexiunile sînt greșit 
executate 


Se verifică dacă conexiunile executate corespund cu bobinajul 
motorului electric. Dacă acestea sînt greşite, de exemplu: 
tensiunea reţelei este 3 x380V şi tensiunea nominală a 
bobinajului statoric indicată pe placă este 380V sau 380/220, 
iar conexiunea se realizează în triunghi , atunci după cum se 
ştie, puterea şi curentul cresc de trei ori, bobinajul se 
supraîncălzeşte şi se poate deteriora. Dacă la aceeași tensiune 
a reţelei, tensiunea bobinajului indicată pe placă este 380 
triunghi sau 380/660, iar conexiunea se realizează în stea, atît 
timp cît puterea absorbită nu depăşeşte puterea motorului 
corespunzătoare conexiunii în stea (care este mai mică de trei 
ori), funcţionarea decurge normal. În cazul în care P > Py, 
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motorul nu porneşte, iar bobinajul se supraîncălzeşte. 


Legăturile bornelor sînt slăbite 
sau murdare 


Se verifică starea contactelor la legarea bornelor. Dacă acestea 
sînt murdare, se curăţă de praf şi unsoare, iar piuliţele se vor 
strînge ferm, cu chei adecvate (nu cu cleştele patent). 


Întreruperi într-una din 
înfășurările statorului 


La motoarele trifazice se verifică dacă toate fazele sînt sub 
tensiune. In cazul cînd una din faze nu este alimentată, la 
efectuarea contactului se aude un zgomot de intensitate medie, 
de forma unui bîzîit”, care încetează la întreruperea 
contactului. În practică, se spune că motorul electric este în 
„două faze”, iar deranjamentul poate fi datorat lipsei de 
tensiune într-una din fazele liniei de alimentare, sau unei 
întreruperi accidentale într-o înfăşurare a statorului. În acest 
din urmă caz, motorul electric trebuie trimis la atelierul de 
reparaţie. La sesizarea zgomotului caracteristic de alimentare 
în două faze, contactul trebuie întrerupt imediat, deoarece, în 
caz contrar, bobinajul se va arde. 


Contacte murdare sau perii 
uzate, la motoarele cu colector 


 La motoarele cu colector, se verifică starea contactelor 
periilor pe inelele colectoare. Contactele murdare se curăţă de 
praf şi unsoare, apoi se şterg cu o cîrpă curată, pentru a 
îndepărta impurităţile. Periile uzate se înlocuiesc 


Scurtcircuit în înfășurările 
rotorului, la motoarele cu 
colector 


Se verifică starea bobinajului rotorului, la motoarele cu 
colector, iar dacă acesta este întrerupt, se trimite la atelierul de 
reparaţii 


Valoarea rezistenței reostatului 
de pornire nu este adecvată 


Se verifică poziţia manetei reostatului de pornire, reostatului 
la motoarele care sînt pornite cu ajutorul acestui dispozitiv. 
Maneta trebuie să se găsească în poziţia corespunzătoare unei 
rezistenţe de valoare maximă. Caracteristicile reostatului ales 
trebuie să fie adecvate pentru motorul respectiv, deoarece la 
o rezistenţă de valoare mare, curentul de pornire, respectiv 
cuplul, sînt mult reduse, iar motorul nu mai poate porni 


Momentul rezistent depășește 
valoarea cuplului de pornire a 
motorului electric 


Pentru a obţine o pornire normală, cuplul rezistent trebuie să 
fie mai mic decît cuplul de pornire al motorului electric. Dacă 
rezistenţele mecanice sînt prea mari, ele pot fi provocate de 
următoarele cauze: 


 Strîngerea prea puternică a garniturilor pompei; se 
remediază prin deşurubarea piuliţelor de strîngere cu 
cîteva ture; 


 Lagăre gripate, rulmenţi blocaţi; se verifică montajul iar 
piesele defecte se înlocuiesc (se verifică prin rotirea 
cuplajului cu mîna); 
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 Arborele pompei deformat, datorită tensiunilor provocate 
de racordarea incorectă a conductelor la flanşele pompei; 
se verifică şi se corectează montajul instalaţiei; 


 La pompele volumice, vana de refulare uitată în poziţia 
închis; se deschide vana de refulare 


Supraîncălzirea motorului 
În practică, gradul de încălzire a unui motor electric se verifică de obicei extrem de simplu şi anume 
prin palparea carcasei acestuia cu mîna. Se consideră că încălzirea este perfect normală dacă 
temperatura carcasei nu depăşeşte 50 - 60°C, iar aceasta se apreciază prin aceea că, la atingere, 
mîna nu simte o senzaţie de arsură. Totuşi în multe situaţii motorul poate funcţiona la temperaturi 
superioare cca. 80°C, fără a prezenta deranjamente din acest punct de vedere, astfel că aprecierea 
temperaturii cu mîna este destul de relativă. În această privinţă, STAS 1893-78 reglementează 
limitele maxime admise pentru temperatură în funcţie de clasa de izolaţie a motorului electric. 


În condiţiile exploatării curente principalul element care poate oferi o bază reală pentru aprecierea 
încălzirii unui motor îl constituie variaţia temperaturii într-o anumită perioadă de timp. Astfel, 
începînd de la pornire se urmăreşte încălzirea motorului, cel mai frecvent prin atingere cu mîna, în 
interval de 1 - 1,5 ore. Dacă regimul termic se stabilizează în acest răstimp, funcţionarea se 
consideră normală. Dacă însă temperatura manifestă o ten-dinţă de creştere continuă, motorul 
trebuie oprit, urmînd să se depisteze cauza defecţiunii şi să se remedieze. 


Dacă motorul se încălzeşte de la început foarte puternic, el trebuie oprit imediat şi verificat. Este 
important de ştiut că un motor electric aflat sub tensiune, al cărui rotor este imobilizat dintr-un 
motiv oarecare, absoarbe un curent de o intensitate foarte mare şi prin urmare bobinajul, care nu 
este dimensionat pentru astfel de sarcini, se încălzeşte puternic şi poate fi deteriorat într-un timp 
foarte scurt - mai puţin de un minut. De aceea se recomandă ca într-o astfel de situaţie să se 
întrerupă imediat contactul electric, să se depisteze cauza şi să se remedieze. 


Încălzirea anormală a motorului electric se manifestă sub formă de încălzire foarte puternică, 
localizată în diverse porţiuni, sau sub formă de încălzire uniformă a bobinajului, dar care depăşeşte 
cu mult limita de temperatură admisă. 


Deranjament: Motorul se supraîncălzește 
Cauză Remediu 


Scurtcircuit în pachetul de tole Se porneşte motorul şi se lasă să funcţioneze în gol, 
verificîndu-se valoarea tensiunii de alimentare; dacă tensiunea 
corespunde cu cea nominală, dar motorul se încălzeşte totuşi 
peste limită, deranjamentul este datorat unui scurtcircuit al 
tolelor (tole cu bavuri rămase de la matriţare, pătrunderea unor 
corpuri străine etc). Remedierea se poate face numai de către 
atelierul de întreţinere specializat 


Contacte necorespunzătoare 
între bobinele statorului 


Se verifică starea contactelor pentru a se constata dacă 
lipiturile sînt corect executate. În caz de încălzire puternică a 
legăturilor, se vor reface lipiturile 


Ex
pl


oa
ta


re
a 


şi
 în


tr
eţ


in
er


ea
 in


st
al


aţ
iil


or
 d


e 
po


m
pa


re







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


15 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


 Arborele pompei deformat, datorită tensiunilor provocate 
de racordarea incorectă a conductelor la flanşele pompei; 
se verifică şi se corectează montajul instalaţiei; 


 La pompele volumice, vana de refulare uitată în poziţia 
închis; se deschide vana de refulare 


Supraîncălzirea motorului 
În practică, gradul de încălzire a unui motor electric se verifică de obicei extrem de simplu şi anume 
prin palparea carcasei acestuia cu mîna. Se consideră că încălzirea este perfect normală dacă 
temperatura carcasei nu depăşeşte 50 - 60°C, iar aceasta se apreciază prin aceea că, la atingere, 
mîna nu simte o senzaţie de arsură. Totuşi în multe situaţii motorul poate funcţiona la temperaturi 
superioare cca. 80°C, fără a prezenta deranjamente din acest punct de vedere, astfel că aprecierea 
temperaturii cu mîna este destul de relativă. În această privinţă, STAS 1893-78 reglementează 
limitele maxime admise pentru temperatură în funcţie de clasa de izolaţie a motorului electric. 


În condiţiile exploatării curente principalul element care poate oferi o bază reală pentru aprecierea 
încălzirii unui motor îl constituie variaţia temperaturii într-o anumită perioadă de timp. Astfel, 
începînd de la pornire se urmăreşte încălzirea motorului, cel mai frecvent prin atingere cu mîna, în 
interval de 1 - 1,5 ore. Dacă regimul termic se stabilizează în acest răstimp, funcţionarea se 
consideră normală. Dacă însă temperatura manifestă o ten-dinţă de creştere continuă, motorul 
trebuie oprit, urmînd să se depisteze cauza defecţiunii şi să se remedieze. 


Dacă motorul se încălzeşte de la început foarte puternic, el trebuie oprit imediat şi verificat. Este 
important de ştiut că un motor electric aflat sub tensiune, al cărui rotor este imobilizat dintr-un 
motiv oarecare, absoarbe un curent de o intensitate foarte mare şi prin urmare bobinajul, care nu 
este dimensionat pentru astfel de sarcini, se încălzeşte puternic şi poate fi deteriorat într-un timp 
foarte scurt - mai puţin de un minut. De aceea se recomandă ca într-o astfel de situaţie să se 
întrerupă imediat contactul electric, să se depisteze cauza şi să se remedieze. 


Încălzirea anormală a motorului electric se manifestă sub formă de încălzire foarte puternică, 
localizată în diverse porţiuni, sau sub formă de încălzire uniformă a bobinajului, dar care depăşeşte 
cu mult limita de temperatură admisă. 


Deranjament: Motorul se supraîncălzește 
Cauză Remediu 


Scurtcircuit în pachetul de tole Se porneşte motorul şi se lasă să funcţioneze în gol, 
verificîndu-se valoarea tensiunii de alimentare; dacă tensiunea 
corespunde cu cea nominală, dar motorul se încălzeşte totuşi 
peste limită, deranjamentul este datorat unui scurtcircuit al 
tolelor (tole cu bavuri rămase de la matriţare, pătrunderea unor 
corpuri străine etc). Remedierea se poate face numai de către 
atelierul de întreţinere specializat 


Contacte necorespunzătoare 
între bobinele statorului 


Se verifică starea contactelor pentru a se constata dacă 
lipiturile sînt corect executate. În caz de încălzire puternică a 
legăturilor, se vor reface lipiturile 
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Scurtcircuit între spirile unei 
bobine 


Scurtcircuitul spirelor unei bobine se manifestă printr-o 
încălzire puternică, iar motorul scoate fum datorită arderii 
izolaţiei. Defecţiunea se remediază numai la atelierul de 
reparaţii 


Deranjament: Încălzirea motorului este uniformă, cuprinzînd treptat bobinajul rotorului sau 
statorului  


Cauză Remediu 
Supraîncărcarea motorului Se verifică elementele pompei care pot crea suprasarcini: 


strîngerea presetupei, corectitudinea montajului pieselor şi a 
instalaţiei etc. şi se corectează aşa cum s-a arătat anterior 


Ventilație deficitară Se verifică funcţionarea ventilatorului motorului (numărul de 
pale trebuie să fie complet, iar acestea nu trebuie să fie 
deformate). Dacă motorul este amplasat într-un spaţiu strîmt, 
închis, fără posibilitate de circulaţie a aerului, se vor prevedea 
orificii în peretele încăperii, care să permită intrarea aerului 
din exterior. Starea de curăţenie a motorului poate influenţa în 
mod considerabil regimul de răcire, de aceea spa-ţiile dintre 
aripioarele carcasei trebuie să fie libere şi curate, pentru a 
permite circulaţia aerului de răcire 


Tensiune de alimentare redusă Se verifică valoarea tensiunii de alimentare la borne. Dacă 
aceasta este redusă sub limita toleranţei admise, pentru 
transmiterea aceluiaşi cuplu, curentul absorbit va creşte, fapt 
care poate conduce la încălzirea exagerată a înfăşurărilor. 
Literatura de specialitate recomandă ca tensiunea de 
alimentare la borne să nu depăşească limitele toleranţei de 
±5% faţă de tensiunea nominală indicată pe eticheta 
motorului. În practică, se acceptă limite ceva mai largi, ±10%, 
în funcţie de condiţiile de exploatare 


Contacte slăbite sau murdare Se verifică contactele sistemului colector şi se curăţă de 
murdărie sau unsoare. Se verifică contactele la legarea 
aparatului de pornire şi se strîng piuliţele respective 


Conexiuni greșit executate Se verifică corectitudinea conexiunilor şi se remediază aşa 
cum s-a arătat anterior 


Dereglări de ordin mecanic 
(lagăre neunse, vibrația 
motorului) 


Se verifică temperatura lagărelor prin atingerea porţiunilor din 
dreptul rulmenţilor, cu mîna; dacă se simte senzaţie de arsură, 
se desfac capacele de lagăr şi se completează sau se înlocuieşte 
unsoarea. Dacă agregatul funcţionează într-un regim de 
vibraţii sesizabil cu ochiul liber, pe lîngă celelalte 
inconveniente legate de aceasta mai apare şi fenomenul de 
supraîncălzire. Pentru remediere se recomandă: 
 verificarea centrajului ansamblului; 
 verificarea rigidizării acestuia pe fundaţie; 
 verificarea pieselor ce se rotesc şi luarea de măsuri ca 
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acestea să nu prezinte mase excentrice în mişcarea de 
rotaţie (palete lipsă la ventilator, şuruburi lipsă la cuplaj) 


Deranjament: Motorul nu dezvoltă puterea necesară 
Cauză Remediu 


Tensiunea de alimentare este 
redusă sub limita admisă 


Se măsoară tensiunea la borne şi se iau măsuri ca aceasta să se 
încadreze în limitele toleranțelor admise 


La motoarele cu conexiunea în 
triunghi, una din faze este 
întreruptă 


Se verifică dacă toate cele trei faze ale înfăşurării în triunghi 
ale bobinajului sînt alimentate. În cazul în care una din faze 
este întreruptă, se spune că motorul funcţionează în „triunghi 
deschis”. Astfel cuplul pe care-1 realizează va avea o valoare 
mai redusă (2/3 din cuplul nominal) 


Scurt circuit în bobinajul 
rotorului la motoare cu colector 


Dacă ampermetrul funcţionează cu pulsaţii, aceasta poate 
constitui un indiciu că în bobinajul rotorului s-a produs un 
scurtcircuit. Se verifică deci bobinajul cu ajutorul unei lămpi 
de control. Remedierea se face numai la atelierul de reparaţii. 
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Dacă ampermetrul funcţionează cu pulsaţii, aceasta poate 
constitui un indiciu că în bobinajul rotorului s-a produs un 
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REGLAREA PARAMETRILOR 
INSTALAȚIEI DE POMPARE 


e cele mai multe ori, necesitățile consumatorilor deserviți de către instalații, care au în 
componenta lor pompe, sunt variabile în timp, fig. 1. 


 
Fig. 1 Variația debitului în funcție de durata de funcționare 


Din acest motiv, se impune ca parametrii de funcţionare ai acestor instalaţii să poată fi modificaţi, 
astfel încît să poată satisface cerinţele consumatorilor. Modificarea parametrilor de funcţionare se 
materializează prin modificarea punctului de funcţionare energetică aferent pompei, în sistemul 
hidraulic considerat. Este de dorit ca debitul Qp şi sarcina Hp aferente punctului de funcţionare 
energetică F, să poată varia într-o plajă cît mai largă, Qmin ≤ Qp ≤ Qmax şi Hmin ≤ Hp ≤ Hmax, 
iar valorile randamentelor η (Qp) să fie cît mai ridicate (apropiate de randamentul maxim). Deci 
pot fi efectuate următoarele metode de reglare: 


Reglarea debitului 
a. reglarea prin vană, fig. 2a și 3a, este un procedeu simplu de reglare a debitului prin 


obturarea parţială printr-o vană montată pe conducta de refulare în apropierea secţiunii de 
racordare a pompei. Prin aceasta se creează o rezistenţă suplimentară în conducta de 
refulare, astfel încît o parte din energia cedată de pompă se disipează în vană. Această 
reglare nu este economică, deoarece produce o disipare de energie, deci un randament mic. 
Metoda se aplică la pompele centrifuge, dar nu este admisă la pompele diagonale sau 


D 
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axiale, deoarece puterea absorbită de acestea, la sarcini parţiale, este mai mare decît cea la 
sarcina nominală.  


b. reglarea prin conductă de întoarcere, (fig. 2b și 3b) care constă din montarea pe conducta 
de refulare a unei conducte de întoarcere (by-pass), care conduce apa înapoi în bazinul de 
aspiraţie şi poate prelua surplusul de debit creat de pompă, faţă de cel necesar în instalaţie. 
În acest caz, pornirea se face numai cu vana conductei de întoarcere deschisă.  


Reglarea prin modificarea caracteristicilor pompei  
Aceasta se poate face prin următoarele metode: 


a. reglarea prin variaţia turaţiei, care este posibilă dacă motorul sau transmisia permit această 
variaţie. Se obţine pentru fiecare turaţie un regim de funcţionare în zona randamentelor 
bune. Din punct de vedere economic, acest procedeu este cel mai avantajos, deoarece 
randamentul rămîne practic constant, la schimbări mici ale turaţiei. 


b. reglarea prin modificarea poziţiilor palelor retorice, la pompele la care poziţionarea 
palelor se poate realiza în timpul funcţionării. Metoda se poate aplica la pompele axiale şi 
la unele pompe diagonale, care au pale retorice reglabile. Modificarea poziţiilor palelor 
retorice, duce la modificarea triunghiurilor vitezelor şi deci la modificarea curbei 
caracteristice a pompei. Reglarea nu se poate realiza pe o plajă mare de variaţie a debitului, 
deoarece în pompă se pot forma curenţi paraziţi. 


c. reglarea prin modificarea definitivă a rotorului, care constă în micşorarea prin strunjire a 
diametrului exterior al rotorului, în special la pompele centrifuge. Se modifică rapiditatea 
nq şi se reduc parametrii H şi Q prin operaţii de similitudine. Este o metodă de reglare 
permanentă, prin care se măreşte cîmpul de utilizare al unui anumit tip de pompă. 


d. reglarea prin obturarea totală sau parţială a unor canale rotorice, este o metodă mai 
economică decît reglarea prin vana de aspiraţie şi este o metodă de reglare permanentă. 


   a.    b.     c. 


Fig. 2 Deplasarea punctului de funcționare a instalației de pompare 
a. prin modificarea caracteristicei rețelei de pompare, Hr (Q); 


b. prin modificarea caracteristicei pompei, H(Q) 
c. prin modificarea simultană 


Metode de reglare prin modificarea caracteristicii rețelei: a. – prin laminarea curentului hidraulic; 
b. – prin derivarea curentului hidraulic, fig. 2 
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axiale, deoarece puterea absorbită de acestea, la sarcini parţiale, este mai mare decît cea la 
sarcina nominală.  


b. reglarea prin conductă de întoarcere, (fig. 2b și 3b) care constă din montarea pe conducta 
de refulare a unei conducte de întoarcere (by-pass), care conduce apa înapoi în bazinul de 
aspiraţie şi poate prelua surplusul de debit creat de pompă, faţă de cel necesar în instalaţie. 
În acest caz, pornirea se face numai cu vana conductei de întoarcere deschisă.  


Reglarea prin modificarea caracteristicilor pompei  
Aceasta se poate face prin următoarele metode: 


a. reglarea prin variaţia turaţiei, care este posibilă dacă motorul sau transmisia permit această 
variaţie. Se obţine pentru fiecare turaţie un regim de funcţionare în zona randamentelor 
bune. Din punct de vedere economic, acest procedeu este cel mai avantajos, deoarece 
randamentul rămîne practic constant, la schimbări mici ale turaţiei. 


b. reglarea prin modificarea poziţiilor palelor retorice, la pompele la care poziţionarea 
palelor se poate realiza în timpul funcţionării. Metoda se poate aplica la pompele axiale şi 
la unele pompe diagonale, care au pale retorice reglabile. Modificarea poziţiilor palelor 
retorice, duce la modificarea triunghiurilor vitezelor şi deci la modificarea curbei 
caracteristice a pompei. Reglarea nu se poate realiza pe o plajă mare de variaţie a debitului, 
deoarece în pompă se pot forma curenţi paraziţi. 


c. reglarea prin modificarea definitivă a rotorului, care constă în micşorarea prin strunjire a 
diametrului exterior al rotorului, în special la pompele centrifuge. Se modifică rapiditatea 
nq şi se reduc parametrii H şi Q prin operaţii de similitudine. Este o metodă de reglare 
permanentă, prin care se măreşte cîmpul de utilizare al unui anumit tip de pompă. 


d. reglarea prin obturarea totală sau parţială a unor canale rotorice, este o metodă mai 
economică decît reglarea prin vana de aspiraţie şi este o metodă de reglare permanentă. 


   a.    b.     c. 


Fig. 2 Deplasarea punctului de funcționare a instalației de pompare 
a. prin modificarea caracteristicei rețelei de pompare, Hr (Q); 


b. prin modificarea caracteristicei pompei, H(Q) 
c. prin modificarea simultană 


Metode de reglare prin modificarea caracteristicii rețelei: a. – prin laminarea curentului hidraulic; 
b. – prin derivarea curentului hidraulic, fig. 2 
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a. 


 
b. 


Fig. 3 Reglarea debitului 
a. - prin laminarea curentului hidraulic cu vana;  


b. - prin laminarea curentului hidraulic (by-pas) cu două ventile 


În fig.4 este prezentată variația debitului la utilizarea vanei în aval.  


 
Fig. 4 Variația debitului utilizînd o vană în aval 


Punctul A este punctul de funcționare corespunzător debitului nominal Qn. Punctul B este punctul 
de funcționare corespunzător debitului redus Qr. Punctul optim de funcționare a circuitului pentru 
acest debit Qr va fi punctul C. Suprafața colorată reprezintă puterea pierdută utilizînd acest mod 
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de funcționare. 


În fig. 5 este prezentată variația debitului la utilizarea by-pasului (derivație). 


Fig. 5 Variația debitului la utilizarea by-pasului (derivație) 


Punctul A este punctul de funcționare corespunzător debitului nominal Qn. Punctul optim de 
funcționare al acestui circuit pentru un debit redus va fi punctul C. Vana de derivație situată în aval 
de pompă nu modifică practic funcționarea în acest punct. Suprafața colorată reprezintă, puterea 
pierdută utilizînd acest mod de funcționare. 


Acest mod de funcționare permite obținerea unei valori slabe a debitului util fără riscul unei creșteri 
excesive a presiunii la ieșirea din pompă. 


O soluție economică și care sa impus în practică pentru reglarea debitului, este reglarea prin variația 
turației cu utilizarea de convertizoare de frecvență. 


Dispozitivele care produc un debit volumetric, ca de ex. pompele, sunt utilizate adesea încă fără 
reglarea turaţiei. Alternativ, debitul este reglat în mod convenţional prin clapete de reglare sau 
ventile. Cînd debitul volumetric nu este 
reglat însă prin turaţii variabile ale 
motorului, motorul merge continuu la 
viteza maximă. Deoarece sistemele de 
alimentare cu apă au nevoie rar de 
întregul debit, sistemul fără reglarea 
turației risipește cel mai adesea o cantitate 
mare de energie. O reglare a turației 
motorului cu convertizor de frecvență 
oferă posibilitatea unei economisiri de 
energie de pînă la 70%. În fig. 6 este 
reflectat costul de întreținere a unei 
pompe în perioada de exploatare. 


Fig. 6 Costul de întreținere a unei pompe în perioada de exploatare 
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În fig. 5 este prezentată variația debitului la utilizarea by-pasului (derivație). 
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Figura 7 explică principiul de bază a 
economisirii de energie prin reglarea 
turației cu convertizor de frecvență: 


1 – motor electric;  


2 – pompă;  


3 – vană;  


4 – conducta de refulare;  


5 – conducta de aspirație;  


6 – convertizor de frecvență 


Fig. 7 Principiul economisirii de energie 
prin reglarea turaţiei cu convertizor de 


frecvenţă 


La cele mai multe electromotoare, utilizate în sistemele de reţele de apă, este vorba despre motoare 
asincrone. Singura posibilitate de a controla turaţia motorului la aceste modele este modificarea 
frecvenţei curentului electric (curent alternativ) la intrare. Convertizoarele de frecvenţă sunt 
cunoscute sub multe nume, ca invertoare variabile, schimbătoare de frecvenţă. Toate aceste 
denumiri reprezintă acelaşi principiu: un dispozitiv electronic pentru reglarea fără trepte a turaţiei 
la motoarele electrice. 


Din legile afinității se cunoaște, că debitul volumetric creşte direct proporţional cu turaţia, în timp 
ce presiunea creşte proporţional cu pătratul turaţiei. Cel mai important punct în raport cu 
economisirea de energie este: consumul de curent electric este proporţional cu puterea a treia a 
turaţiei. Aceasta înseamnă că deja 
o reducere minimă a turaţiei poate 
conduce la economisiri mari la 
consumul de curent electric. 
Astfel, de exemplu, că la 75% din 
turaţie se atinge 75% din debit, 
însă se consumă doar 42% din 
energia electrică necesară pentru 
debitul complet. Dacă debitul se 
limitează la 50%, se reduce astfel 
consumul de curent electric la 
12,5%. În figura 8 este redată 
diferența de utilizare a energiei la 
reglarea debitului cu vana și cu 
convertizorul de frecvență.  


Fig. 8 Economisirea energiei la reglarea debitului cu vana și cu convertizorul de frecvență 
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În mod analogic poate fi reglată și presiunea, fig. 9, sau debitul și presiunea, fig. 10  


Fig. 9 Reglarea de presiune cu ventil by-pas 


Fig. 10 Reglare de debit și de presiune în serie 


Reglarea prin modificarea poziţiilor palelor retorice se efectuează numai pentru pompele cu rotor 
specific, fig. 11. 


Fig. 11 Reglarea funcționării în cazul modificării unghiului palei retorice 


 


Reglarea prin modificarea definitivă a rotorului (strunjirea rotorului) pompelor centrifuge este o 
practică relativ des întîlnită în cadrul operaţiilor de întreţinere a staţiilor de pompare, aceasta 
modificînd drastic parametrii de funcţionare ai pompelor, fig. 12. 
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În mod analogic poate fi reglată și presiunea, fig. 9, sau debitul și presiunea, fig. 10  


Fig. 9 Reglarea de presiune cu ventil by-pas 


Fig. 10 Reglare de debit și de presiune în serie 


Reglarea prin modificarea poziţiilor palelor retorice se efectuează numai pentru pompele cu rotor 
specific, fig. 11. 


Fig. 11 Reglarea funcționării în cazul modificării unghiului palei retorice 


 


Reglarea prin modificarea definitivă a rotorului (strunjirea rotorului) pompelor centrifuge este o 
practică relativ des întîlnită în cadrul operaţiilor de întreţinere a staţiilor de pompare, aceasta 
modificînd drastic parametrii de funcţionare ai pompelor, fig. 12. 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare







 


 


Mașinist la instalațiile de pompare           SUPORT DE CURS 


24 


Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
pom


pare 


 
Fig. 12 Curbele caracteristice de exploatare ale unei pompe centrifuge, pentru diferite valori ale 


diametrului exterior, Dext, al rotorului pompei 
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