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CAP. 5.1 INTRODUCERE ŞI PREZENTARE GENERALĂ

5.1.1 Scurt istoric al instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare

Sistemele de alimentare cu apă au fost utilizate de cele mai vechi civilizaţii:
• În India, în anul 4000 î.e.n., oraşul Mohenjodaro era echipat cu bazine;
• În Creta, în Grecia Antică şi la Roma bazinele şi casele luxoase beneficiau de

alimentare cu apă rece prin conducte, iar în unele cazuri dispuneau şi de
conducte de apă caldă;

• Primul sistem de alimentare cu apă cu canale din piatră a fost construit în
Assiria în anul 2000 î.e.n.;

• În China se utilizau conducte din bambus pentru alimentarea cu apă, iar în
Grecia şi în Africa de nord se utilizau tuburi din lut ars;

• Primele exemple cunoscute de puţuri pentru apă datează din anul 3000 î.e.n.,
în Egipt şi în China;

• Ierusalimul Antic era alimentat cu apă din rezervoare şi lacuri artificiale;
• Cele mai faimoase sisteme de conducte din antichitate erau apeductele

romane: Roma dispunea în anul 300 î.e.n. de 12 apeducte care însumau
aproximativ 150 milioane de litri de apă potabilă. Cel mai lung apeduct, Aqua
Martia, avea o lungime de 80 km. Apa era adusă direct până la nivelul
parterului vilelor sau apartamentelor romanilor bogaţi. Locatarii de la etajele
superioare trebuiau să folosească rezervoarele de apă de la parter. Oamenii
care îşi câştigau existenţa cărând apă erau numiţi Aquarians. Sistemul de
apeducte a fost adoptat de peste 40 de oraşe din Imperiul Roman;

• Evul Mediu s-a caracterizat prin neglijarea preocupărilor faţă de igienă,
locuitorii oraşelor trăiau în condiţii sanitare precare, iar lipsa apei şi a calităţii ei
contribuiau la răspândirea epidemiilor;

• Construcţia de sisteme de alimentare cu apă a reînceput în secolele 16 şi 17;
• În Cehia, prima alimentare cu apă a fost construită pentru castelul din Praga,

în secolul 12; în 1348, apa era adusă prin conducte de lemn în bazinele din
pieţele Carol şi Vaclav; în secolul 15, apa era pompată din râul Vltava, iar
ulterior era filtrată şi tratată;

• În secolul 17 s-au utilizat pentru prima oară conductele din fontă de presiune
(Versailles, între anii 1660-1680);

• După 1882 au apărut primele instalaţii interioare de apă, care erau capabile să
furnizeze apa până la etajele superioare ale clădirilor;

• La sfârşitul secolului 19 se dezvoltă primele tehnici de filtrare şi tratare a apei;
• Apar în locuinţe primele băi dotate cu closet;
• Consumul de apă pe cap de locuitor a crescut rapid, de la 50 l/zi la 90 l/zi, iar

la sfârşitul secolului 20 s-a ajuns la 110 l/zi;
• Prima reţea de apă din Bratislava apare în anul 1886.

Dacă în anul 1970, în Slovacia 43,3% din populaţie era racordată la sistemul
public de alimentare cu apă, la nivelul anului 2000, procentul atinge 73,9%.

Instalaţiile de canalizare reprezintă o disciplină tehnică relativ tânără:
• Cea mai veche atestare a unor canale de scurgere provine din Babilon, cu

ocazia construcţiei unui palat;
• În anul 700 î.e.n., în Khorsabad se remarcă canalizarea palatului Sargon:

apele meteorice erau colectate într-un colţ în fiecare terasă sau coridor, prin
montarea cu pantă a dalelor. Closetul fusese deja descoperit şi era utilizat, el
fiind foarte similar cu WC-ul cu tălpi (“turcesc”) din zilele noastre;
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• Se pot aminti canalizările palatelor greceşti din Tyrisna (cca. 1300 î.e.n.), din
Smyrna, Alexandria sau Atena;

• Apele uzate menajere erau evacuate prin canale închise în stradă sau în
grădină;

• Oraşul Roma era menţinut curat, prin construirea unui sofisticat sistem sanitar
(este remarcabil colectorul de canalizare din cărămidă numit Cloaca Maxima,
care se întindea de la Palatinum până la Tivera);

• În zona Europei Centrale şi de Est, nu au existat sisteme de canalizare în Evul
Mediu: locuinţele nu erau alimentate cu apă, iar necesităţile fiziologice erau
rezolvate în exteriorul clădirilor;

• Abia în secolul 19 şi mai pregnant în secolul 20 s-a produs (r)evoluţia în
mentalitatea oamenilor, odată cu apariţia primelor reţele de canalizare şi a
primelor instalaţii interioare de canalizare;

• A apărut apoi noul closet cu spălare cu apă, iar în anul 1850, în Londra s-a
stabilit ca orice construcţie nouă să aibă cel puţin un WC instalat;

• În Cehia, primul sistem public de canalizare a fost construit în anul 1896 la
Plzen;

• În Praga şi Bratislava, reţeaua de canalizare a fost construită după 1902, iar în
Kosice după 1904, multe dintre aceste canale colectoare fiind şi astăzi în
funcţiune.

În anul 1970, în Slovacia 28% din locuitori beneficiau de serviciile sistemului
de canalizare, iar la nivelul anului 2000, procentul atinge 50%.

Figura 5.1: Un desen de la începutul secolului 20 prezintă instalaţiile sanitare
ale unei clădiri cu mai multe etaje din Praga

PR – parter;
IP – etajul 1;
IIP – etajul 2;
SK – pivniţă;
VP – conducta de ventilare;
VI – chiuvetă;
VN – cadă de baie;

SP – duş;
KL – closet;
K – boiler;
V – sifon de pardoseală;
DU – vană de închidere, interioară;
UV – vană de închidere, exterioară
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Figura 5.2: Instalaţie de canalizare menajeră (desen din anul 1878)

Caracteristici ale instalaţiilor realizate în epoca socialistă:
• După anul 1950, în conformitate cu modelul sovietic, au fost construite blocuri

de beton, fără a se respecta întotdeauna criteriile tehnice şi de eficienţă;
panourile tip sandwich nu erau eficiente, iar camerele aveau dimensiuni
reduse;

• Centralele termice erau dotate cu schimbătoare de căldură uriaşe;
• Existau probleme cu alimentarea cu apă (rece şi caldă); în momentele de

cerere maximă, temperatura apei calde scădea sub limita minimă admisă;
• Iniţial, pentru conductele de apă s-a utilizat ca material plumbul, iar din anii ’70

s-a folosit pe scară largă oţelul zincat;
• S-au utilizat conducte de canalizare din beton montate sub pardoseală: slaba

lor etanşare provoca scurgeri de ape uzate şi mirosuri neplăcute;
• Coloanele de canalizare executate din azbociment, fontă, PVC-U prezentau

fitinguri a căror etanşare se degrada în timp, iar multe coloane nu aveau
conducte de ventilare;

• În unele clădiri, grupurile sanitare erau legate la coloana de canalizare a
apelor meteorice.

5.1.2 Situaţia actuală în domeniul instalaţiilor sanitare

Starea conductelor şi a obiectelor sanitare:

• Instalaţiile cu o vechime mai mare de 40-50 de ani sunt considerate uzate
moral şi trebuie modernizate (fără a fi necesară vreo investigaţie privind starea
sau modul de funcţionare);

• Instalaţiile cu o vechime mai mare de 30 de ani trebuie evaluate de către
profesionişti pentru a stabili dacă este necesară o eventuală modernizare;

• Pe lângă calitatea materialului, trebuie evaluată cu mare atenţie şi calitatea
lucrărilor de montaj;

• S-a constatat că în orice tip de clădire există neglijenţe privind activitatea de
întreţinere şi reparaţii.
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Caracteristici ale obiectelor sanitare moderne:

• O largă gamă de materiale ceramice şi plastice (de exemplu, plăci acrilice)
pentru confecţionarea căzilor de baie şi a duşurilor;

• Vase WC montate în cadre în perete pentru a permite curăţirea uşoară a
pardoselii;

• Căzi de baie cu duze pentru hidromasaj, duşuri cu abur.

Armăturile pentru apă:

• Baterii cu o etanşare mai bună, cu o durată de viaţă sporită şi care realizează
importante economii de apă;

• Filtre, robineţi cu bilă, vane speciale pentru maşina de spălat vase şi vane
anti-sucţiune.

Armăturile pentru combaterea incendiilor:

• Sunt confecţionate din oţel sau fontă de presiune;
• Hidranţi de perete cu furtunuri plate (42-52 mm) şi dispozitiv de înfăşurare

pentru furtunuri care au formă proprie (DN 19,25 şi 33 mm).

Referitor la apa caldă menajeră:

• Posibilitate de reglaj local, la nivelul aparatelor de preparare;
• Posibilitate de golire, posibilitate de contorizare şi măsurare individuală,

eventual conducte de circulaţie a apei calde, cu izolaţie eficientă şi pierderi
reduse de căldură.

5.1.3 Perspective de viitor

Perspective privind alimentarea cu apă a clădirilor:

• Creşterea numărului de aparate şi obiecte sanitare pentru utilizare curentă în
gospodărie (maşini de spălat vase, jacuzzi, piscine, etc.);

• Apariţia unor metode mai eficiente pentru tratarea apei;
• Prepararea apei calde cu ajutorul unor surse regenerabile de energie;
• Încălzire şi preparare eficientă a apei calde menajere (schimbătoare de

căldură);
• Utilizarea calculatorului pentru proiectare şi desen – sistemul CAED (computer

aided engineering design) integrează calculele şi poate genera şi desena un
unic model – realitate virtuală, în care funcţionarea este simulată şi optimizată;

• Apariţia unor sisteme moderne cu un timp de montaj foarte scurt, protecţie
împotriva zgomotului şi vibraţiilor şi protecţie împotriva poluării datorate
fenomenului curgerii inverse;

• Folosirea unor unităţi compacte monobloc pentru pompare (atât pentru uz
casnic, cât şi pentru incendiu);

• Utilizarea sistemelor cu sprinklere pentru combaterea incendiilor.

Evoluţia sistemelor de canalizare:

• Utilizarea sistemelor de canalizare vacuumatice pentru ape meteorice şi a
celor de presiune redusă pentru ape uzate menajere;
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• Refolosirea apei uzate menajere (“gri”) pentru anumite sarcini care altfel ar
presupune un consum de apă rece din reţea;

• Utilizarea de conducte izolate împotriva zgomotelor şi protejate la foc, cu
precădere a celor preasamblate / preizolate în fabrică;

• Protejarea clădirilor împotriva inundării, prevederea de pompe pentru ape
uzate menajere dacă există obiecte sanitare situate sub nivelul terenului;

• Ventilarea corectă şi eficientă a coloanelor de canalizare;
• Folosirea de unităţi monobloc pentru pomparea apelor uzate menajere,

separarea grăsimilor şi a uleiurilor.

Tendinţe de viitor:

• Utilizarea conductelor din cupru sau material plastic, prevăzute cu toate
accesoriile necesare pentru montaj (cleme, suporţi, bride, etc.);

• Folosirea conductelor din oţel zincat va fi limitată în principal la instalaţiile
pentru combaterea incendiilor;

• Îmbunătăţirea funcţiilor şi folosirea de noi materiale pentru elementele de
automatizare, armături şi accesorii;

• Folosirea unor noi generaţii de pompe, cu optimizarea consumurilor de
energie şi eficienţă maximă;

• Adaptarea standardelor şi prescripţiilor tehnice în conformitate cu normele şi
regulamentele din UE.

Perspective privind managementul instalaţiilor de alimentare cu apă (IAA):

1. Managerul trebuie să aibă o cunoaştere şi înţelegere detaliată a sistemelor
IAA pentru a efectua o operare şi întreţinere eficientă a acestora;

2. Furnizorii de echipamente trebuie să fie obligaţi să prezinte instrucţiunile de
operare şi întreţinere a echipamentelor, îndată ce acestea au fost montate în
instalaţie;

3. În cazul clădirilor al căror proprietar este municipalitatea sau o asociaţie de
proprietari, este necesară schimbarea atitudinii faţă de instalaţiile/părţile
comune, managerul având un rol important în stimularea actorilor implicaţi în
actul de decizie, pentru efectuarea investiţiilor potrivite la momentul potrivit;

4. Este necesară reabilitarea în multe clădiri a tuturor instalaţiilor care se
comportă necorespunzător, ca urmare a neglijării îndelungate a operaţiilor de
întreţinere;

5. Este necesară simplificarea la maxim a birocraţiei şi a procesului de luare a
deciziilor care privesc fluxurile financiare necesare instalaţiilor;

6. Un instrument important pentru deciziile privind stadiul reparaţiilor şi
întreţinerea IAA este schema de reparaţii şi întreţinere, care se bazează pe o
cunoaştere detaliată a stării IAA;

7. Trebuie evitate situaţiile în care reparaţiile sunt efectuate numai după apariţia
unei defecţiuni în instalaţie!
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CAP. 5.2 CONDUCTE

5.2.1 Rol şi proprietăţi

Conducta este un element de instalaţii închis, de formă tubulară, de obicei cu
secţiune circulară, utilizat pentru transportul fluidelor.

1. De cele mai multe ori, prin conductă se înţelege ansamblul format din tubul
propriu-zis, fitinguri (elementele de legătură), armături şi accesorii;

2. Funcţia elementară pe care o îndeplinesc conductele instalaţiei interioare este
realizarea legăturii între armăturile obiectelor sanitare şi reţeaua publică.

Cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească conductele:

• Sanitare Sunt condiţii elementare (din punct de vedere igienic), prevăzute
în norme şi standarde

• Economice - Să fie ieftine – economii în investiţii, montaj facil;
- Orice serviciu să fie obţinut în timp minim şi cu efort minim;
- Să se respecte criteriul calităţii: orice metru de conductă de

proastă calitate montat în instalaţie înseamnă de fapt o risipă
de material, manoperă şi implicit reprezintă bani irosiţi.

• Estetice Aspectul este motivat cultural: nu necesită de obicei costuri
suplimentare (un anumit tip preferat de armături pentru obiectele
sanitare, etc.).

Proprietăţile conductelor:

• Etanşare optimă pentru fluide, siguranţă în funcţionare;
• Robusteţe: capacitatea de a prelua suprapresiuni, lovituri accidentale sau forţe

externe;
• Rezistenţă la coroziune şi la variaţii de temperatură;
• O suprafaţă internă cât mai netedă (rugozitate mică, dar şi un număr minim de

îmbinări);
• Elasticitate adecvată – capacitatea de a prelua dilatările datorate variaţiilor de

temperatură, dar şi eventuale deplasări ale elementelor de construcţii şi ale
clădirii;

• Durata de viaţă cât mai lungă;
• Montaj, întreţinere, reparaţii / înlocuire cât mai uşoare.

Durata de viaţă normată a unei conducte, în funcţie de materialul din care este
confecţionată, variază după cum urmează: fontă – 80 ani, beton armat – 70 ani,
plastic – 50…55 ani, oţel – 40 ani, azbociment – 30 ani.

Diametre nominale şi presiuni nominale:

Diametrul nominal şi presiunea nominală constituie elementele de bază pentru
normalizarea şi standardizarea conductelor.

• Sunt astfel normalizate dimensiunile, tipurile de fitinguri/îmbinări, valorile de
calcul, procedurile de producere, etc.;

• Utilizarea unor valori numerice specifice face posibilă cooperarea pentru
crearea unui standard ISO care reglementează în mod unitar producţia de
conducte şi accesorii, indiferent de ţară;
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• Diametrul nominal - DN reprezintă o valoare numerică prin care se denumesc
în mod unitar conductele şi accesoriile acestora;

• Se obişnuieşte ca această valoare utilizată pentru “etichetarea” conductelor şi
accesoriilor să fie un număr întreg, cât mai aproape de dimensiunea reală de
fabricaţie;

• În practica curentă, documentaţiile tehnice dau pentru DN valori care se
exprimă în mm, de exemplu DN 200;

• În exprimările verbale se adaugă abrevierea DN, de exemplu “diametru
nominal DN 10”;

• Se utilizează uzual următoarele trepte de DN: 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65,
80, 100, 125, 150, 200;

• Unele documentaţii tehnice exprimă diametrul nominal în ţoli (1 zoll = 1 inch =
25.4 mm ; vezi Anexa A pentru echivalarea treptelor dimensionale din ţoli în
mm)

Presiunea Nominală - PN este (supra)presiunea maximă în regim de funcţionare la
temperatura mediului ambiant (20 °C), la care este asigurată durata de viaţă normată
a îmbinărilor conductelor şi armăturilor.

1. În literatura tehnică presiunea nominală se notează prescurtat PN, urmată de
o valoare numerică (care exprimă presiunea în 10-1MPa), adică PN 6
înseamnă o (supra)presiune în conductă în valoare de 0.6 MPa;

2. Presiunea nominală este în realitate strict legată de temperatura de
funcţionare.

Tabelul 5.1: Presiuni nominale şi clase de funcţionare (selecţie)
  Clase de funcţionare 1  

 Presiunea  B  A  I  II  III  Presiunea
 nominală  Temperatura de funcţionare (°C)  de încercare 2

  Minimă  Maximă  
 PN  - 50  - 25  + 200  + 300  + 400  (MPa)

  Presiunea de regim maximă ppmax  (MPa)  
 0,4  0,04  0,04  0,04  -  -  0,10
 1  0,10  0,10  0,10  0,08  -  0,20

 2,5  0,25  0,25  0,25  0,20  -  0,40
 6  0,63  0,63  0,63  0,50  0,40  0,90

 10  1,00  1,00  1,00  0,80  0,63  1,50
 16  1,60  1,60  1,60  1,30  1,00  2,40
 25  2,50  2,50  2,50  2,00  1,60  3,80
 40  4,00  4,00  4,00  3,20  2,50  6,00

1 Clasele IV - IX se referă la temperaturi în funcţionare cuprinse între 425 şi 600°C.
2 Presiunea de încercare se referă la condiţii de testare la rece.

Figura 5.3: Dimensiunile conductelor depind de material (oţel, cupru, plastic)
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Conductele metalice şi cele ceramice sunt caracterizate practic prin diametrul
interior (DN/DI), iar conductele din material plastic şi cele din cupru, prin diametrul
exterior (DN/DE).
Motive:

• Conductele din material plastic sunt produse pentru diferite trepte de presiune,
prin schimbarea grosimii pereţilor şi păstrarea constantă a diametrului exterior;

• În acest mod, fitingurile se pot utiliza în mod unitar pentru toate treptele de
presiune;

• Diametrul exterior trebuie menţinut constant (indiferent de treapta de presiune)
pentru a permite o potrivire precisă cu diametrul interior al pieselor de
legătură.

La alegerea materialului conductelor pentru alimentarea cu apă trebuie luate în
considerare următoarele criterii:

• Costul iniţial
• Costul de montaj
• Durata de viaţă estimată
• Greutatea
• Rezistenţa chimică
• Susceptibilitatea la coroziune
• Prelucrarea facilă
• Dilatarea termică
• Pierderile de presiune în conducte
• Rezistenţa la rupere
• Treptele de presiune
• Rigiditatea
• Rezistenţa la încovoiere/turtire
• Combustibilitatea
• Uşurinţa în realizarea îmbinărilor
• Spaţiul necesar
• Standardele şi specificaţiile tehnice în vigoare
• Dacă se pretează la montare îngropată

Categorii de apă care circulă prin conducte:

Apă potabilă – apă curată, cu o compoziţie chimică şi bacteriologică
corespunzătoare pentru a putea fi consumată de oameni sau animale. Calitatea ei
trebuie asigurată în conformitate cu standardele în vigoare (Standardul STN 75
7111.Calitatea apei. Apă potabilă). Există în unele instalaţii şi o categorie inferioară
de apă (“service water”), inofensivă din punct de vedere igienic, dar nerecomandată
pentru gătit sau consum.
Apă tehnologică – utilizată pentru diverse scopuri tehnologice, calitatea ei nu este
general definită, ci trebuie stabilită pentru fiecare caz în parte.
Apă caldă menajeră – provine din apa potabilă care a fost încălzită. Temperatura
minimă a apei calde nu trebuie să coboare sub temperatura corpului uman. În cazul
particular al apei calde utilizate la spălarea veselei, temperatura recomandată este
cuprinsă între 52°C şi 55°C.
Apă uzată – 2 categorii principale:
Apa uzată menajeră – apa uzată de la bucătării, băi sau closete; ea este denumită
“NEAGRĂ” (dacă conţine excremente umane) sau “GRI” (dacă nu conţine
excremente umane).
Apa meteorică – provine din precipitaţii şi este considerată convenţional curată.
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Figura 5.4 ilustrează structura consumului mediu zilnic pentru o persoană.

Figura 5.4: Necesarul mediu de apă al unei persoane într-o zi

5.2.2 Materiale din care sunt confecţionate conductele

Ţevi din oţel

În instalaţii se utilizează ţeava neagră de oţel şi ţeava de oţel zincată. Ţevile din oţel
pot fi laminate sau sudate.

1. Ţevile din oţel au o rigiditate foarte bună, rezistenţă mare la compresiune şi
rezistenţă structurală ridicată.

2. Ţevile din oţel se îmbină de obicei cu fitinguri filetate, dar şi prin sudură sau
folosind flanşe.

3. Durata de viaţă este doar de aproximativ 12…15 ani, în funcţie de debitul
vehiculat, de caracteristicile fluidului şi de calitatea acoperirii cu zinc.

Ţevi din fontă

Fonta ductilă este o fontă specială în compoziţia căreia s-a introdus magneziu,
rezultând un material cu o rezistenţă excepţională. Ca urmare, fonta ductilă a înlocuit
în conductele publice fonta de presiune.

1. Prezintă o rezistenţă foarte bună la coroziune, ceea ce o recomandă pentru
montarea subterană;

2. Fonta gri este un tip special de fontă care conţine şi siliciu. De obicei,
conductele din fontă gri sunt emailate sau cimentate pe interior;

3. Tuburile din fontă se îmbină uzual cu mufe şi garnituri de cauciuc;
4. Fonta este utilizată şi în instalaţiile de canalizare (fontaă de scurgere);
5. Avantaje: rezistă la sarcini exterioare moderate, are o bună rezistenţă la foc,

coeficienţi de rezistenţă hidraulică reduşi;
6. Durata de viaţă este mare, s-a constatat că ţevile din fontă funcţionează fără

probleme şi după 100 de ani;
7. Dezavantaje: fonta este casantă şi are greutate mare.

Ţevi din cupru

Cuprul a fost folosit de egipteni încă din anii 2500 î.e.n, iar romanii l-au utilizat pentru
construcţia instalaţiilor de alimentare cu apă şi a rezervoarelor.
Ţevile din cupru sunt utilizate pe scară largă în instalaţii de alimentare cu apă
deoarece:
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1. Se poate modela şi îmbina uşor, nu ocupă spaţiu mult, are un aspect plăcut;
2. Nu permite formarea crustelor pe interior, iar pierderile de presiune sunt

reduse (suprafaţă netedă);
3. Greutatea este mică, transportul şi montajul se fac uşor, durata de viaţă este

mare.
4. Se îmbină cu fitinguri, prin sudură.

Reguli pentru proiectare:
• Ţevile din cupru nu sunt recomandate dacă apa are un pH mai mic de 6.5;
• Preluarea dilatărilor termice se face la fel ca şi pentru conductele din material

plastic;
• Într-o instalaţie în care se montează atât ţevi din oţel, cât şi ţevi din cupru,

cuprul trebuie montat întotdeauna după oţel în direcţia curgerii, pentru a evita
pericolul de coroziune.

Ţevi din plumb

Plumbul este cel mai vechi material utilizat în instalaţiile de apă. Există ţevi din plumb
de presiune şi ţevi din plumb de scurgere (pentru canalizări).

1. Diferite aliaje sunt disponibile pentru aplicaţii speciale;
2. Îmbinările se execută prin lipire cu aliaj de cositor;
3. Plumbul este utilizat pentru conductele de legătură la unele obiecte sanitare,

pentru apele uzate radioactive sau în laboratoare, pentru evacuarea apelor
uzate corozive.

4. Este din ce în ce mai rar utilizat în instalaţiile de canalizare, iar UE a interzis
folosirea plumbului în instalaţiile de apă, datorită pericolului pe care îl prezintă
asupra sănătăţii (Pb face parte din categoria metalelor grele care provoacă în
timp otrăvirea organismului)

Tuburi din gresie ceramică antiacidă

Se foloseşte pentru sistemele de canalizare (montaj îngropat). Deşi rezistă foarte
bine chimic la agresivitatea solului şi la efluenţii corozivi, materialul este casant.
Îmbinarea se realizează cu mufe şi inele de cauciuc. S-a constatat că îmbinările
realizate înainte de 1990 sunt adesea defectuoase – au loc scurgeri din sistemul de
canalizare.

Ţevi din sticlă

Sunt fabricate dintr-o sticlă specială (borosilicat cu slab conţinut alcalin) cu coeficient
de dilatare termică redus. Se utilizează în principal pentru canalizarea lichidelor
corozive în industria chimică, farmaceutică şi alimentară. Sticla este foarte casantă.

Tuburi din azbociment

Conductele din azbociment sunt realizate dintr-un amestec de ciment, fibre de azbest
şi apă. Au greutate redusă, rezistă bine la presiune, îndoire, îngheţ, temperaturi
înalte, foc. Nu rezistă la lovituri şi şocuri. Se utilizează la aducţiunile de apă şi la
reţelele de canalizare. Fibrele de azbest au o influenţă negativă asupra sănătăţii,
pericolul fiind mortal dacă sunt inspirate în plămâni.
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Ţevi din material plastic

Conductele din plastic sunt confecţionate dintr-un material care conţine ca ingredient
esenţial una sau mai multe substanţe organice polimerice. Dacă este supus la
temperaturi ridicate şi la presiune, materialul plastic curge şi poate fi uşor prelucrat
sub formă de ţevi.

1. Avantaje: cost iniţial redus, greutate redusă, flexibilitate ridicată;
2. Rezistenţă ridicată la coroziune;
3. Ţevile pot avea lungimi mari;
4. Proprietăţile sunt date în tabelul 5.2, ca valori medii la temperatura de 20°C

Tabelul 5.2: Proprietăţile ţevilor din material plastic

Parametru
Unitate

de
măsură

PVC PVC-C HDPE PEX PP-1 PB

Densitate kg/m 1440 1540 920 950 900 1120
Punct de
rupere MPa 55 60 8 24 34 40

Rezistenţă la
tracţiune MPa 45 65 12 30 35 40

Ductilitate % 20 20 600 400 600 30
Modul de
elasticitate MPa 3000 3100 600 900 1300 2000

Rezistenţă la
încovoiere MPa 90 120 20 32 46 65

Rigiditate kJ/m 3-5 3 Nu crapă Nu crapă 7-15 15-20
Punct de
înmuiere °C 76 112 30 65 83 100

Coeficient
de dilatare
termică

mm/m.°C 8.10-5 7.10-5 18.10-5 20.10-5 15.10-5 7.10-5

Coeficient
de conducţie
termică

W/m.K 0,15 0,14 0,34 0,43 0,34 0,21

Domeniul de
utilizare
(temperatură)

°C 5 … 40 5 … 100 - 50 … +30 -50 … +100 5 … 80 -40 … +90

Dezavantajele ţevilor din plastic:
1. Rezistenţă redusă la foc, producere de gaze toxice în momentul combustiei;
2. Rezistenţă redusă la solvenţi, nu pot suporta presiuni mari la temperaturi

înalte;
3. Unele materiale plastice sunt susceptibile a-şi modifica structura dacă sunt

expuse timp îndelungat la razele solare;
4. Trebuie să fie protejate la şocuri mecanice;
5. Durata de viaţă depinde de temperatura de funcţionare. Cu cât temperatura

este mai mică, rigiditatea mecanică este mai mare. De exemplu, dacă durata
estimată de viaţă este de 50 ani, ţevile se vor putea folosi după cum urmează:

PN 10 - doar pentru instalaţii de alimentare cu apă rece sau încălzire prin
pardoseală;

PN 16 - pentru instalaţii de alimentare cu apă caldă, dacă durata de viaţă proiectată
nu este mai mare de 25 de ani;

PN 20 - pentru instalaţii de alimentare cu apă caldă şi pentru sisteme de încălzire.

În raport cu presiunea nominală, pentru conductele din plastic se disting
următoarele trepte de presiune: PN 10, PN 12,5, PN 16 şi PN 20. Numerele
reprezintă în acest context presiunea maximă admisă care oferă o durată de viaţă de
maxim 50 de ani la temperatura 30oC!
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Se recomandă proiectarea unitară a instalaţiilor de alimentare cu apă rece şi
caldă, dacă este posibil folosind acelaşi tip de material plastic pentru conducte.
Domeniile de utilizare ale diferitelor tipuri de ţevi din material plastic, precum şi
sudabilitatea lor, sunt prezentate în tabelul 5.3.

Tabelul 5.3: Domenii de utilizare ale ţevilor din plastic
Material Utilizare Sudabilitate

LDPE Apă potabilă √
HDPE Apă potabilă √
PEX Apă potabilă, apă caldă menajeră
PP-1 Apă potabilă, apă caldă menajeră cu restricţii √
PP-2 Apă potabilă √
PP-3 Apă potabilă, apă caldă menajeră √
PB Apă potabilă, apă caldă menajeră
PVC-C Apă potabilă, apă caldă menajeră

Tabelul 5.4: Comparaţie între 3 tipuri de ţevi care pot fi utilizate
pentru instalaţiile de canalizare

Materialul conductei de
canalizare

Proprietăţi HDPE PVC Fontă
Rezistenţa de scurtă durată la temperaturi
ale fluidului de până la 80°C √ √ √

Rezistenţa de lungă durată la temperaturi ale
fluidului de până la 80°C √ √

Rezistenţa la solvenţi √ √

Rezistenţa la abraziune √ √

Rezistenţa la formarea crustelor (depuneri) √ √

Rezistenţa la radiaţia UV √

Necesitatea protejării conductei în cazul
montării în terenuri agresive √

Rezistenţa la impact √ √

Flexibilitatea √

Materialul este reciclabil √

Eficienţa izolării fonice √ √

Uşurinţa în realizarea îmbinărilor √ √ √

Posibilitatea prefabricării √ √

În ultima perioadă, în instalaţii se utilizează din ce în ce mai mult ţevile multistrat:

1. Combină avantajele ţevilor din plastic cu avantajele ţevilor metalice;
2. Suprafaţa interioară a tubului (material plastic) prelungeşte durata de viaţă a

conductei, fiind netedă din punct de vedere hidraulic;
3. Stratul de metal intermediar asigură rigiditatea necesară împotriva

suprapresiunilor, uniformitatea profilului, elimină dilatările termice importante
pe care le prezintă materialul plastic;

4. Stratul de plastic exterior are o funcţie de protecţie;
5. Îmbinările se realizează cu fitinguri din alamă cu suprafaţa nichelată, care au o

durată de viaţă lungă;
6. Ţeava multistrat are parametri tehnici excepţionali şi se îmbină cu uşurinţă;
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7. Îmbunătăţeşte parametrii acustici ai instalaţiei (stratul exterior din material
plastic are proprietăţi absorbante).

        

Figura 5.5: Tipuri de ţeavă multistrat

Problemele care apar în legătură cu conductele din plastic îşi au originea în:
1. Combinarea şi amestecarea produselor de la mai mulţi producători diferiţi, sau

cu specificaţii tehnice diferite (Acelaşi tip generic de ţeavă prezintă diferenţe
de la producător la producător !);

2. Combinarea plasticului (ţevi, fitinguri, etc.) cu alte materiale care au o durată
de viaţă mai mică (de exemplu sistemul de distribuţie al apei se execută din
plastic, iar distribuitorul din oţel);

3. Nu se respectă prescripţiile de montaj stipulate de către producător (de
exemplu distanţa dintre elementele de susţinere) şi nu se permite deplasarea
conductei (compensatori “U”);

4. Utilizarea conductelor din plastic pentru instalaţiile de combatere a incendiilor,
fără ca acestea să fie protejate la foc;

5. Legături/îmbinări între plastic şi metal.

Trebuie ţinut cont de faptul că producătorii ţevilor din material plastic îşi ajustează
produsele în funcţie de cererea pieţei. În viitor se prevede că vor apărea noi
materiale plastice, iar cele clasice vor avea parametrii radical modificaţi.
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CAP. 5.3 INSTALAŢII PENTRU DISTRIBUŢIA APEI RECI

5.3.1 Generalităţi

Instalaţiile interioare din clădiri reprezintă un ansamblu de conducte şi
accesorii care preiau apa din conducta publică şi o transportă până la punctele de
consum. Orice clădire este legată la conducta publică prin conducta de branşament.
Instalaţiile interioare pentru distribuţia apei reci sau calde se pot clasifica:

• După forma reţelei: pot fi ramificate (arborescente), inelare sau mixte;
• După numărul de reţele şi natura consumului: pot fi cu reţele comune pentru

anumite consumuri, sau cu reţele separate pentru fiecare fel de consum;
• După regimul de presiune a apei: există instalaţii interioare cu o singură zonă

de presiune, sau cu două sau mai multe zone de presiune;
• După poziţia de montaj în clădire a conductelor principale de distribuţie,

instalaţiile pot fi:
-cu distribuţie inferioară, cu conducte montate în subsol, în canale tehnice

circulabile sau în canale practicate sub pardoseala parterului;
-cu distribuţie superioară, conductele fiind montate sub planşee, pe grinzi,

stâlpi, etc.;
-cu distribuţie mixtă;

• În cazul instalaţiilor pentru combaterea incendiilor, acestea pot fi în execuţie
umedă (în interiorul conductelor există apă sub presiune) sau în execuţie
uscată (în interiorul conductelor există aer comprimat)

Figura 5.6: Instalaţie interioară de alimentare cu apă:
a) cu distribuţie mixtă (sistem deschis);  b) cu distribuţie inferioară (sistem închis)

Figura 5.7: Instalaţie interioară de alimentare cu apă:
a) ramificată, cu distribuţie inferioară;  b) inelară
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Figura 5.8: Instalaţie interioară de alimentare cu apă: sistem combinat (hibrid)

Părţile principale ale unui sistem de alimentare cu apă sunt:
-conducta orizontală de distribuţie;
-conductele verticale (coloane);
-conductele de legătură la obiectele sanitare;
-armăturile.

Figura 5.9: Schema de principiu a unei instalaţii interioare pentru distribuţia apei reci
1 – conducta publică;
2 – robinet de închidere din exterior a racordului de apă rece;
3 – bloc apometru;
4 – conductă de distribuţie orizontală;
5 – coloană;
6 – conductă de legătură la armăturile obiectelor sanitare;
7 – robinet de separare a obiectului sanitar;
8 – aerisitor;
9 – robinet de separare-golire la baza coloanei;
10 – racord în exterior pentru furtun de stropit alei şi spaţii verzi
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Pentru alegerea materialului conductelor trebuie să se ţină seama de:
• Compoziţia chimică a apei de alimentare;
• Mediul în care conductele vor fi instalate (dacă există pericol de incendiu,

coroziune, lipsă de igienă, posibilitatea apariţiei unor şocuri mecanice, etc.).
Conductele trebuie să respecte condiţiile de funcţionare şi să reziste la probe
(presiune, temperatură).

Materialul conductelor de apă utilizate în instalaţiile interioare, conform
standardului STN EN 806-1, poate fi:

1. Ţevi de oţel laminat;
2. Ţevi de oţel zincat;
3. Ţevi de cupru;
4. Ţevi de alamă;
5. Ţevi din material plastic;
6. Ţevi de sticlă;

cu menţiunea că pentru alimentarea cu apă potabilă nu se poate folosi ţeava de oţel
neagră.

Conductele de apă trebuie să fie cât mai scurte şi să urmeze traseul cel mai direct
spre punctele de consum:

1. Trebuie utilizate sisteme complete de conducte, care includ elementele de
prindere, protecţie, precum şi tehnologii/kituri de întreţinere şi reparaţii;

2. Montajul conductelor trebuie făcut de aşa manieră încât să asigure stabilitatea
instalaţiei şi a clădirii, să existe un acces uşor pentru întreţinere şi reparaţii, iar
eventualele defecţiuni/avarii să nu pericliteze integritatea construcţiei;

Figura 5.10: Noi moduri de racordare a obiectelor sanitare la reţeaua interioară
a) dulap sanitar;
b) conductă specială de apă montată în pardoseală;
c) apometru;
d) cutie terminală;
e) conductă colectoare de canalizare;
f) distribuitor;
g) trecere prin pardoseală;
1 - bucătărie;
2 - baie;
3 - coridor;
4 - cameră de zi;
5 - WC;
6 - baie de serviciu
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Conductele de apă nu se vor instala:
1. În spaţii în care există pericol de îngheţ;
2. Pe/în anvelopa care protejează din punct de vedere termotehnic clădirea;
3. Sub fundaţiile din beton armat;
4. Îngropate în pământ sub pardoseala celui mai de jos nivel;
5. Pe pereţii care despart camerele de baie de dormitoare sau camere de zi,

dacă greutatea acestora este mai mică de 22 kg/m2;
6. În spaţii cu mediu toxic, mai ales dacă ulterior ajung în spaţii cu mediu benign;
7. În coşuri de fum sau canale de ventilare;
8. În/pe acoperişuri.

Conductele de apă se montează cu pantă în sens invers curgerii.
Ele trebuie să fie izolate termic. Grosimea minimă a izolaţiei depinde de locul

în care sunt montate. Dacă există pericol de coroziune din partea apei, se vor lua
măsuri de protecţie (tratarea fizică, magnetică sau chimică a apei).

1. Fiecare conductă trebuie să aibă un singur branşament la reţeaua publică
2. Panta conductei de branşament este de min. 0,3 % spre conducta publică
3. Adâncimea minimă de montaj în pământ este de 1,2 - 1,6 m, max. 2 m;
4. Zona de protecţie împotriva distrugerilor provocate de avarii este de 2 m de

ambele părţi ale conductei, măsuraţi din axul conductei.

Figura 5.11: Racordarea unei clădiri la conducta publică de apă rece:
1 – instalaţia interioară
2 – bloc apometru
3 – conducta de branşament
4 – conducta publică

Apometrul este un contor care măsoară debitul de apă. El poate fi montat în
subsol la maximum 2 m de perete, sau într-un cămin special de apometru care se
poate situa atât în interiorul clădirii, cât şi în exterior.

Lângă apometru se mai montează:
1. Un filtru mecanic;
2. Înainte de apometru se instalează un robinet de închidere pentru a permite

verificarea sau înlocuirea apometrului;
3. O vană de golire după robinetul de închidere, care permite verificarea clapetei

de sens;
4. O vană de golire sau un racord pentru furtun pentru a permite golirea

conductei.

În subsoluri, apometrul trebuie instalat:
1. Orizontal
2. La min. 0.2 m de la perete
3. La min. 0.2 m, respectiv max. 1.2 m deasupra pardoselii.
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Figura 5.12: Blocul apometrului
1 – robinet de închidere
2 – apometru
3 – vană de golire pentru verificarea funcţionării clapetei de sens
4 – clapeta de sens
5 – filtru
6 – racord pentru furtun

Bazele teoretice ale proiectării instalaţiilor interioare de alimentare cu apă

Principiile care stau la baza proiectării instalaţiilor de apă potabilă sunt aceleaşi
indiferent dacă apa provine direct din conducta publică sau din rezervoare de
înălţime.

1. În conformitate cu standardul STN EN 806-3, dimensionarea conductelor se
bazează pe pierderea de presiune care are loc între 2 puncte în secţiunea
unei conducte;

2. Această cădere de presiune depinde de diametrul conductei, de lungimea ei,
de materialul din care este confecţionată conducta şi de debitul transportat.
Debitul de calcul depinde de numărul şi tipul armăturilor obiectelor sanitare pe
care le alimentează conducta;

3. Debitul specific al armăturii fiecărui obiect sanitar este punctul de plecare
pentru determinarea debitului de calcul al conductelor;

4. Simultaneitatea în consum are un efect determinant asupra mărimii debitului
de calcul şi poate fi determinată pe baza normelor şi metodelor care sunt
valabile în fiecare ţară.

În funcţie de presiunea disponibilă în punctul de racord la conducta publică şi de
debitul de calcul, se poate determina diametrul fiecărei conducte, folosind metode de
dimensionare mai mult sau mai puţin complicate. Detaliile privind metodologia de
calcul depăşesc obiectul prezentului modul de curs.

5.3.2 Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece
pentru combaterea incendiilor

Sunt proiectate pentru a ţine sub control şi a stinge un eventual incendiu care
ar putea să apară într-o clădire. Au o mare importanţă, deoarece protejează atât
bunurile materiale, cât şi viaţa ocupanţilor clădirii. Cele mai utilizate tipuri de instalaţii
pentru combaterea incendiului sunt cele cu hidranţi interiori şi cele cu sprinklere sau
drencere. Aceste instalaţii pot fi separate sau comune cu reţelele de alimentare cu
apă potabilă sau industrială. De asemenea, ele se pot prezenta în varianta umedă
(conductele fiind pline cu apă şi aflate sub presiunea reţelei) sau uscată (conductele
nu sunt pline cu apă, iar alimentarea se face de către pompieri prin conectarea la
sistemul stradal de hidranţi sau la un bloc de pompe)
Punctele de consum sunt constituite de hidranţi interiori tip C (echipaţi cu furtunuri cu
diametrul de 52 mm) sau bobine cu furtunuri de diametru 25 sau 19 mm.

Instalaţia de alimentare cu sprinklere constituie un sistem integrat de conducte
alimentate din una sau mai multe surse şi montate la partea superioară a încăperilor,
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de care sunt ataşate sprinklerele, grupate în sectoare şi având o aşezare regulată de
tip matricial. Practic, un sprinkler este o duză care pulverizează apa după un anumit
profil spaţial. Sprinklerul poate fi:

- Automat (duza este închisă de un element fuzibil care se declanşează la
creşterea temperaturii peste o anumită limită);
- Deschis (fără element fuzibil, caz în care se numeşte drencer);
alimentarea lui cu apă se face prin acţionarea unui robinet care în mod
obişnuit se află în poziţia “normal închis”.

Instalaţia de sprinklere nu este proiectată în funcţie de probabilitatea de apariţie a
unui incendiu în clădire, ci în funcţie de gradul de severitate estimat al unui eventual
incendiu.

Figura 5.13: Tipuri de sprinklere:

5.3.3 Instalaţii de alimentare cu apă din surse individuale

Din sursele de apă individuale (puţuri), apa este pompată prin:
1. Micropompe cu sorb montat în puţ - la clădiri individuale;
2. Staţii de hidrofor automate - la clădiri cu regim mare de înălţime; acest sistem

poate utiliza vasul tampon deschis sau închis.
În unele cazuri, când consumatorii utilizează atât reţeaua publică, cât şi surse
individuale de alimentare cu apă, apare pericolul punerii în legătură a celor 2 tipuri de
instalaţii şi a introducerii apei provenită din puţuri (cu eventuale impurităţi) în
conducta publică. Pentru a preveni acest fenomen nedorit, se folosesc clapete de
sens.

Figura 5.14: Diverse tipuri de pompe:
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Dacă presiunea apei din reţea este mai mică decât presiunea minimă
necesară funcţionării celui mai dezavantajat consumator, se impune utilizarea unor
soluţii de ridicare a presiunii apei. Această creştere a presiunii poate fi obţinută
utilizând:

• Pompe pentru ridicarea presiunii;
• Un rezervor de înălţime;
• O instalaţie de hidrofor.

Următorii factori funcţionali influenţează alegerea celui mai potrivit sistem:
-debitul maxim necesar, exprimat de obicei în l/s;
-volumul minim de apă care este posibil să fie solicitat în perioada de vârf de

consum;
-frecvenţa şi durata consumului;
-presiunea necesară.
De asemenea, sunt şi alte criterii de care trebuie să se ţină cont:

• Costurile de investiţie;
• Costurile de exploatare;
• Tipul clădirii;
• Importanţa asigurării unei alimentări continue cu apă, fără întreruperi.

Figura 5.15: Ansamblu complet de ridicare a presiunii apei

5.3.4 Sisteme de protecţie

Protecţia la suprapresiune şi la curgere inversă (backflow)

Figura 5.16: Blocul apometrului în interiorul clădirii

După intrarea conductei de apă în clădire, se instalează:
1. Un filtru fin - protejează robineţii şi bateriile împotriva distrugerii premature;
2. Dispozitiv de prevenire a curgerii inverse (dispozitiv anti-refulare);
3. Vană pentru reglarea presiunii (reductor de presiune): reduce şi menţine

presiunea apei în limite predefinite (de exemplu sub 0.4 MPa).
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Standardul STN EN 1717 introduce aceste măsuri în scopul prevenirii apariţiei unor
avarii la elementele componente ale instalaţiilor de alimentare cu apă, precum şi
pentru prevenirea contaminării apei.
Există cinci metode de bază pentru a preveni pătrunderea apei dintr-un sistem cu
apă nepotabilă în sistemul cu apă potabilă (dacă între ele există o conexiune):

1. O pungă/strat de aer (separare fizică între reţele – mărimea ei trebuie să fie
cuprinsă între 20 şi 100 mm deasupra nivelului apei);

2. Un ansamblu cu două clapete de sens;
3. Un ansamblu bazat pe principiul “presiune redusă împotriva curgerii inverse”

(compus din 2 clapete de sens independente, un reductor de presiune
diferenţial şi robineţi de probă);

4. Un dispozitiv presurizat de rupere a vacuumului (întrerupe vacuumul care
cauzează aspirarea apei în direcţie opusă curgerii atunci când apar condiţii de
sifonaj invers, este compus dintr-o clapetă de sens şi o vană care permite
accesul aerului, ambele funcţionând independent)

5. Un dispozitiv atmosferic de rupere a vacuumului.

Toate trebuie montate în poziţie orizontală. Alte recomandări:
• În cele mai înalte puncte ale coloanelor se montează aerisitoare;
• Deasupra pardoselii de la nivelul cel mai inferior se montează vane de

separare şi golire.

Figura 5.13: Dispozitive de protecţie

Protecţia împotriva ruginii şi a crustelor

1. Coroziunea este un fenomen de distrugere graduală în special a conductelor
din oţel, printr-un proces chimic (oxidare) sau prin acţiunea unui agent chimic;

2. Mediul înconjurător afectează suprafaţa exterioară a conductei prin influenţele
corozive şi prin schimbările de temperatură.

3. Suprafaţa interioară este distrusă prin coroziune mecanică, chimică sau
electrochimică; în foarte puţine situaţii apa transportată creează un strat
protector.

Dacă apa este dură, sau dacă conţine minerale dizolvate sau particule solide în
suspensie, ea trebuie tratată înainte de utilizare. Fără un tratament adecvat, la
temperaturi ridicate, sărurile din apă se vor depune, formând cruste care vor reduce
dramatic performanţele sistemelor şi echipamentelor de alimentare cu apă caldă şi
încălzire. Dacă preparatorul de apă caldă menajeră şi/sau conductele sunt în pericol
de a fi corodate de apa care intră în clădire şi alimentează instalaţia, trebuie luate
măsuri de protecţie împotriva coroziunii, pentru a preveni fenomene nedorite precum
înfundarea conductelor, uzura prematură a armăturilor, creşterea consumului de
energie, creşterea riscului apariţiei unei avarii.
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Măsurile de luptă împotriva coroziunii se referă la:
1. Alegerea corectă a combinaţiilor de materiale utilizate în sistem
2. Alegerea şi aplicarea unei metode de protecţie a suprafeţei conductelor

• Pasive (ex. tratarea şi izolarea suprafeţei conductelor)
• Active (ex. protecţia catodică)
• Tratarea apei: utilizarea unor inhibitori sau ajustarea nivelului pH-ului şi

controlul prezenţei suspensiilor solide şi a oxigenului în apă.
Factori care trebuie luaţi în considerare când este vorba despre tratarea apei:

-Materialul conductei;
-Originea apei (subterană, de suprafaţă, conductă publică);
-Analiza chimică a apei;
-Parametrii fizici ai apei;
-Temperatura apei (min., max.)
-Utilizarea apei (apă de băut, apă pentru prepararea apei calde menajere);
-Cerinţe privind apa (calitate, cantitate, cronogramă de consum, presiune, debit)
-Dacă există spaţiul necesar pentru tratare.

Metode posibile de tratare a apei:
1. Tratare chimică
2. Tratare magnetică
3. Tratare fizică

Protecţia termică a conductelor

• Protecţia împotriva temperaturii din mediul înconjurător;
• Protecţia mediului înconjurător împotriva temperaturii ridicate a conductei;
• Preluarea dilatărilor termice.

Protecţia termică a conductelor subterane este realizată prin montarea lor la o
adâncime situată sub adâncimea minimă de îngheţ. Conductele montate suprateran
trebuie izolate termic.
Grosimea minimă a izolaţei termice a conductei depinde de mai mulţi factori:
• Cazul conductelor montate aparent: 4 mm în spaţii neîncălzite, 9 mm în spaţii

încălzite
• Cazul coloanelor şi ţevilor montate în canale: 4 mm dacă sunt separate, 13 mm

dacă se află lângă conducta de apă caldă.

Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

1 – conducte de apă şi armături;
2 – armături care picură;
3 – neetanşeităţi ale conductelor;
4 – evacuarea apei uzate în
canalizare;
5 – ventilaţia forţată;
6 – zgomote structurale

Figura 5.16: Surse de zgomot în clădiri
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Surse de zgomot în instalaţiile de apă din clădiri:
-Debitul de apă trece prin armătura unui obiect sanitar;
-Fitingurile, în special unele dintre ele;
-Ţevile, echipamentele, zgomotele structurale;
-Lovitura de berbec: variaţia bruscă a debitului;
-Viteza prea mare a apei în conducte;
-Dispozitivele de prindere a conductelor montate aparent;
-Schimbările bruşte de direcţie;
-Pompele şi compresoarele care nu au postamentul izolat corespunzător.

Protecţia la deformări nedorite

Un lucru extrem de important este fixarea corectă a instalaţiei interioare pe
elementele de construcţii:

1. Pentru conductele din oţel se recomandă folosirea de cârlige şi brăţări;
2. Este avantajos a utiliza cârlige făcute din acelaşi material ca şi conducta, mai

ales în cazul conductelor din plastic;
3. Conductele orizontale de diametru mare sunt susţinute de suporţi tip şa

aşezate pe pardoseală;
4. Conductele nu trebuie să suporte şi greutatea armăturilor din oţel şi a

apometrelor – acestea trebuie fixate separat pe structura clădirii (crearea unor
puncte fixe);

5. Conductele din plastic şi cele din cupru prezintă distanţe mai mici între 2
suporţi consecutivi decât conductele din oţel;

6. Traversările elementelor de construcţii (pereţi, planşee) se fac prin intermediul
manşoanelor. Conducta nu trebuie să aibă contact mecanic cu manşonul, în
caz contrar zgomotele şi vibraţiile care se propagă în lungul conductei vor fi
transmise structurii clădirii. De asemenea, dacă interspaţiul dintre conductă şi
manşon nu ar fi umplut cu un material absorbant (ex. cauciuc), în urma
dilatărilor şi contracţiilor ţevii s-ar produce un zgomot suplimentar datorită
frecării.

Figura 5.17: Măsuri de protecţie împotriva zgomotelor
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CAP. 5.4 ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR SANITARE

Câteva concepte

Funcţionare – utilizare fără incidente sau probleme; periodic se fac verificări asupra
gradului de uzură şi deteriorărilor.

Întreţinere – operaţiuni pentru păstrarea parametrilor de funcţionare ai instalaţiei în
limite normale fără a cheltui sume importante de bani;

Reparaţie – înlocuirea unui element din instalaţie, corectarea funcţionării lui sau
adăugarea de noi materiale;

Reconstrucţie – aducerea construcţiei la condiţiile iniţiale, după eliminarea prin
înlocuire a elementelor uzate – la capătul duratei de viaţă a
respectivelor elemente;

Modernizare – intervenţii făcute cu scopul de a îmbunătăţi o stare de lucruri
existentă.

• Întreţinerea este secretul unei durate de viaţă îndelungate şi a funcţionării
tuturor componentelor oricărei instalaţii;

• Furnizorul instalaţiei descrie metodele de întreţinere şi frecvenţa lor în
protocolul care se încheie la punerea în funcţiune a instalaţiei;

• Pentru clădirile importante se recomandă a utiliza reguli de funcţionare;
• Strategia pe termen lung în domeniul întreţinerii trebuie să se bazeze pe

trecerea de la întreţinerea preventivă clasică la întreţinerea de tip predictiv şi
proactiv. Principiile sunt:

1. Cuantificarea statutului şi calităţii operaţiilor de întreţinere prin indicatori cheie;
2. Siguranţă;
3. Directive tehnico-organizaţionale privind performanţa sistemului
4. Concentrarea asupra cauzelor problemelor, nu asupra consecinţelor.

Funcţionarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de distribuţie a apei

1. Apa este transportată prin conducte la consumator. Alimentarea neîntreruptă
cu apă este o condiţie de bază a unui trai decent.;

2. Montarea şi repararea instalaţiilor interioare de apă trebuie făcută de personal
specializat, care să asigure funcţionarea instalaţiei în conformitate cu
documentaţia aprobată şi cu standardele;

3. Lucrările pot începe după obţinerea autorizaţiei de construcţie şi aprobarea
documentaţiei;

4. Operatorul de apă local(compania de apă din zonă) trebuie înştiinţat cu privire
la orice instalaţie nouă sau operaţie majoră de întreţinere;

5. Într-un jurnal trebuie înregistrate toate etapele de evoluţie ale lucrărilor cu date
tehnice, economice, probe de presiune, etc.;

6. Operatorul de apă local este autorizat să constate în orice moment care este
starea de funcţionare a apometrului;

• Proprietarii clădirii, angajaţii sau chiriaşii trebuie să permită obligatoriu accesul
personalului competent la apometru;

• Instalaţia interioară de apă poate fi debranşată de la conducta publică dacă
interesul public este pus în pericol, până la remedierea defecţiunilor/
problemelor;

• Proprietarul / consumatorii sunt obligaţi să repare imediat defecţiunile la
conductele de apă, în special cele care dau naştere la scurgeri. Reparaţiile
datorate uzurii sau utilizării improprii se vor suporta de către utilizatori.

• Presiunea de alimentare trebuie menţinută în permanenţă, cu excepţia cazului
în care există o avarie sau apare pericolul de îngheţ.



29

Exemple de bună practică:
• Păstraţi un plan al instalaţiei la loc sigur. Un exemplar protejat ar fi bine să

existe lângă apometru. Lângă ramificaţii este bine să existe tabele / schiţe de
orientare;

• Periodic verificaţi apometrul pentru a descoperi eventuale fluctuaţii bruşte ale
consumului de apă;

• Verificaţi “neînchiderea debitului” pe apometre cel puţin o dată pe lună;
• Stabiliţi un plan pentru cazuri de urgenţă;
• Stabiliţi o frecvenţă de verificare a funcţionării tuturor armăturilor şi fitingurilor

în funcţie de calitate apei şi a materialului conductelor.
• Verificaţi buna funcţionare a tuturor fitingurilor de 3 ori pe an. Robineţii trebuie

învârtiţi/folosiţi cel puţin o dată la 3 luni, pentru a evita depunerea crustelor pe
suprafaţa lor;

• Verificaţi filtrele de cel puţin 2 ori pe an şi ori de câte ori alimentarea cu apă
este întreruptă;

• După perioade îndelungate în care instalaţia nu a fost folosită, acesta trebuie
bine spălată în interior cu cantităţi suficiente de apă.

Tabelul 5.5: Măsuri care trebuie luate în funcţie de durata de
nefolosire al instalaţiei interioare de apă,

independent de materialul conductelor (după DIN 1988)
Perioada de

absenţă
Măsuri înaintea absenţei Măsuri după reîntoarcere

>3 zile Apartamente: Se închide robinetul
de închidere al
instalaţiei

Se deschide robinetul de închidere
al instalaţiei
Se lasă apa să curgă la canal min.
5 minute

Case: Se închide robinetul
instalaţiei de după
apometru

Se deschide robinetul de închidere
Se lasă apa să curgă la canal min.
5 minute

>4 săptămâni Apartamente: Se închide robinetul
de închidere al
instalaţiei

Se deschide robinetul de închidere
al instalaţiei
Se spală întrega instalaţie

Case: Se închide robinetul
instalaţiei de după
apometru

Se deschide robinetul de închidere
Se spală întrega instalaţie

>6 luni Se deschide robinetul de închidere
al instalaţiei
Se spală întrega instalaţie
Se va informa operatorul local de
apă sau instalatorul autorizat

>1 an

Se închide robinetul de închidere al
instalaţiei, se goleşte instalaţia
Se deconectează instalaţia de la
reţea.

Se reface legătura instalaţei la
reţea

Drepturile şi îndatoririle managerului instalaţiilor

Managementul instalaţiilor are printre alte îndatoriri activităţi precum funcţionarea,
întreţinerea şi reparaţiile, făcute pe baza unui plan.
Serviciile prestate de un manager se divid în trei grupe, în funcţie de criteriul
necesităţii:

1. Sarcini de bază cu referitoare la instalaţiile din clădiri (alimentarea cu apă, cu
electricitate, cu căldură, aer condiţionat, gestionarea deşeurilor, a
ascensoarelor etc.).

2. Managerii realizează activitatea de audit şi inspecţii periodice la instalaţiile
sanitare, pentru a verifica dacă corespund normativelor în vigoare şi se ocupă
de remedierea eventualelor defecţiuni descoperite.
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3. Se ocupă de activitatea obişnuită de întreţinere şi reparaţii, curăţenie,
dezinfecţie, diverse livrări etc.

4. Sarcini privind îmbunătăţirea calităţii şi parametrilor funcţionali ai clădirii –
planul financiar strategic, planuri pe termen lung de întreţinere şi reconstrucţie
a unor elemente majore, analize tehnico-economice de eficienţă, precum şi
alte servicii suplimentare (întreţinerea spaţiilor verzi, paza şi securitatea, poşta
clădirii etc.)

Managementul se poate face doar în baza unui contract propus de proprietarii
clădirii.

Managerul/proprietarul instalaţiei interioare de apă este obligat:
1. Să respecte clauzele în baza cărora instalaţia a fost aprobată şi regulile de

operare confirmate;
2. Să menţină sistemul în bune condiţii de funcţionare astfel încât să nu pună în

pericol viaţa ocupanţilor şi siguranţa proprietăţii;
3. Să asigure o inspecţie tehnică profesionistă a sistemului, care să includă

monitorizarea şi măsurarea anomaliilor;
4. Să ia măsuri (pe cheltuială proprie) pentru eliminarea neajunsurilor din sistem;
5. Să acorde atenţie instrucţiunilor emise de operatorul local de apă, dacă

acestea sunt necesare în situaţii speciale.
• Managerii trebuie să participe la acţiuni care să asigure protecţia împotriva

inundaţiilor.
Optimizarea activităţii de întreţinere, reparaţii şi funcţionare contribuie la armonizarea
bugetului în timp, astfel încât proprietatea/clădirea să fie menţinută în bună stare.
Mecanismul organizaţional este important din acest punct de vedere – sistemul de
întreţinere şi reparaţii al clădirii constă dintr-o serie de înregistrări permanente
(certificate) care stau la baza planului de întreţinere şi reparaţii.

Documentaţia de funcţionare a instalaţiei sanitare

Documentaţia pleacă de la:
a. Statutul de clădire nouă SAU
b. Constatarea stării tehnice a unei clădiri existente, pe baza unei analize făcute

de profesionişti.
Documentaţia de funcţionare – este un dosar care cuprinde informaţii tehnico-
economice (date, planşe), precum şi încredinţarea controlului funcţionării unui
serviciu de management. Ea conţine:

• Documentaţie pentru decizii
• Documentaţie de operare, pentru un control ridicat, eventual pentru inspecţii.

Documentaţia necesară pentru luarea deciziilor are mai multe părţi:
• Partea de normative (standarde privind funcţionarea);
• Partea desenată (planşe utile pentru funcţionare);
• Partea de registru (înregistrarea operaţiunilor).

Dacă este necesar, se mai adaugă alte documente:
• Certificat privind instalaţia sanitară (“paşaport”);
• Documentaţie privind construcţia clădirii;
• Inventarul utilităţilor de bază care se află în funcţiune;
• Registrul contabil al unei operaţiuni;
• Date statistice privind operaţiunile;
• Registru pentru deciziile şi agrementele privind funcţionarea instalaţiilor

sanitare (apă-canal);
• Înregistrarea rezultatelor inspecţiilor privind securitatea şi sănătatea;
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• Registru cu echipamentele care necesită inspecţii tehnice de siguranţă şi un
dosar cu documente privitoare la activităţile de audit;

• Registru cu accidentele de muncă şi avariile în funcţionarea instalaţiilor,
precum şi defecţiunile echipamentelor.

Instalaţiile sanitare funcţionează şi sunt întreţinute pe baza unor reguli de operare:
1. Ele se stabilesc de către proiectant, furnizor şi consumator în funcţie de

clauzele precizate de executant la predarea lucrării;
2. Ele conţin o scurtă descriere a sistemului, planşe şi fotografii referitoare la

funcţionare, descrierea operaţiunilor de manipulare şi întreţinere, condiţiile
pentru inspecţie, activităţile personalului în caz de avarii, reguli de siguranţă
etc.;

3. Instrucţiunile privind activitatea de service asupra instalaţiei pot să fie
menţionate parţial în documentaţie;

4. Furnizorul este obligat să informeze în scris consumatorul cu privire la modul
de operare şi întreţinere a echipamentelor;

5. Furnizorul avertizează pe investitor despre frecvenţa minimă estimată a
operaţiunilor de întreţinere şi audit;

6. Respectarea regulilor de funcţionare este vitală atunci când se solicită
garanţia. De exemplu, trebuie respectate: temperatura maximă a apei,
frecvenţa de curăţire a filtrelor, inspecţia armăturilor, frecvenţa auditului
periodic, etc.;

7. Este foarte importantă înregistrarea metodelor şi a momentelor în care
sistemul a fost spălat sau verificat, principiu valabil şi în cazul probelor şi
operaţiunilor de întreţinere efectuate asupra armăturilor.

Documentaţia este parţial arhivată la producător şi parţial furnizată consumatorului.
Producătorului îi rămân în arhivă documentele referitoare la construcţie, aprobări,
calitatea materialului, modul de producere, precum şi raportul de audit. Utilizatorul
primeşte o copie a raportului de audit, o listă cu piese de schimb şi instrucţiuni pentru
operare şi întreţinere.

Întreţinerea periodică

Toate instalaţiile sanitare necesită o verificare periodică, care este legată de
activitatea de întreţinere:

• Părţile metalice trebuie protejate împotriva coroziunii;
• Un mediu umed şi neglijarea întreţinerii pot produce corodarea rapidă şi

înlocuirea prematură a echipamentelor;
• Robineţii trebuie învârtiţi/mişcaţi periodic şi uneori necesită schimbarea

garniturii de etanşare.
Stabilirea unui program clar de întreţinere sezonieră poate preveni apariţia avariilor:

• Toamna este momentul pregătirii clădirii/instalaţiei pentru iarna care se
apropie;

• În timpul iernii sunt necesare operaţii de rutină, verificări şi reparaţii cât mai
rapide ale defecţiunilor;

• Primăvara este momentul în care se evaluează deteriorările produse în timpul
iernii şi se pregătesc şi chiar încep lucrările de reparaţii care se vor derula în
timpul verii;

• Vara este anotimpul cu cele mai multe sarcini privind activitatea de întreţinere.
Pentru instalaţiile sanitare, este important a acorda o atenţie sporită modului în care
se face proba de presiune, funcţionării robineţilor, stării accesoriilor, a rezervoarelor
subterane, a pompelor.
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CAP. 5.5 DIAGNOSTICAREA INSTALAŢIILOR

Diagnosticul stării tehnice a instalaţiei de distribuţie a apei

Starea tehnică a instalaţiilor vechi de distribuţie a apei se caraterizează prin:
• Defecţiuni atât pe partea de apă rece, cât şi pe partea de apă caldă;

funcţionare defectuoasă a robineţilor;
• Hidranţii de incendiu sunt deterioraţi;
• Materialul conductelor este îmbătrânit - deteriorări, depuneri de cruste,

coroziune.
Diagnosticul tehnic: prin intermediul inspecţiei vizuale se pot obţine o mulţime de
informaţii – date pentru evaluarea construcţiei prin prisma siguranţei, a condiţiilor
igienice, vârstei, consumului de energie, costurilor de funcţionare şi a cerinţelor
utilizatorilor.
Procesarea datelor obţinute dă o imagine despre evaluarea clădirii şi despre
oportunitatea unor decizii privind protecţia, întreţinerea, reconstrucţia sau
modernizarea acesteia. Diagnosticul instalaţiilor din clădire (apă, canalizare,
încălzire, gaz, electrice, ventilare, aer condiţionat, ascensor, etc.) se realizează prin
inspecţie vizuală (element cu element sau căutare detaliată) de către o persoană
competentă. Următorul pas după evaluare este găsirea şi compararea opţiunilor
privind reparaţiile:

• Studiul soluţiilor tehnice se aplică la orice tip de reparaţii, fie ele mici, medii
sau mari;

• Acestea reprezintă documente care contribuie la luarea deciziilor cu privire la
soluţia optimă şi la alegerea furnizorului;

• Bugetul alocat diferitelor soluţii tehnice determină necesitatea stabilirii unui
cost iniţial pentru reparaţiile dorite şi constituie baza planurilor financiare de
întreţinere şi reparaţii.

În Slovacia, în urma activităţii de diagnosticare efectuate asupra clădirilor de locuit
construite înainte de 1970 au rezultat următoarele:

• Suprafaţa interioară a conductelor este corodată, au apărut scurgeri de fluid şi
depuneri de cruste;

• Adeseori suprafaţa exterioară a ţevilor este insuficient (sau deloc) izolată
pentru a preveni fenomenul de condens;

• Conductele nu sunt izolate termic;
• Armăturile iniţiale şi fitingurile sunt uzate;
• Coloanele nu sunt ştemuite şi nici protejate la foc;
• Instalaţia de canalizare este realizată din materiale combustibile (PVC-ul a

înlocuit azbocimentul), tuburile sunt fisurate, îmbinările prezintă scurgeri –>
zgomote, mirosuri;

• Elementel terminale ale conductelor de ventilare de pe acoperiş sunt
deteriorate -> s-a folosit un material nepotrivit (iar azbocimentul cauzează
probleme de sănătate).

Rezultatele certificării unei şcoli elementare din Kosice (imaginile se găsesc
în Anexa B):
Durata de viaţă a conductelor din oţel bituminate este de 30 de ani.
Durata estimată de viaţă rămasă la nivelul anului 2000 este de 20 de ani.

• Conducte orizontale de apă rece corodate în unele locuri (imaginea 5);
• Materialul conductelor – nu mai respectă standardul în vigoare STN 73 6660 –

“Instalaţii interioare în clădiri”, respectiv EN STN 806-1 (ţevi din oţel zincat);
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• Coloanele de apă rece sunt corodate şi prezintă depuneri de cruste – debitul
circulă cu greutate, mai ales în fitinguri şi curbe – se presupune că aceste
conducte vor ceda prematur şi va fi necesară o mare frecvenţă a reparaţiilor;

• În unele corpuri de clădire, protecţia la foc a conductelor lipseşte;
• Conductele nu sunt izolate deloc;
• Robineţii de închidere de la baza coloanelor sunt deterioraţi şi nu

funcţionează.

Localizarea defectelor în instalaţia de alimentare cu apă

Tabelul 5.6: Defecte cu cauze mecanice

Acţiuni din exteriorul conductei
Defect Motiv Protecţie

Fisuri în conducte - Sarcina pământului
- Sarcina construcţiilor
- Impact

- Montaj în canale
- Montaj în conductă de protecţie
- Limitarea contactului direct cu construcţiile

- Temperaturi extreme - Thermal protection by depth of placing
- Thermal insulation

Acţiuni din interiorul conductei
Deformări
importante (săgeată)

- Greutatea fluidului din
conductă

- Respectarea distanţei dintre suporţi în
funcţie de materialul conductei

Tabelul 5.7: Defecte cu cauze igienice

Defect Motiv Protecţie
Aspirarea apei
contaminate

- Apariţia unei depresiuni în
conductă (datorate loviturii de
berbec, de exemplu)

- Dispozitiv de rupere a vacuumului
- Clapetă de sens
- Modul de manevrare a vanelor

Stagnarea apei şi
scăderea calităţii
acesteia

- Stagnarea apei în rezervoare -  Folosirea sistemelor cu pompare
instantanee

Creşterea
temperaturii apei
reci la peste 12°C

- Ţevi neizolate
- Ţevi montate în apropierea
unor surse de căldură

- Izolaţie termică de calitate pentru
conducte

Tabelul 5.8: Defecte datorate materialului conductei

Acţiuni din exteriorul conductei
Defect Motiv Protecţie

Modificări în lungul
conductei (încovoieri,
dilatări, contracţii)

- Sarcini datorate greutăţii
armăturilor
- Montajul greşit al conductelor
- Variaţii de temperatură

- Respectarea distanţei dintre suporţi
în funcţie de materialul conductei
- Izolarea termică
- Localizarea punctelor fixe şi a celor
mobile

Acţiuni din interiorul conductei
Coroziunea - Compoziţia chimică a apei

- Temperatura apei
- Viteza apei
- Eroziunea datorită particulelor
- Combinaţia cupru + oţel zincat

- Tratarea apei
- Alegerea corectă a materialului
- Limitarea vitezei maxime
- Zincare, bituminare, cimentare etc.

Depuneri de cruste - Compoziţia apei
- Viteza apei
- Rugozitatea ţevilor

- Tratarea apei
- Suprafaţa interioară netedă
- Viteză suficient de mare a apei

Cavitaţia - Apariţia depresiunilor - Asigurarea unei presiuni suficiente
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Durata de viaţă a conductelor subterane de apă depinde de:
1. Rezistenţa ţevilor la efectele coroziunii interne şi externe;
2. Rezistenţa mecanică a ţevilor (la impact şi vibraţii, îngheţ, etc.);
3. Calitatea şi durabilitatea materialului folosit pentru etanşare;
4. Armăturile instalate pe conducte şi posibilitatea înlocuirii lor;

Cauzele defecţiunilor pot fi: mecanice, igienice sau datorate materialului (tab. 5.6-
5.8)

Remedierea neajunsurilor din sistemele de alimentare cu apă

În mod paradoxal, neajunsurile şi reclamaţiile referitoare la instalaţiile de alimentare
cu apă sunt relativ puţine deoarece:

1. Presiunea existentă la punctul de racord al instalaţiei interioare la conducta
publică este suficient de mare pentru a compensa eventualele pierderi de
presiune sporite datorate subdimensionării conductelor;

2. Dacă apare o problemă, ea nu este pusă în legătură cu o proiectare
defectuoasă;

3. Unele neajunsuri nu pot fi raportate, datorită lipsei/întocmirii defectuoase a
contractului;

4. Majoritatea sistemelor au ieşit din garanţie;
5. După părerea locatarilor, zgomotul produs de mişcarea apei prin conducte nu

reprezintă o deficienţă de proiectare care ar trebui reclamată.

“Izolarea conductelor“

Alegere nepotrivită a conductei de plastic- PN prea mică

Figura 5.18: Exemple de greşeli care provoacă neajunsuri
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Costuri ale sistemelor de alimentare cu apă

Energia înglobată în instalaţiile sanitare este importantă. O proiectare economică ar
reduce toate aceste costuri.
Lucrările de săpături contribuie în medie cu aproximativ 50% la costul final al
instalaţiei (variază de la 20% pentru ţevi cu DN mare, până la 70% pentru ţevi de
diametru mic).

1. Înlocuirea conductelor este foarte costisitoare – costului ridicat al săpăturilor I
se adaugă costul pentru demontarea conductei vechi;

2. Sistemul de alimentare cu apă trebuie proiectat şi exploatat astfel încât să-şi
îndeplinească menirea cât mai mult timp posibil;

3. Există puncte de vedere alternative: proiectul trebuie făcut pentru a rămâne
neschimbat mult timp, sau el trebuie gândit pentru o expansiune/dezvoltare
economică viitoare;

4. Conductele de diametru mic sunt foarte dificil de curăţat în comparaţie cu cele
de diametru mare.

Măsuri de reducere a costurilor sistemelor de distribuţie a apei

Trebuie implementate programe de reducere a consumurilor de apă. Aceste
programe se bazează pe 5 paşi:

1. Diagnosticarea şi studiul modului de utilizare al apei şi a hidraulicii reţelei
(punctul de consum, conductele de distribuţie, rezervoarele de stocare);

2. Detectarea pierderilor de apă din reţele şi înlăturarea lor;
3. Repararea armăturilor obiectelor sanitare care nu mai etanşează eficient şi

înlocuirea lor cu altele moderne şi economice din punct de veder al
consumului;

4. Schimbarea mentalităţilor/obiceiurilor privind consumul de apă şi aplicarea
unor măsuri de raţionalizare a acestuia;

5. Informarea, sensibilizarea şi antrenarea publicului, de exemplu prin publicitate.
Măsurile care pot fi luate pentru reducerea consumului de apă se împart în 2
categorii:

• Măsuri active – consumul este micşorat fără ca utilizatorul să simtă o scădere
a nivelului său de confort;

• Măsuri pasive – pot avea ca efect scăderea confortului utilizatorului, de
exemplu măsurile financiare legate de creşterea preţului apei şi/sau
contorizarea individuală a consumului.

Contorizarea apei – element de management

Apometrele înregistrează volumul de apă consumat. Stabilirea precisă a
consumului de apă este necesară atât din punct de vedere economic, cât şi din punct
de vedere al eficienţei în exploatare. Pe fiecare conductă de branşament există un
contor principal, a cărui citire va fi facturată de către distribuitorul local de apă.

1. Dacă este necesară subdivizarea consumului (de exemplu între mai mulţi
locatari), se vor instala contoare individuale pentru punctele de consum din
clădire;

2. Se vor respecta în acest caz normele privind regimul contoarelor (calibrarea
periodică a apometrelor);

3. Apare nevoia de a găsi un echilibru între creşterea complexităţii sistemului (şi
a costului său) şi domeniul de aplicaţie şi economiile estimate.
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Figura 5.19: Apometrele principale la un hotel
1 – apometru pentru toate conductele de apă rece
2 – apometru pentru toate conductele de apă caldă (intră apă rece pentru
prepararea apei calde)
3 – apometru pentru apa cu utilizare spacială
Conducta situată aproape de pardoseală este pentru combaterea incendiilor.

Preţul apei creşte în fiecare an cu aproximativ 20% sau chiar mai mult. Astfel,
oamenii sunt obligaţi să economisescă apa, iar una dintre metode ar fi (aşa cum s-a
arătat) contorizarea individuală a fiecărei unităţi locative (ex. apartament).

1. Datele privind consumul sunt necesare pentru evaluarea eficienţei şi
impactului programelor de reducere a consumului de apă;

2. Contorizarea individuală reflectă măsurătorile dintr-un anumit sector;
3. Soluţia este utilă şi atunci când un unic proprietar gestionează mai multe tipuri

diferite de utilizări ale apei;
4. Se pot obţine date interesante privind caracteristicile fiecărui punct de măsură:

obiceiuri, perioade de utilizare, cronograma de consum, apariţia unor
consumuri anormale.

Înainte de a semna un contract de contorizare individuală, trebuie avut grijă de mai
multe aspecte:

• Localizarea coloanelor de la care sunt legate punctele individuale de consum
pentru a realiza o instalare cât mai economică a contoarelor;

• Verificarea stării conductelor;
• Un sistem aflat la limita duratei de viaţă nu se recomandă a fi supus unei

astfel de operaţiuni: apometrul introduce în sistem o pierdere de presiune
apreciabilă şi în plus, apometrul ar putea fi distrus;

• Cea mai bună soluţie este instalarea contoarelor individuale doar în sistemele
noi, proiectate cu distribuţie orizontală, astfel încât fiecare apartament are
nevoie de maximum 2 contoare.

Secvenţa acţiunilor care trebuie îndeplinite pentru execuţia contorizării individuale
este prezentată mai jos:

Audit asupra modului de utilizare al apei, al istoricului consumului, a stării conductelor
de apă, rezervoarelor de stocare şi apometrelor existente.

Alegerea punctului de instalare al contorului individual se va face în funcţie de datele
furnizate de audit şi de nivelul de sub-contorizare dorit.
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Procedura fizică de instalare poate presupune lucrări de excavare, construcţia unor
firide pentru apometre, instalarea de conducte şi cabluri electrice de alimentare,
respectiv legare la pământ pentru apometrele cu citire de la distanţă.

Instalarea propriu-zisă a apometrelor şi conectarea în reţeaua de citire de la distanţă
(dacă este cazul).

Datele înregistrate sunt un puternic element de management:

Datele privind
consumul de apă Managementul apei

• Evaluarea impactului acţiunilor întreprinse
• Reconsiderarea cererii de apă
• Controlul consumului
• Permite un management descentralizat
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CAP. 5.6 INSTALAŢII DE DISTRIBUŢIE A
APEI CALDE DE CONSUM

Generalităţi

În conformitate cu standardul STN 06 0320, apa caldă de consum (prescurtat ACC)
este o apă potabilă care a fost încălzită şi care îndeplineşte criteriile din STN 83
0611, adică este o apă folosită pentru spălatul corpului, a vaselor, rufelor şi pentru
curăţat.
Apa caldă de consum trebuie să îndeplinească o serie de condiţii sanitare şi de
calitate. Aceste criterii se referă în principal la:

• Parametri chimici;
• Temperatură;
• Cerinţe de igienă;
• Parametri fizici.

Există o serie de cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească şi echipamentele pentru
prepararea şi distribuţia ACC.

Metode de preparare a apei calde de consum

În funcţie de modul de transfer a căldurii se disting:

A) Sisteme de preparare ACC prin încălzire directă: ACC este preparată prin
amestec direct cu agentul purtător de căldură sau direct de la o sursă de
căldură (gaz, petrol, sau electricitate), fără intermediari. Procesul de
încălzire al apei este legat de apariţia depunerilor (cruste) şi de
corodarea suprafeţelor interioare.

B) Sisteme de preparare ACC prin încălzire indirectă: ACC este încălzită de la o
sursă de căldură situată la distanţă, prin transferul căldurii printr-un perete de
separare la nivelul preparatorului de ACC, în majoritatea cazurilor o serpentină.

Figura 5.20: Schema de preparare locală a ACC
A) schema legăturilor; B) schema măsurării parametrilor

P – contor de gaz M – volumul de gaz consumat
V – apometru Qi – puterea calorică a combustibilului
O – încălzitor η0 – eficienţa încălzitorului
MTV – volumul de ACC consumat tTV- temperatura de ieşire a ACC
MSV – volumul total de apă rece consumat tSV- temperatura apei reci
M´SV – volumul de apă rece consumat fără încălzire t´TV- temperatura ACC la punctul de consum
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QN – căldura necesară pentru prepararea ACC
QS – căldura necesară pentru acoperirea pierderilor de căldură

În funcţie de locul unde are loc procesul de încălzire:
• Încălzire locală
• Încălzire centrală
• Încălzire la distanţă

Figura 5.21: Schema de preparare centrală a ACC
A) schema legăturilor; B) schema măsurării parametrilor

P – contor de gaz M – volumul de agent termic primar
V – apometru Qi – puterea calorică a combustibilului
O – încălzitor η0 – eficienţa încălzitorului
T – termometru în cutie tTV- temperatura de ieşire a ACC
KP –termometru calorimetric t´TV- temperatura ACC la punctul de consum
MTV – volumul de ACC consumat tSV- temperatura AR la intrarea în încălzitor
MCTV – volumul de ACC circulată SV – volumul de AR consumat pentru ACC
M´SV – volumul de apă rece consumat fără încălzire
tCTV – temperatura ACC circulată la intrare
QN – căldura necesară pentru prepararea ACC
QS – căldura necesară pentru acoperirea pierderilor de căldură

Figura 5.22: Schema de preparare centralizată a ACC (la distanţă)
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QTV - încălzirea ACC
Mt - contor de căldură
MSV - apometru
R - distribuitor de ACC
Z  - colector pentru circulaţia ACC
VD1, 2 - contoare la nivelul clădirii pentru ACC şi ACC circulată
ViBI - contor în clădire (cantitatea de ACC)

Figura 5.23: Sistem de distribuţie ACC - distribuţie inferioară
TUV – ACC
Cirkulacia TUV– Circulaţia ACC
Studena voda – Apă rece (AR)
Ohrev TUV – Încălzirea ACC

Figura 5.24: Sistem de distribuţie ACC - distribuţie superioară
TUV – ACC
Cirkulacia TUV– Circulaţia ACC
Studena voda – Apă rece (AR)
Nadrz na vodu – Rezervor de apă
Ohrev TUV – Încălzirea ACC
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Figura 5.25: Sistem de distribuţie ACC - distribuţie inelară:
sistemul este conectat la 2 surse independente de apă rece

TUV – ACC
Cirkulacia TUV– Circulaţia ACC
Studena voda – Apă rece (AR)
Ohrev TUV – Încălzirea ACC

În funcţie de modul de încălzire, ACC se poate prepara:

A)într-o singură treaptă
B)în 2 sau mai multe trepte: ACC atinge temperatura dorită după trecerea prin mai

multe aparate de preparare, din motive funcţionale sau economice.

În funcţie de construcţia echipamentului de încălzire, ACC se poate prepara:

A) În boilere: se utilizează atunci când consumatorii solicită în unele momente mari
cantităţi de apă, atunci când cantităţile de apă cerute fluctuează sau dacă există o
cantitate de energie limitată pentru încălzire.

B) În preparatoare instantanee de ACC: Apa este încălzită aproape instantaneu
atunci când parcurge o serpentină situată deasupra arzătorului, pentru a produce
ACC la debitul maxim cerut, fără acumulare.

C) În sisteme hibride: un preparator de apă caldă menajeră se adaugă unui sistem
de preparare ACC cu acumulare, cu scopul de a acoperi pentru o scurtă perioadă
de timp vârfurile de consum (de la 20 la 60 minute).

În funcţie de folosirea altor surse de încălzire, ACC se poate prepara:

A) Încălzire simplă: încălzitorul/preparatorul de ACC este echipat cu o singură sursă
de căldură

B) Încălzire hibridă: într-un preparator de ACC, apa se poate încălzi de la mai multe
surse de energie (apă caldă, energie electrică etc.).
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Procedee de încălzire a apei, în funcţie de agentul primar şi temperatura sa:

• În boilere sub presiune folosind combustibil solid, sau în preparatoare închise
(sub presiune) folosind energie electrică.

• În boilere sub presiune şi în preparatoare instantanee, încălzită indirect cu
abur având o presiune mai mare de 50kPa, sau apă fierbinte cu temperatura
mai mare de 110°C.

• În aparate de încălzire sub presiune, încălzită indirect cu abur având o
presiune de până la 50kPa, sau apă fierbinte cu temperatura de până la
110°C.

• În încălzitoare hibride având surse interschimbabile de căldură, de exemplu
apă fierbinte – apă caldă – curent electric.

• În preparatoare instantanee amestecătoare, încălzită direct de apa caldă, sau
de aburul de joasă presiune dintr-un sistem deschis.

• Prin intermediul panourilor solare.

1 – cazan cu gaz
2 – rezervor de acumulare cu sistem
indirect de preparare a ACC
3 – sistem de încălzire
4 – intrare apă rece
5 – ieşire ACC

Figura 5.26: Preparator de ACC cu încălzire indirectă

Figura 5.27: Preparator de ACC cu încălzire directă
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Figura 5.28: Preparator hibrid de ACC

Figura 5.29: Preparator de ACC cu acumulare, sub presiune

Figura 5.30: Preparator de ACC cu acumulare, gravitaţional

Boiler vertical

Boiler orizontal

Figura 5.31: Tipuri de boilere
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Figura 5.32: Prepararea directă a
ACC cu ajutorul energiei solare

Figura 5.33:Prepararea indirectă a ACC
cu ajutorul energiei solare, cu boiler

orizontal
1. Pompa pentru apa rece
2. Rezervor de apă rece
3. Rezervor de acumulare ACC
4. Panou solar
5. Golire

1 – Boiler orizontal
2 – Vas de expansiune
3 – Pompă de circulaţie
4 – Panou solar
5 – Termometru
6 – Încălzitor electric

Circulaţia apei calde de consum

Un sistem de (re)circulare vehiculează ACC printr-un rezervor de acumulare şi prin
încălzitor, prin intermediul unei pompe. Acest tip de sistem oferă un foarte bun
control al temperaturii ACC, faţă de situaţia când nu există conducta de circulaţie.
Pierderile de căldură (în special noaptea, când consumul este redus) pe o reţea de
distribuţie a ACC care nu dispune de conductă de circulaţie, conduce la o mare risipă
de apă, care ajunge la canal. Din cauza preţului ridicat al apei şi al căldurii, este
foarte important pentru utilizatori să beneficieze de temperatura de confort a ACC la
punctele de consum.

Figura 5.34: Exemple de circulaţie gravitaţională, respectiv forţată
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Tipuri de sisteme de circulaţie a ACC:
• Cu circulaţie gravitaţională, respectiv sub presiune
• Conducta de circulaţie situată în interiorul conductei de distribuţie ACC
• Fără conductă de circulaţie, dar conducta de distribuţie este încălzită în mod

repetat

Conducta de circulaţie situată în interiorul conductei de distribuţie ACC
O rezolvare mai economică ar consta dintr-un sistem ţeavă în ţeavă, în care
conducta de circulaţie s-ar afla (pe unele porţiuni de traseu) în interiorul conductei de
distribuţie ACC.
Avantaje: pierderi de căldură mai mici, consum de material izolant mai mic şi montaj
uşor. În schimb, rezultă un sistem cu diametre mai mari şi necesită fitinguri speciale.

Încălzirea conductelor de pe distribuţia ACC
O altă soluţie constă renunţarea la conducta de circulaţie şi la montarea unui cablu
electric încălzitor controlat termostatic, de-a lungul conductelor de distribuţie a ACC,
sub învelişul izolator al acestora. Astfel se pot compensa pierderile de căldură spre
exterior şi se poate păstra temperatura ACC la parametrii de confort. Cablul este
alimentat de la reţeaua de 230 V, 50 Hz şi poate asigura termo-dezinfecţia periodică
a tuturor conductelor, la 65°C timp de 1 oră. Performanţa cablurilor trebuie să fie în
domeniul de 9…12 W.m-1 la temperatura de 55…60°C, iar lungimea maximă a unui
circuit trebuie să fie de maximum 100 m.

Figura 5.35: Sistem de încălzire electrică a conductelor de distribuţie a ACC
TUV – ACC
Samoreg. kabel – cablu cu autocontrol
Studena voda – apă rece
1  – preparator ACC
2  – întrerupător

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de distribuţie a ACC

Exploatarea unei instalaţii de distribuţie ACC este costisitoare. Cerinţe elementare
pentru sistemele de ACC:

• Temperatura ACC la punctele de consum: 45…50°C, 24h/zi;
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• Să existe suficientă presiune;
• Posibilitatea de a măsura foarte precis atât cantitatea de ACC

consumată, cât şi căldura înglobată în ea;
• Pierderile de căldură pe conducte să fie reduse;
• Prepararea şi distribuţia ACC să se facă cu eficienţă cât mai mare.

Preţurile au un efect regulator asupra exploatării reţelelor şi asupra producerii de
ACC. Contorizarea consumurilor a dus la o scădere a consumului de ACC în sectorul
clădirilor de locuit. Influenţe nefavorabile induc furnizorii de ACC care recirculă
volume mari de apă caldă înapoi la punctele termice, fără să existe consum. Din
acest motiv, preţul pe m3 de ACC creşte continuu. Problemele trebuie rezolvate
sistematic.
Măsuri care pot fi luate:
• Scăderea temperaturii ACC la ieşirea din aparatul de preparare: Se pot face

unele economii, dar temperatura minimă la utilizator trebuie să nu coboare sub
45°C.

• Întreruperea furnizării ACC pe timpul nopţii: O mare cantitate de apă se răceşte
pe conducte din cauza stagnării (în lipsa consumului), iar risipa ar apare în
momentul reînceperii consumului. Pe de altă parte, durata întreruperii alimentării
cu ACC este spinoasă, mai ales pentru cei care lucrează în timpul nopţii.

• Întreruperea furnizării ACC pentru câteva zile: Pare o măsură potrivită din punct
de vedere economic, dar are efecte nefavorabile asupra confortului locatarilor, iar
repornirea este complicată, echilibrarea hidraulică a circuitului schimbătorului de
căldură fiind perturbată.

Izolarea termică a conductelor de ACC

Are ca efect reducerea pierderilor de căldură prin pereţii conductelor şi păstrarea
temperaturii ACC. Alegerea materialelor potrivite pentru izolarea conductelor se face
pe baza parametrilor lor termotehnici. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt:

• Conductivitatea termică λ  (W/m.K)
• Densitatea ρ (kg/m3)
• Căldura specifică c (J/kg.K)

În standardul revizuit STN 73 6666, grosimea izolaţiei termice este prescrisă pentru
un coeficient maximal λ  =0,040 W.m-1.K-1. Dacă conductele trec prin spaţii încălzite,
grosimea izolaţiei se poate reduce la jumătate.

Tabelul 5.9: Grosimea minimă a izolaţiei în funcţie de diametru

DN (mm) siz,min (mm)

Până la DN 20 ≥ 20

De la DN 20 la DN 35 ≥ 30

De la DN 40 la DN 100 ≥ DN

Peste DN 100 ≥ 100

Pentru izolarea termică a conductelor de ACC în clădiri se folosesc următoarele
materiale:
- Materiale fibroase clasice precum vata minerală, vata de sticlă etc. sub forma

unor rogojini, centuri.
- Elemente cu un grad sporit de prefabricare of higher degree of prefabrication, de

exemplu cochilii.
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- Materiale izolatoare uşoare bazate pe cauciuc artificial, în principal poliuretan,
polietilenă şi elastomeri.

Figura 5.36: Tipuri de izolaţii  - a) cochilii din fibre minerale cu folie de aluminiu
b) element izolator din vată de sticlă
c) element izolator cu folie de aluminiu

Figura 5.37: Pierderile de căldură pe 1 m de lungime de conductă (W/m)

În fig. 5.37 sunt prezentate pierderile de căldură nominale pentru diametre de la DN
15 la DN50, pentru diferite grosimi ale izolaţiei şi pentru diferite temperaturi ale apei.
Grosimea izolaţiei termice variază de la 10mm la 20mm, iar pentru calcule s-a
presupus că λ iz =0,04 W.m-1.K-1.

Figura 5.38: Pierderi de căldură nominale pe 1 apartament (W/ap.)
pentru conducte izolate, respectiv neizolate
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Economii de energie datorate izolării conductelor de ACC

Au fost analizate trei blocuri din beton, cu 8 etaje şi 144 apartamente. La
dimensionare distribuţiei ACC s-a considerat că va avea loc o scădere a temperaturii
apei calde de la 55° C (la sursă) la 50°C (la ultimul consumator). Au fost calculate
pierderile de căldură nominale pentru conducte izolate, respectiv neizolate (fig. 5.38).

Pentru un apartament mediu cu 3 persoane, care consumă annual
60m3ACC/apartament se obţine un consum teoretic de căldură pentru producere şi
distribuţie cu conducte neizolate de 18,33 GJ/apartament. În analiza făcută,
cantitatea teoretică de căldură consumată pentru încălzirea a 1m3 de apă se
presupune a fi 0,18738 GJ/m3. La reţeaua cu conducte neizolate, pentru
apartamentul menţionat, 39% din căldură se pierde prin conducte. Consumul teoretic
de căldură în clădirile de locuit scade la 77,5% după izolarea coloanelor.

Figura 5.39: Pierderile de căldură proporţionale prin conducte şi
consumurile proporţionale de căldură pentru prepararea ACC în comparaţie

cu cantitatea totală de căldură consumată pe 1 apartament (W/ap.)
1- Pierderile de căldură pe reţeaua de distribuţie cu coloane izolate %,
2- Căldura consumată pentru ACC în cazul coloanelor izolate %,
3- Pierderile de căldură pe reţeaua de distribuţie cu coloane neizolate %,
4- Căldura consumată pentru ACC în cazul coloanelor neizolate %,

Din analiza făcută rezultă că valoarea coeficientului de transfer termic pe partea apei
şi respectiv a conductivităţii termice a materialului conductei, influenţează doar în
mod minimal pierderile de căldură. În schimb, o importanţă decisivă o au rezistenţa la
transfer termic a izolaţiei şi coeficientul de transfer termic pe partea aerului. La debit
neglijabil, pierderile de căldură nominale cresc. Coloanele ocupă (în exemplele
analizate) aproximativ 56% din lungimea totală a conductelor. Ele creează
majoritatea pierderilor de căldură prin conducte: dacă sunt neizolate, coloanelor li se
datorează 77 % din pierderile totale de căldură prin conducte. Dar dacă sunt izolate,
coloanelor li se datorează doar 46 % din pierderile totale de căldură prin conducte.
Dci după izolarea coloanelor la o clădire de locuit, se poate obţine o reducere de
până la 58% a pierderilor de căldură în reţea.

Erori în exploatare

Erorile de exploatare a reţelei de distribuţie ACC reies cel mai adesea indirect, din
cauza facturii pe care utilizatorul trebuie să o achite pentru apa consumată.
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Aceste erori se referă la:
• Consumul de ACC ineficient (o parte din utilizatori s-au debranşat din sistem,

deci sistemul este acum supradimensionat, se prepară prea multă ACC, care
revine la sursă fără a fi consumată).

• Conductele de ACC sunt neizolate sau sunt prost izolate – pierderile de
căldură mari prin conducte afectează apa caldă, care va avea o temperatură
necorespunzătoare.

• Presiunea apei reci la nivelul bateriilor amestecătoare – clapeta de sens
lipseşte – consumul creşte.

• Nerespectarea perioadei după care trebuie făcută calibrarea apometrelor – 3
ani.

• Verificarea regulată a contoarelor proporţionale de ACC – eliminarea erorilor
acumulate de apometrul de ACC – diagnosticare timpurie.

În figura 5.40 este prezentat un exemplu privind cantităţile de AR şi ACC utilizate
pentru umplerea căzii de baie.
Date de intrare: Temperatura AR = 15°C. Temperatura ACC variază între 60 şi 38°C.
Temperatura potrivită pentru baie este 38°C.
Pentru realizarea acestei temperaturi în cada de baie, a fost modificată proporţia de
amestec între AR şi ACC.

Figura 5.40: Proporţia amestecului AR/ACC pentru umplerea unei căzi de baie de
100 litri, la temperatura t = 38°C

Rezultatul comparaţiei:
1. ACC = 50° C şi AR = 15° C necesită ACC - 65,7 litri şi AR - 34,3 litri
2. ACC = 38° C şi AR = 15° C necesită: ACC – 100,0 litri and AR – 0,0 litri

Reglarea şi echilibrarea reţelelor de distribuţie ACC

Instalaţiile de distribuţie a ACC care nu sunt echilibrate cauzează probleme atât
producătorului, cât şi consumatorilor. Aceste probleme se referă la parametri termici
şi presiuni necorespunzătoare ale ACC livrate.
O soluţie avantajoasă este montarea de vane de echilibrare la baza coloanelor.
Vanele de echilibrare sunt mai ieftine decât vanele automate, dar trebuie ajustate cu
scule speciale, folosind proceduri de echilibrare. Debitul este mărimea reglată, nu
temperatura. Temperatura poate fi măsurată. Vanele de echilibrare dau informaţii
complete despre condiţiile hidraulice din reţea, calculează corecţiile care se pot face,
eventual ajustarea pompelor de circulaţie. Ele fac posibilă diagnosticarea instalaţiei.
Utilizarea lor este necesară pentru reţele ACC mari şi complexe.
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Figura 5.41: Schema simplificată a unei reţele de ACC
1- coloană ACC, 2- măsurătoare, 3- vană de echilibrare, 4- vană de reglaj

Figura 5.42: Reţea de distribuţie ACC neechilibrată:
vezi distribuţia de debit, căderile de temperatură

A, B, C, D =clădiri; 1- debitul, 2- distribuţia de debit, 3- circulaţia, 4- alimentare, 5- sursă,
6- temperatura , 7- căderea de temperatură
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Figura 5.43: Reţea de distribuţie ACC echilibrată:
vezi distribuţia de debit, căderile de temperatură

A, B, C, D =clădiri; 1- debitul, 2- distribuţia de debit, 3- circulaţia, 4- alimentare, 5- sursă,
6- temperatura , 7- căderea de temperatură
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CAP. 5.7 INSTALAŢII DE CANALIZARE

Elemente componente

O instalaţie de canalizare este un sistem de conducte situate pe proprietate publică
sau privată care transportă apele uzate menajere, apele pluviale sau orice alt fluid
care îndeplineşte condiţiile de fi deversat; nu include colectorul principal de
canalizare stradală. Canalizarea menajeră (domestică) transportă ape uzate care
conţin excremente umane şi alte substanţe lichide care trebuie evacuate din
gospodărie.

Sistemele pot fi:
• Unitare = cu o singură conductă – apele uzate menajere şi cele pluviale se

amestecă şi se varsă împreună în colectorul stradal.
• Separative = cu conducte separate – conducte independente pentru apele

uzate menajere, respectiv pluviale.
• Acolo unde nu există în zonă reţea exterioară cu colector public de canalizare,

trebuie luate măsuri de tratare corespunzătoare a apelor uzate proprii.

Elementele componente ale instalaţiei interioare de canalizare menajeră se clasifică
în funcţie de poziţia lor şi de rolul pe care îl îndeplinesc:

1. Conductă de legătură– între obiectul sanitar şi coloană
2. Coloana de canalizare – conducta verticală
3. Conducta de ventilare – realizează aerisirea instalaţiei: poate fi separată,

comună, suplimentară sau dublată
4. Conducta colectoare orizontală – conductă orizontală în interiorul clădirii

(ţine până la 1m înainte de ieşirea din clădire)
5. Accesorii – piese de curăţire, goliri, separatoare, sifoane, şi vane - toate

asigură buna funcţionare a sistemului.
Instalaţia trebuie proiectată pentru a asigura o circulaţie adecvată a aerului în toate
conductele, fără a exista pericolul de sifonaj sau aspiraţie a gărzilor hidraulice în
condiţii normale de utilizare.

1-cadă de baie;
2-lavoar;
3-closet;
4-sifon de pardoseală;
6-coloană;
7-conductă de legătură;
9-conductă de ventilare.

Figura 5.44: Instalaţie de canalizare menajeră cu
conducte de legătură neventilate
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Figura 5.45: Instalaţie de canalizare menajeră cu
conducte de legătură ventilate

1-cadă de baie;
2-lavoar;
3-closet;
5-dispozitiv pentru admisia aerului;
6-coloană;
7-conductă de legătură;
9-conductă de ventilare;
10-conducta de ventilare suplimentară
11-conducta de ventilare secundară

Figura 5.46: Detaliu referitor la dispozitivul pentru admisia aerului

Principii de proiectare ale instalaţiei interioare de canalizare menajeră

La proiectarea, execuţia şi reconstrucţia canalizărilor interioare se va ţine cont de
prevederile standardelor în vigoare: - STN EN 476, STN EN 12056, STN EN 12109,
STN 73 6762:
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• Instalaţia de canalizare menajeră trebuie să evacueze apele uzate de la toate
obiectele sanitare din clădire, în condiţii sanitare şi de siguranţă. Sistemul va fi
astfel proiectat încât să fie protejat împotriva depunerilor de materii pe
conducte şi a înfundării acestora, şi să aibă piese de curăţire adecvate şi în
număr suficient pentru a permite o curăţire uşoară a instalaţiei. Materialul
conductei de canalizare trebuie să aibă suprafaţa interioară netedă, rezistenţă
la acţiunea chimică a apelor uzate şi a mediului exterior, rezistenţă la
abraziune şi durabilitate în timp.

• Conductele care au durata de viaţă mai redusă trebuie să fie protejate
împotriva loviturilor, să fie uşor accesibile şi uşor de înlocuit. Materialele
utilizate în canalizările interioare sunt:

• Metalice şi aliaje (fontă de scurgere, oţel, cupru, alamă, plumb),
• Nemetalice (gresie ceramică, azbociment, beton simplu, beton armat,

sticlă),
• Plastic (PVC, PE, PP, ABS).

• Tipuri de îmbinări: ştemuite, prin compresiune, filetate, cositorite, cu mufă şi
garnitură, lipite, prin termofuziune, sudate etc.

• Conductele de canalizare se montează aparent pe pereţi sau mascat în ghene
• La canalizare pot fi deversate doar substanţele permise, conform normelor în

vigoare.

Figura 5.47: Detaliu referitor la conducta de legătură
1- curbă de racord; 2- coloană; 3- conducta de legătură

Conducta de ventilare realizează:
• Curgerea aerului în şi dinspre sistem, astfel încât acesta să poată fi

ventilat;
• O circulaţie a aerului de aşa manieră încât să se elimine pericolul

aspiraţiei gărzii hidraulice din sifoane (reducerea vacuumului)
• Oevacuare rapidă şi silenţioasă a apelor uzate.

Conducta de ventilare trebuie să permită gazelor şi mirosurilor din orice parte a
instalaţiei să circule în sus prin sistem şi să fie evacuate în atmosferă deasupra
clădirii. Pentru conductele de ventilare se recomandă:

• Ieşire la minim 0,5 m deasupra acoperişului, distanţa minimă faţă de ferestre,
terase etc. să fie de 3 m;

• Dacă există pericol de pătrundere a unor impurităţi, să se asigure posibilitatea
de curăţire;

• Să nu includă căciulă de ventilare şi să nu prezinte mărire de diametru.

Montajul pieselor de curăţire: 1 m deasupra nivelului cel mai inferior, înainte de
conducta colectoare orizontală.

Conducta colectoare orizontală trebuie să fie cât mai scurtă, directă şi să aibă o
pantă uniformă. Conducta care iese din clădire trebuie să fie protejată împotriva
îngheţului (adâncimea minimă de îngheţ).
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Figura 5.48: Pantele minimă şi maximă ale conductei
colectoare orizontale în funcţie de dimensiuni

Standardul EN 12056 “Instalaţii interioare de canalizare gravitaţionale” introduce o
clasificarea a instalaţiilor de canalizare domestice, în funcţie de numărul de coloane
şi de gradul de umplere al conductelor de legătură:

• Tipul I :  o coloană, conducte de legătură parţial umplute – utilizat în ţara
noastră

• Tipul II : o coloană, conducte de legătură de diametre mici – grad de umplere
0,7 (utilizat în Ţările Scandinave),

• Tipul III : o coloană, conducte de legătură funcţionând la secţiune plină – h/d=
1,0 (utilizat în Marea Britanie),

• Tipul IV :  coloane din mai multe conducte verticale, fiecare transportând alte
tipuri de ape uzate (de ex. apă “gri” şi apă “neagră”).

La dimensionarea conductelor, trebuie să se ţină cont de valorile limită ale debitului
(Qmax) şi ale diametrelor nominale (DN), conform standardelor STN EN 12056
şi/sau normelor locale (STN 75 6762).

Figura 5.49: Diametre exterioare minime pentru conducte de legătură şi coloane

Figura 5.50: Sifon de pardoseală cu protecţie la curgere inversă
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Figura 5.51: Vană automată antiretur cu blocarea manuală a clapetei
şi capac de curăţire

Figura 5.52: Conductă de legătură pentru WC cu vană antiretur

Figura 5.53: Exemplu de folosire a pompelor în instalaţia interioară
de canalizare a apelor uzate menajere:

- cu bazin de colectare şi pompe monobloc
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Protecţia antiretur:
• Pentru obiectele sanitare situate sub nivelul colectorului stradal.
• Această armătură trebuie să fie permanent accesibilă şi etichetată.

Protecţia împotriva materiilor indezirabile

Figura 5.54: Separator de grăsimi

Figura 5.55: Rezervor pentru sedimentarea materiilor în suspensie
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Figura 5.56: Separator de petrol

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de canalizare

• Armăturile şi accesoriile trebuie verificate şi curăţate periodic.
• Lucrările de întreţinere amânate/neglijate pot duce la apariţia unor avarii foarte

neplăcute pentru utilizatori, atât din punct de vedere economic, cât şi estetic,
olfactiv etc.

• La canalizarea meteorică – curăţirea periodică a depozitelor de la gurile de
scurgere, de preferinţă după ploaie.
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• Depunerile pot fi eliminate prin spălarea conductelor sub o mică pantă.
• Curăţirea periodică (în funcţie de sezon) îndepărtează sedimentele de pe

conducte, din sifoane, vane antiretur, clapete, etc.

Figura 5.57: Echipamente pentru curăţirea canalizării

Diagnosticarea instalaţiei de canalizare

Exemplu de certificare (“paşaport”) pentru instalaţia de canalizare a unei şcoli
elementare din Kosice, veche de 20 de ani (Anexa B):

• Durata de viaţă prescrisă pentru conductele din fontă de scurgere şi gresie
ceramică este de aproximativ 80 de ani.

• Durata de viaţă prescrisă pentru conductele din plastic este de aproximativ 40
de ani.

• Coloanele din fontă sunt corodate în câteva locuri (Imaginea 1).
• Îmbinările cu mufă ale conductelor din fontă prezintă scurgeri de fluid şi

provoacă umezirea tavanului construcţiei (Imaginea 4).
• Capacele de vizitare ale unor piese de curăţire prezintă scurgeri de fluid

în unele regiuni (Imaginea 3).
• Căminele de vizitare din clădire nu au fost construite corespunzător.
• Căminele canalizării exterioare sunt înfundate.
• Burlanele canalizării meteorice sunt deteriorate şi în număr insuficient
• Sifoanele de pardoseală sunt distruse şi nefuncţionale (Imaginea 7).
• Sifoanele unor obiecte sanitare sunt distruse (Imaginea 2).

Reducerea costurilor în instalaţia de canalizare

• Costurile apei uzate sunt strâns legate de reducerea consumurilor de apă
potabilă

• Eliminarea parţială a costurilor datorate apelor meteorice este posibilă prin
utilizarea unui sistem de reutilizare al apei provenite din precipitaţii, infiltraţii
etc.
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Figura 5.58: Soluţii pentru economia de apă potabilă, reutilizarea apei “gri”
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ANEXE

ANEXA A : GLOSAR

Conversia
mm – ţoli

 DN 10 mm = 3/8“
 DN 15 mm = 1/2“
 DN 20 mm = 3/4“
 DN 25 mm = 1“
 DN 32 mm = 5/4“
 DN 40 mm = 6/4“

 DN 50 mm = 2“
Cruste Dacă apa este dură, sau dacă conţine minerale dizolvate

sau solide în suspensie, ea trebuie tratată. Fără un
tratament adecvat, se vor acumula depuneri de piatră sau
calcar, care vor afecta negativ echipamentele de încălzire
şi performanţele lor, eficienţa armăturilor, etc. Dacă apa
este “moale” şi agresivă, pe suprafaţa interioară a
instalaţiei se vor găsi silicaţi, calcar şi materii organice. Cel
mai adesea acestea apar în zonele în care stratul de
protecţie a fost deteriorat. Au o formă conică, înălţimea
până la 25 mm şi diametrul de până la 50 mm (capacitatea
de transport a conductei poate fi redusă cu mai mult de
50%).
Coroziunea punctiformă se produce din cauză că straturile
minerale nu sunt niciodată uniforme.

Curenţi vagabonzi Curenţii vagabonzi apar în apropierea instalaţiilor electrice
cae alimentează mijloacele de transport în comun (tramvai,
tren etc.). Coroziunea se produce în momentul în care
curentul continuu intră prin zonele neprotejate în conductă.
Conducta devine conducătoare de electricitate şi curentul
iese afară la suprafaţa conductei prin alte zone
neprotejate. În aceste puncte, metalul devine anodic şi ca
rezultat, se produce “scurgerea” particulelor lui în electrolit,
dacă solul este suficient de umed şi conductiv.

Domeniu de
funcţionare

 Domeniul de funcţionare este o denumire generică pentru
corelaţia care există între domeniul presiunilor şi cel al
temperaturilor de funcţionare. El este limitat de presiunea
maximă şi de temperatura minimă/maximă de funcţionare.
 De exemplu, denumirea PN/II indică faptul că presiunii
nominale PN i se asociază domeniul 2 de funcţionare,
când temperatura maximă a fluidului prin conductă este
300°C.
 În practică se face de multe ori o greşeală atunci când este
vorba despre exprimarea presiunii în conducte – de
exemplu dacă se afirmă că presiunea în conductă este de
0,5 MPa, de fapt este exprimată suprapresiunea în raport
cu presiunea atmosferică, iar presiunea în scara absolută
are valoarea de 0,6 MPa.
 Unităţi de măsură pentru presiune:
 1 MPa = 10 bar, 10 atm = 1 MPa (corespunde la PN 10)
1 atm ≅ 1 bar ≅ 100 kPa ≅ 10 m H2O
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Filtru fin Protejează armăturile împotriva murdăriei şi impurităţilor
(nisip, rugină, etc.). Problema majorităţii filtrelor este modul
lor de curăţire (de obicei neigienic) şi durata dintre 2
curăţiri succesive. De aceea au fost inventate filtrele
semiautomate, a căror curăţire se face prin clătire sub
presiune în curent invers de apă. Persoana care se ocupă
cu întreţinerea are o singură sarcină – să deschidă vana
de golire timp de 10…15 secunde şi să evacueze
impurităţile. Astfel, pentru curăţire se consumă 10 litri de
apă pe lună.

Fitinguri Noţiunea derivă din limba engleză, din verbul “to fit”= a (se)
potrivi.
Doar pentru instalaţiile de apă rece se utilizează
aproximativ 33 tipuri de fitinguri (din fontă maleabilă,
alamă, plastic etc.).
În ceea ce priveşte oţelul, pentru apă se utilizează doar
fitinguri din oţel zincat. Alegerea fitingurilor se face pe baza
criteriilor estetice şi de igienă.

Lovitura de berbec Lovitura de berbec în instalaţiile sanitare se manifestă
printr-un zgomot puternic, care este produs de unda de
presiune care se naşte atunci când curgerea apei este
brusc oprită. Această creştere bruscă de presiune este
generată de obicei de manevrarea bruscă a unui robinet
sau a unei vane, unda de şoc reflectându-se înainte şi
înapoi prin sistem. Un robinet cu sertar sau orice altă vană
cu cursă rapidă ese mai predispusă să producă lovituri de
berbec decât o vană cu sferă. Lovitura de berbec nu este
doar o sursă de disconfort sonor pentru locatari, dar poate
produce distrugerea conductelor.
Lovitura de berbec poate fi eliminată prin instalarea unor
dispozitive care să absoarbă şocul, prevăzute de obicei cu
cameră de aer pe conductă sau aşa-numiţii opritori ai
lovituriide berbec. Ei sunt proiectaţi în aşa fel încât apa din
sistem să nu ia contact cu perna de aer: odată instalate,
aceste dispozitive nu mai necesită întreţinere. Instalarea
lor se face cât mai aproape de sursa care produce lovitura
de berbec.
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Protecţia activă
a conductelor
împotriva
coroziunii

Este recomandată acolo unde izolaţia conductei este
distrusă, poroasă sau uzată. Fierul din sol şi din apă nu
corodeză dacă potenţialul său în raport cu pământul este
mai mic de aproximativ 0,85 V. Protecţia activă este o
metodă de scădere artificială a potenţialului metalului, sub
valoarea minimă periculoasă.
Metode de protecţie activă:

 Catodică, cu o sursă exterioară de curent
 Catodică, cu anozi electrici
 Descărcări electrice
 Combinate.

Proba de
etanşeitate
la apă

Toate deschiderile vor fi obturate cu dopuri înainte de
începerea procedurii de probă. Pentru probă se va utiliza
apă fără impurităţi.
Se evacuează tot aerul din sistem. Se umple instalaţia
până sus cu apă. Apa rămâne în sistem cel puţin un timp
minim necesar înainte de începerea probei:

 În conducte din beton 2 ore
 În conducte de fontă 1 oră
 În conducte din plastic sau oţel 0,5 ore.

Se face o inspecţie pentru a vedea dacă sistemul este
etanş la toate îmbinările. Scăderea nivelului apei, după ce
conducta era plină, constituie o indicaţie despre prezenţa
unor scurgeri (neetanşeităţi). Întregul sistem, inclusiv
accesoriile, vor fi inspectate cu atenţie. Proba de presiune
se face la cel puţin 3 kPa, dar cel mult 50 kPa şi durează 1
oră. Instalaţia este acceptată dacă pierderile de apă per
10m2 de suprafaţă interioară sunt mai mici decât 0,5 l.h-1.
Dacă există pericolul de îngheţ al apei, proba va fi făcută
cu aer.

Proba de
etanşeitate la
mirosuri

Proba finală a sistemului se face prin intermediul testului
cu fum (“peppermint”). Aceste teste certifică faptul că toate
armăturile sunt etanşe la gaze şi la apă, iar gărzile
hidraulice ale sifoanelor sunt impenetrabile.

 Se umplu toate sifoanele cu apă
 Se produce un fum gros inofensiv (sau se utilizează un

aparat special dedicat), care este pus în legătură cu
capătul inferior al canalizării

 Când fumul apare la partea superioară a conductei de
ventilare, aceasta se va închide. Apoi se creează şi se
menţine o presiune de 0,4 kPa.

 Pierderile se localizează acolo unde fumul sau mirosul
scapă din sistem, sau se foloseşte aplicarea unei
soluţii cu săpun pentru zonele suspecte.

Testul este acceptat dacă după 0.5 ore de la umplerea
conductelor, nu se sesizează fum sau miros nicăieri în
clădire.

Tratarea chimică
a apei

Schimbul de ioni este un proces chimic de îndepărtare a
contaminanţilor ionici dizolvaţi în apă. Dedurizarea prin
metoda schimbătorior de ioni realizează îndepărtarea
ionilor din depunerile (crustele) de Ca şi Mg şi înlocuirea
acestora cu ioni de Na, care sunt mult mai solubili.
Dezavantaje:
- Costuri relativ mari pentru substanţele chimice
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- Scade conţinutul în calciu din apă (sub 20 mg la 1 litru
de apă).

Deionizarea este un proces de schimbare de ioni utilizat
pentru înlăturarea tuturor sărurilor dizolvate în apă.
Presupune trecerea unui debit de apă prin 2 schimbători
de ioni cu răşini.
Osmoza inversă este o metodă utilizată în principal pentru
desalinizarea apei. Apa este forţată sa treacă sub presiune
printr-o membrană. Membrana reţine moleculele de Na sau
Cl sau orice macromoleculă.

Tratarea fizică
de tip
electrodinamic

Este cea mai progresistă metodă, care utilizează un câmp
electromagnetic variabil. Acest câmp degradează
combinaţiile calciului şi magneziului din apă. Costul iniţial
este mare, dar costurile de operare sunt minime.
Echipamentele sunt proiectate să trateze apa la intrarea în
clădire. Ele utilizează impulsuri special modulate de curent
alternativ de înaltă frecvenţă (7 500Hz).
Cele mai noi echipamente combină procesul de degradare
a compuşilor de Ca şi Mg cu măsurarea, examinarea şi
ajustarea funcţionării, toate informaţiile fiind afişate pe
ecran.

Tratarea fizică
de tip
electrostatic

Această metodă a fost dezvoltată în Austria în jurul anului
1985. Câmpul electrostatic de mare tensiune (6 500 V;
0,0008 A) modifică sărurile calcaroase. Microcristalele
formează conglomerate care nu au suficientă forţă de
adeziune pentru a se prinde de suprafaţa interioară. Apa
acţionează ca o soluţie nesaturată şi treptat dizolvă
crustele. Tot procesul are efect 3 zile.
Acest aşa-numit efect MAITRON are avantaje:

 Nu schimbă conţinutul chimic al apei, menţine toate
mineralele necesare vieţii şi nu este poluant;

 După curăţire, stratul anticoroziv creat prelungeşte
durata de viaţă a conductei

 Se utilizează în conexiune cu filtrarea automată –
rezultă un sistem autoprotectiv, care nu necesită practic
întreţinere.

Tratarea
magnetică
a apei

Caracteristica comună a tuturor metodelor de tratare non-
chimice este aceea că nu schimbă compoziţia fluidului
(spre deosebire de cele chimice), ci doar
construcţia/aranjarea cristalină a sărurilor dizolvate în apă.
Un câmp magnetic staţionar care acţionează asupra apei îi
schimbă acesteia parametrii fizici şi chimici. Se pot utiliza
magneţi permanenţi sau electromagneţi. Rezultatul este o
mărire a vitezei de generare a cristalelor de sare, care vor
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avea masă şi dimensiuni reduse. Astfel, acestea vor creea
un reziduu sub forma unui nămol fin şi nu se va forma o
crustă dură. Se recomandă ca acest tip de tratament să fie
combinat cu un separator tangenţial de impurităţi. În
condiţii staţionare, apa îşi păstrează parametrii obţinuţi prin
magnetizare timp de aproximativ 10…14 ore, iar în condiţii
dinamice până la 2 săptămâni.



66

ANEXA B : ASPECTE NEGATIVE DINTR-O INSTALAŢIE SANITARĂ

Imaginea 1 Imaginea 2 Imaginea 3

Imaginea 4 Imaginea 5

Imaginea 6 Imaginea 7
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