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L4. Reproiectarea unui sistem de canalizare în varianta 
optimizată 

1. Generalităţi 

Optimizarea sistemelor de canalizare se realizează prin: 

- Formarea şi utilizarea de baze de date referitoare la debite de apă uzată, precipitaţii, 
poluanţi; 

- Utilizarea modelării şi simulării statice, dinamice în proiectarea sistemelor de 
canalizare, utilizarea programului de modelare Sewer GEMS pentru toate tipurile de 
sisteme de canalizare; 

- Reducerea debitelor de ape meteorice colectate, prin infiltrarea în sol a debitelor; 
- Utilizarea de materiale moderne în construcţia colectoarelor şi asigurarea reţelelor de 

canalizare etanşe: 
o tuburi de polietilenă riflată; 
o tuburi de canalizare din PAFS; 
o tuburi de canalizare din PVC; 
o lungimi de 6 ÷ 12 m la tuburi  pentru asigurarea pantei; 
o îmbinări prin mufe şi garnituri din cauciuc pentru asigurarea etanşeităţii; 

- Procedeele de canalizare să ţină seama de posibilităţile de colectare, epurare, evacuare 
apă uzată în emisari. 

2. Date iniţiale 
Să se reproiecteze un sistem de canalizare optimizat utilizat la o localitate cu: 

- n = 300 locuitori; 
- N=  72 locuinţe; 
-     o întreprindere care deversează apă uzată cu un debit orar maxim de  Q uz orar maxim  = 
0,2  l /s apă uzată; 
- localitatea este repartizată pe o suprafaţă de 20 ha, lungimea maximă pe drumul 

principal 1,2 km  pe un teren cu denivelări de maxim 3,2 m; 
Număr de locuitori echivalenţi /locuinţă   300 : 72 = 4,16.  
Lungimea conductei      L =  1200 m; 
Densitatea apei uzate     ρ   = 1130 kg/m3; 
Planul localităţii      scara 1:500 
Caracteristici topometrice 
Soluţia de evacuare a apelor uzate colectate - staţie de epurare 
Starea drumurilor locale – şoseaua principală asfaltată, drumurile laterale neasfaltate; 
Lăţimea şoselei 6 m, a drumurilor laterale 4,2 m; 
Reţele edilitare – reţea de conducte alimentare cu apă potabilă; 
Sursă de curent electric: 380 V, de la sistemul energetic naţional. 
 

3. Analiza elementelor iniţiale 
Debitul de apă potabilă - se consideră a fi de qs= 180 l/loc.zi conform STAS 1343/1-
1995 respectiv, 180: 24 h= 7,5 l/h, respectiv 7,5: 60 minute = 0,125 l/minut. 
Coeficientul de variaţie zilnică kzi = 1,35; 
Coeficientul de variaţie orară    ko=  1,15; 
Debitul mediu zilnic  Qzi med = (qs·n)/1000 = 54 m3/zi = 0,625 l/s; 
Debitul zilnic maxim  Qzi max= Qzi mediu · kzi= 54·1,35 = 72,9 m3/zi = 0,843 l/s; 
Debitul orar maxim Qorar max=( Qzi max·ko)/24 = (72,9 ·1,15 )/24=  3,49 m3/h= 0,969l/s; 
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Debitul de apă uzată – evacuată la canal  
Debitul total orar maxim  Quz orar max = Qorar max + Quz orar maxim = 0,969 + 0,2 = 1,169 l/s; 
Debitul total orar minim   Quz orar min= p·Qzi max + Quz orar max=0,18 ·0,969+0,2= 0,374 l/s; 
Se va lucra cu debitul total orar maxim. Acest debit se poate majora cu 20÷ 40% în 
funcţie de perspectivele de dezvoltare ale localităţii. 
Sistemul de canalizare va fi un sistem de canalizare care să evite depunerile şi 
amplasarea la adâncimi  mari (6 m).  Se compune parţial din sistem gravitaţional 
cuplat cu sistem de canalizare vacuumat. Reţeaua de canalizare  este o reţea în sistem 
separativ. Aceste sistem are patru avantaje: este simplu, ecologic, modern, economic. 
O schemă simplă este prezentată în figura 1.   
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Fig.1. Schema unui sistem de canalizare prin vacuum: 
1- racord canal gravitaţional; 2- cămin colector; 3- supapă de vacuum; 4- reţea 
conducte sub vid; 5- tablou electric; 6 – rezervor de vid (apă uzată); 7- pompă 
centrifugă apă uzată; 8- pompă de vid;  
 
Elementele componente ale reţelei de canalizare sunt: 

- Conducte şi racorduri gravitaţionale de la producătorii de ape uzate; 
- cămine colectoare dotate cu supape de vacuum; 
- reţele de conducte cu funcţionare la presiunea mai mică decât presiunea atmosferică, 

pv = 0,3÷0,7 bari; 
- tuburi de inspecţie şi cămine de vane de izolare montate pe reţeaua de conducte 

vacuumate; 
- rezervoare vacuumate de apă uzată, pompe de vid, pompe de ape uzate; 
- instalaţie de automatizare. 

În căminul colector este montată supapa de vacuum care la ridicarea nivelului de ape 
uzate la comanda tubului senzor se deschide automat, iar presiunea atmosferică din cămin 
împinge apa uzată cu viteză mare, 20 km/h, în conducta colectoare care are o presiune 
interioară absolută de 0,3÷0,5 bari ( vid 0,5÷0,7 bari). Diferenţa de presiune prezentă în 
conducta vacuumată transportă amestecul de bule de aer şi lichid la rezervorul din staţia 
de vid. În 3÷5 secunde din căminul colector se aspiră circa 40 litri apă uzată, urmată de 
200÷300 litri aer timp de 3÷5 secunde. Acest dop de aer împinge dopul de apă uzată prin 
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conducta colectoare la rezervorul de vacuum. Ciclul se repetă la 30 secunde, într-o oră se 
pot evacua 4800 l apa uzată. Funcţionarea sistemului este continuă în ansamblu, dar 
discontinuă pe zone sau ramificaţii în funcţie de numărul şi categoria de producători de 
apă uzată racordaţi şi anotimp. Adâncimea de pozare a reţelei 0,9÷1,5 m. Conductele de 
ramificaţie se leagă la conducta principală colectoare prin vane cu sertar, figura 2. 

 
 
 1         2        3    4  5 
Figura 2. Schema de canalizare gravitaţională+ canalizare prin vacumare: 1- conductă 
canalizare gravitaţională; 2- canal colector vacuum; 3- cămin de colectare apă 
 uzată;4- lifturi succesive în contrapantă; 5-  staţie de vacuum. 
 
4.Dimensionarea reţelei de canalizare gravitaţională+ canalizarea vacuumatică 
 

 Reţeaua de canalizare gravitaţională este compusă din tronsoanele de reţea de la 
locuinţe sau întreprindere până la căminele colectoare. La un cămin colector se racordează 
maxim 5 consumatori. Dimensionarea se face cu relaţiile de la canalizarea gravitaţională.  
 
 Reţeaua de canalizare vacuumatică 
 Reţeaua va avea: 72 locuinţe : 5 = 14 cămine colectoare, la care se adaugă trei cămine 
colectoare de la întreprindere. 
Reţeaua vacuumatică se concepe sub forma tronsoanelor descendente prevăzute cu lifturi 
succesive. Se alege lift închis deoarece terenul nu are pantă coborâtoare sau contrapantă. 
 Diametrul conductelor se alege după prescripţiile [5] tabel 5.1, funcţie de debitul 
Quz.max.orar = 1,169 dm3/s şi lungimea maximă L = 500 m.  
 Dn = 110mm confecţionată din PEHD, cu grosimea peretelui  s= 4,3 mm, SDR 26. 
 Tronsoanele de conductă se aleg cu pantă descrescătoare cu IR = 0,2%, v. fig. 3,4. 
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 Distanţa între două lifturi consecutive Lmin = 6 m , Lmax = 150 m; se alege 100 m. 
 Numărul maxim de lifturi: 1200m : 100 m = 12 lifturi 
 Înălţimea lifturilor: h= 0,20m  pentru L = 100 m; 
 Pierderea de presiune medie pe lift 0,15 m; 
Pierderea totală de presiune pe conducta de vid 12 lifturi x 0,15 m/lift= 1,8 m = 0,18 bari  

 
        Figura 3. Tipuri de lifturi: a - pentru şes; b - pentru teren cu pantă coborâtoare; c - pentru 
teren cu  contrapantă. 
 
 

 
      Figura 4. Conducta de vid 
 
Izolarea tronsoanelor reţelei se face cu robinete de sectorizare Dn = 100 mm, pn 10 bari cu 
toate accesoriile de montaj, protecţie şi manevră, montate pe ramificaţii, astfel ca circa 20% 
din lungimea totală a reţelei să poată fi scoasă din funcţiune pentru intervenţii accidentale sau 
planificate.  
Căminele colectoare sunt de mai multe tipuri. În figura 5 se prezintă  cămin colector  în Y, iar 
în figura 6 cămin colector Z. Dimensiunile căminelor colectoare sunt: Dn = 1 m, înălţimea 
1,5m,  capacitatea maximă de retenţie 1m3.. Sunt confecţionate din beton armat sau materiale 
plastice cu sau fără placă de beton carosabil/necarosabil. Trebuie prevăzute cu un sistem 
pentru admisia aerului în cămin, de regulă o conductă cu Dn = 20 mm. La partea inferioară 
sunt prevăzute cu un rezervor cu capacitatea de minim 40 dm3, capacitate care depinde de 
tipul de supapă de vacuum adoptată astfel încât preluarea apei uzate să se efectueze într-un 
timp ˂ de 5 secunde. Diametrul conductei senzor 50 mm, vana de vacuum Dn = 63 mm, ciclu 
de funcţionare minim 250000. 



5 

 

 
 
 
Fig.5.   Construcţia căminului colector tip Y: 1-conductă de apă uzată de la consumator;  
2- bazin de colectare ape uzate; 3- conductă  senzor; 4- conexiune la conducta vacuumată;  
5- camera vanei de vacuum; 6- vană de vacuum şi controler; 7- conexiune la dispozitivul de 
curăţare; 8- tub admisie aer; 9- conductă de acces la bazinul de colectare; 10- izolaţie termică; 
11- capac. 
 

5.Staţia de vacuum 

Staţia de vacuum este amplasată într-o clădire care trebuie să adăpostească: 

- recipienţi (rezervoare) de vacuum (orizontal, vertical, amplasat în clădire sau îngropat) 
- pompe de vacuum; 
- pompe pentru preluarea apelor uzate;  
- sisteme de operare; echipament de automatizare.  

5.1. Alegerea recipienţilor de vacuum  

Volumul util al recipientului orizontal: 

 Vo= 0,06·Quz max.orar· tR  = 0,06·1,169 ·15 minute = 1,05 m3 

Volumul total : Vt = 3·Vo= 3·1,05 = 3,15 m3 = 3 m3 
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A.      1      2      3       4       5       6 
 

 
B 
Figura 6. Cămin colector Z: A- apa uzată pătrunde în tubul de aspiraţie:1- conductă de 
canalizare gravimetrică; 2- conductă senzor;3- rezervor apă uzată;4- conductă aspiraţie apă 
uzată; 5- vană vacuumetrică; 6- corp cămin. B- pătrundere aer în conducta de vacuum. 
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- Recipientul este confecţionat din oţel inoxidabil sau oţel carbon vopsit şi cauciucat în 
interior, cu grosimea peretelui de 8÷10 mm. 
 

5.2. Pompa de vid 

Se alege raportul aer apă R= Qaer/Ouz max orar = 6/1÷ 12/1 
Se adoptă raportul 9/1 

- Se calculează debitul pompei de vacuum: 
o Qpv = Quz max orar (m3/h)·R · 1,5 = 4,2 · 9 · 1,5 = 54 m3/h = 60 m3/h 
o Se aleg 2 pompe de vid cu parametrii Qpv= 603/h şi presiunea vacuumetrică 

0,6÷0,7 bari. Una din pompe este în rezervă. Parametrii pompei de vid cu 
palete rotative Qpv= 70 m3/h; pv = 5 bar; P = 2,4 kW; Dn = 40 mm; m= 65 kg, 
Tip PS70. 

Timpul de realizare a vacuumului: Tp vac = 0,7·( Vts/2·Qpv) ≤ 5 minute 

Vts =  Vretea + Vrez =  0,78·0,12·1200 + 3 = 12,36 m3 volumul reţelei şi a rezervorului 

Tpvac = 0,7 (12,36/ 2·60) = 0,1min. 

Timpul de funcţionare zilnică a pompelor de vacuum: 

 Tp vac = Quz med zi ·R/Qpv = 54·9/60= 8,1 h/zi 

Evacuarea aerului de la pompele de vid se face printr-un filtru de cărbune activ sau 
biofiltru cu scoarţă de copac. 

6. Suprafaţa clădirii staţiei de vacuum este cuprinsă de regulă între 20÷ 60 m2.  

In figura 7 se prezintă clădirea unei staţii de vacuum [6] 

 

 Fig.7. Clădirea staţiei de vacuum: 1- clădire; 2- rezervor de vacuum îngropat;  
3- biofiltru de aer umplut cu scoarţă de copac; 4- cameră de colectare condens rezultat din 
biofiltru. 
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În figura 8 se prezintă planul de amplasare a utilajelor în staţia de vacuum. 

 

 

Fig.8. Planul de amplasare utilaje în clădirea staţiei de vacuum: amestec bifazic 
apă-aer:                  apă uzată;            aer. 
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1            2          3          4                 5 

Figura 9. Vedere în interiorul staţiei de vacuum: 1- tablou de automatizare;2-pompe de 
vid; 3- rezervor apă uzată ( de vid); 4- pompe centrifuge apă uzată; 5- clădire staţie de 
vacuum. 
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Anexe 
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Anexa 1. Sistem de canalizare prin vacuumare pentru şes: 1-conductă de canalizare  
gravitaţională; 2- cămin colector;3- rezervor apă uzată; 4- pompe de vid; 5- pompe 
centrifuge apă uzată; 6- clădire staţie de vacuum. 
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Anexa 2. Vedere 3D sistem de canalizare prin vacuumare + canalizare gravitaţională:  
1 - rezervor   apă uzată; 2 - pompe apă  uzată; 3 - pompe de vid;4 - tablou automatizare;  
5 - clădire staţie de vacuum; 6 - conductă principală vacuumată; 7 - conductă canalizare 
gravimetrică; 8 - cămin colector; 9 - robinet cu sertar; 10 - tuburi pentru inspecţie;  
11 - reţea de canalizare vacuumată. 
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Anexa 3. Captură de ecran din softul de conducere şi supraveghere a unei staţii de vacuum 
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Anexa 4. Sistem de canalizare prin vacuumare pentru terenuri cu denivelări: 1 - conductă de 
canalizare gravimetrică;  2 - cămin colector; 3 - supapă de vid; 4 - conductă de canalizare 
vacuumată; 5 - tablou automatizare; 6 - rezervor apă uzată vacuumat; 7 - pompă de vid; 
8 - pompă centrifugă apă uzată; 9 - clădire staţie vacuum. 
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Anexa 5. Sistem de canalizare prin vacuumare pentru şes: 1- conductă de canalizare 
gravitaţională; 2 - cămin colector; 3 - conductă canalizare vacuumată; 4 - dop de apă uzată;  
5 - tablou de automatizare; 6 - rezervor apă uzată; 7 - pompe de vid; 8 - pompe centrifuge apă 
uzată; 9 - clădire staţie vacuum; 10 - conductă canalizare gravimetrică pentru evacuare ape 
uzate. 

 
 

Anexa 6. Sistem de canalizare prin vacuumare+ gravitaţională. 


