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Figura 9. 16Schema sistemului local de alimentare cu apa Bira

9.2.8.2 Cantitati propuse ale componentelor infrastructurii pentru
sistemul local Bira

In vederea remedierii deficientelor identificate in capitolul 4, au fost propuse
urmatoarele masuri investitionale:

 Conducta de aductiune de la bransament pana la gospodaria de apa propusa
pentru localitatea Negresti, PEID PE100 RC, Pn10, De 125 mm – L=138 ml;

 Conducta de aductiune noua de la rezervor de inmagazinare amplasat in
localitatea Bira pana la reteaua de distributie a localitatii Negresti, PEID
PE100 RC, Pn10, De110 mm – L=2909m;

 Rezervor de inmagazinare de 100 mc pentru localitatea Negresti, amplasat in
localitatea Bira – 1 buc;

 Statie de clorinare amplasata pe conducta de aductiune, inainte de intrarea in
rezervorul de inmagazinare pentru un debit de Qmax= 1.09 l/s – 1 buc.

 Extindere retele de distributie pentru localitatea Bira, PEID PE100 RC, Pn10,
De 90÷110 mm – L=503 m;

 Extindere retea de distributie pentru localitatea Rediu, PEID PE100 RC, Pn10,
De 90÷110 mm – L=2391 m;

 Retea de distributie noua pentru localitatea Negresti, PEID PE100 RC, Pn10,
De 90÷110 mm – L=2012 m;

9.2.8.3 Caracteristici tehnice investitii UAT Bira

Se vor mentine capacitatile existente ale obiectelor actualului sistem de alimentare
cu apa, ce vor asigura alimentarea cu apa strict a comunei Bira si se vor realiza
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investitiile necesare pentru extinderile retelelor de distributie din localitatile Rediu si
Bira si reteaua de distributie nou infiintata din localitatea Negresti.

9.2.8.3.1 SURSA

Pentru rezolvarea deficientelor din capitolul 4 “In perioadele secetoase in care
necesarul de apa depaseste volumul de apa bruta livrat, Operatorul APA VITAL IASI
prioritizeaza alimentarea cu apa in localitatiile care apartin de judetul Iasi si apartin
de OR Iasi, scazand volumul de apa vandut catre OR APA SERV cu directa
consecinta in alimentarea cu apa din UAT Pastraveni.

Conform articolului 9 alin. 9.2 din contractul incheiat cu APAVITAL din 14.09.2009 se
stipuleaza ca utilizatorul are urmatoarea obligatie „sa accepte limitarea cantitativa in
caz de avarie sau seceta”, acestea se vor rezolva astfel:

Prin acordul de livrare debit trimis de catre APAVITAL Iasi ce se regaseste in anexa
2.1.10 - Contract de furnizare APA Vital, se stipuleaza ca acesta va furniza un debit
maxim de 4.60 l/s. In aceste conditii sistemul de alimentare cu apa Bira va ramane
alimentat din conducta de aductiune ce apartine de APA VITAL Iasi, deoarece
necesarul de apa pentru intreg UAT-ul Bira este de 4.26 l/s, iar UAT Pastraveni care
in prezent este alimentat tot din aceasi conducta, dupa implementarea proiectului se
va conecta la sistemul zonal Preutesti-Ruginoasa si debitul furnizat pentru
Pastraveni se va livra catre UAT Bira, astfel rezolvand necesitatea de debit
suplimentar si facand ca sistemul Bira sa fie un sistem funcrional continuu, fara
intreruperi de furnizare a apei.

9.2.8.3.2 CONDUCTE DE ADUCTIUNE

Conducta de aductiune noua pentru GA Bira

Pentru alimentarea rezervorului de inmagazinare(ce va deservi pentru localitatea
Negresti) amplasat in GA Bira se va realiza o conducta de aductiune care va pleca
din reteaua de distributie existenta.Conducta de aductiune se va realiza din PEID
PE100 RC, Pn10, De125 mm in lungime totala de L=138m.

Conducta se va amplasa in acostamentul drumului sau in spatiul verde in functie de
spatiul disponibil precum si de celelalte utilitati existente. Traseul conductei va
respecta planurile de situatie, iar montajul se va executa conform profilelor
longitudinale respectand adancimea de inghet. Planurile de situatie si profilele
longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate
in teren.

Pentru asigurarea functionalitatii conductelor de aductiune, respectiv a sigurantei in
exploatare, pe traseul acestora au fost prevazute camine de:
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 camine de vane si golire
 camine de vane si aerisire
 camine de vane golire si aerisire
 camine de aerisire

Conducta de transport rezervor de inmagazinare localitatea Negresti

Pentru alimentarea retelei de distributie din localitatea Negresti se va realiza o
conducta de transport.Conducta de transport se va realiza din PEID PE100 RC,
Pn10, De110 mm in lungime totala de L=2909 m.

Conducta se va amplasa in acostamentul drumului sau in spatiul verde in functie de
spatiul disponibil precum si de celelalte utilitati existente. Traseul conductei va
respecta planurile de situatie, iar montajul se va executa conform profilelor
longitudinale respectand adancimea de inghet. Planurile de situatie si profilele
longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate
in teren.

Pentru asigurarea functionalitatii conductelor de aductiune, respectiv a sigurantei in
exploatare, pe traseul acestora au fost prevazute camine de:

 camine de vane si golire
 camine de vane si aerisire
 camine de vane golire si aerisire
 camine de aerisire

9.2.8.3.3 STATII DE POMPARE PE ADUCTIUNI

Nu sunt prevazute investitii.

9.2.8.3.4 STATII DE TRATARE A APEI

Este necesara prevederea unei statii de clorinare cu hipoclorit de sodiu, avand
pompa de dozare dimensionata pentru un debit de tranzit Qmax = 1,09 l/s.
Instalatia de clorinare va fi montata intr-un container metalic suprateran.
Instalatia de dozare hipoclorit dozeaza solutie de hipoclorit de sodiu in conducta de
aductiune spre rezervor.
Instalatia de clorinare ofera urmatoarele moduri de dozare a hipocloritului de sodiu:

- manual, cu dozare constanta a solutiei de hipoclorit;
- proportional cu debitul apei de clorinat, in functie de un semnal transmis de un

debitmetru (electromagnetic sau cu impulsuri);
Instalatia de dozare hipoclorit este compusa din:

- pompa dozatoare cu membrana si reglaj fin complet echipata;
- supapa multi-functionala ;
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- Rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=120 l;
- Contor cu emitator de impulsuri, DN100.
- Panoul de control si automatizare al procesului tehnologic.

9.2.8.3.5 REZERVOARE

Conform breviarului de calcul intocmit, capacitatea de inmagazinare necesara la
orizontul proiectului este de 250mc. Se va suplimenta capacitatea de inmagazinare
actual cu un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 100 mc, suprateran,
metalic, amplasat in localitatea Bira, la o cota dominanta, care asigura presiunea in
reteaua de distributie din localitatea Negresti.
Rezervorul va fi confectionat din placi metalice, galvanizate la cald.

Rezervoarele se vor integra in SCADA si vor fi prevazute cu urmatoarele
echipamente:

 debitmetre pe conductele de intrare si de iesire din rezervor;
 Vane electrice pe conductele de iesire si de intrare in rezervor;
 Traductoare de nivel, care vor comanda deschiderea, respectiv inchiderea

vanelor electrice mentionate anterior.

Totodata se va tine cont ca in rezervorul de apa este stocata si rezerva intangibila
de incendiu, astfel:

 echiparea rezervoarelor cu instalatie pentru semnalizare optica si acustica a
nivelului rezervei de incendiu, luarea masurilor de utilizare a rezervei de
incendiu in regim de avarii (conform P118/2-2013);

 se va prevedea posibilitatea alimentarii direct din rezervor, a pompelor mobile
de interventie in caz de incendiu;

Instalatia electrica si de automatizare aferenta rezervoarelor va satisface
urmatoarele cerinte:

 masurarea continua a nivelului si sesizarea a 4 trepte reglabile de nivel
(minim avarie, minim, maxim, maxim avarie) a apei din rezervorul de
inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la Dispeceratul
SCADA;

 sesizarea independenta a pragurilor de nivem minim/maxim avarie a apei din
rezervor;

 debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului
electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA;

 semnalizarea la dispecer a starii de functionare si de avarie a vanelor
actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a
deschiderii vanelor de la dispecer;

 comanda vanelor electrice amonte si aval de rezervor, dupa cum urmeaza;

 electrovana de tip „tot” sau „nimic”, pe circuitul de admisie, cu deschidere la
nivel minim si inchidere la nivel maxim sesizate prin SCADA;
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 electrovana de tip „tot” sau „nimic”, pe circuitul de eliberare rezerva de
incendiu(dupa caz), cu deschidere la initierea unei comenzi inchidere/
deschidere initiate de la dispecerul local SCADA, numai de persoane
autorizate;

 electrovana de tip „tot” sau „nimic”, pe circuitul de refulare, cu deschidere la
nivel maxim si inchidere la nivel minim sesizate prin SCADA;

 semnalizarea la dispecer a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor;

 Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu
energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit,
asa cum este necesar;

Pentru rezervor se va prevedea un RTU care va culege informatii de la traductorul
de nivel hidrostatic, debitmetru, electrovana, echipamente alocate rezervorului.
Pentru comunicatie se va utiliza modul de transmisie date prin GSM pentru
integrarea in sistemul SCADA.

9.2.8.3.6 RETEAUA DE DISTRIBUTIE

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea
unui incendiu, utilizand hidranti exteriori. Debitul considerat pentru stingerea
incendiilor este de 5l/s pentru UAT Brusturi. Verificarea retelei la functionarea
hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata ar aparea incendiul,
la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune minima de 7 mCA, in conditiile in
care debitul necesar consumatorilor este diminuat la 70%.

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care
consumul de apa tinde catre zero (in special noaptea).

Pentru UAT Bira se propun urmatoarele masuri investitionale:

 Extindere retea de distributie pentru localitatea Bira, cu conducte realizate din
PEID PE100 RC, Pn10, De 90÷110 mm – Ltotal=503ml:

 PEID PE100 RC, Pn10, De 90 mm – L=167 m;
 PEID PE100 RC, Pn10, De 110 mm – L=336 m;

 Extindere retea de distributie pentru localitatea Rediu, cu conducte realizate
din PEID PE100 RC, Pn10, De 90÷110 mm – Ltotal=2391ml:

 PEID PE100 RC, Pn10, De 90 mm – L=136m;
 PEID PE100 RC, Pn10, De 110 mm – L=2255m;

 Retea de distributie noua pentru localitatea Negresti realizata din PEID PE100
RC, Pn10, De 90÷110 mm – Ltotal=2012ml:

 PEID PE100 RC, Pn10, De 90 mm – L=1148m;
 PEID PE100 RC, Pn10, De 110 mm – L=864m;
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Pe reţelele de distribuţie proiectate s-au prevăzut cămine de vane, camine de
aerisire, camine de golire, camine de vane si aerisire, camine de vane si golire
si camine de reducere a presiunii, camine de monitorizare presiune si clor,
camine de debitmetru.

Pe retelele de distributie s-au prevazut un numar total de 155 bransamente la
consumatori (inclusiv caminul de bransament din conducte PEID, PN10, PE 80, De
25 mm si diametre superioare pentru locuinte colective sau institutii cu nevoi
speciale. Caminul de bransament va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape
de limita de proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la
distanta cu modul radio, compatibile cu terminalele portabile din dotarea
Operatorului.

Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie s-au prevazut hidranti Dn
80mm. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul
acestora, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul.

Pe reteaua de distributie apa potabila se vor prevedea camine cu robineti de
sectionare in principalele noduri ale acesteia precum si in lungul pentru izolarea
tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie.

9.2.8.3.7 STATII DE POMPARE PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE

Nu sunt prevazute investitii.

9.2.8.3.8 SCADA

Obiectele pentru care se propun investitii, dar si cele care nu dispun de un sistem
SCADA vor fi prevăzute cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta
pentru gestionarea integrată a sistemelor de alimentare cu apă (PLC, interfată
operator cu afişaj LCD (incluzând licente necesare şi servicii complete de
implementare) - HMI, modul de transmitere date pentru integrare in sistemul SCADA.
Echipamentele de transmisie la distanta constau in routere GSM/GPRS cu
capabilitati de VPN. Se vor prevedea in mod obligatoriu senzori de nivel, senzori de
masurare a presiunii, senzori de masurare a clorului rezidual precum si debitmetre
care se vor integra in SCADA.

9.2.8.4 Dotari pentru sistemul de alimentare cu apa

Nu sunt prevazute investitii.


