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                                        MEMORIU  TEHNIC

privind lucrările de 

“ EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

 ȘI STAȚIE DE RIDICARE A PRESIUNII  ZONA STRĂZII LUNGĂ,

ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ“

DATE GENERALE

Prezenta  documentaţie  cuprinde  lucrările  de  extindere  a  rețelei  de  alimentare  cu  apă  potabilă

aferente străzii  Lungă din orașul Sovata, județul Mureș, România. Strada Lunga este situată în zona de

nord-vest a orașului Sovata și asigură accesul din orașul Sovata prin drumul județean DJ153 spre comunele

Eremitu  și  Ernei  din  județul  Mureș,  conform planului  de  încadrare  în  zonă  și  planurilor  de  situație  din

prezenta documentație. 

AMPLASAMENTUL

Amplasamentul lucrărilor proiectate se află pe terenuri publice. Partea carosabilă a străzilor este

asfaltată, pe o parte și pe alta a carosabilului există șant, accesele la imobile sunt de regulă amenajate și

betonate.

Prezentul memoriu se citeşte împreună cu planurile de situaţie, respectiv fişele de date (anexă la

memoriul tehnic) privind parametrii tehnici ai reţelelor proiectate.

DESCRIEREA GENERALA A SITUATIEI.  DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Rețeaua de apă potabilă 

Prin soluţiile tehnice adaptate în prezentul proiect s-a urmărit a se asigura :

 furnizarea  apei  potabile  la  parametrii  de  calitate,  debit  şi  presiune  prevăzute  în

normative / regulamente în vigoare ;

 utilizarea unor materiale şi echipamente agrementate, rezistente la uzură şi coroziune,

care să confere siguranţă în exploatare ;

 crearea condiţiilor de execuţie cu minimă perturbare a circulaţiei  rutiere şi  pietonale,

reamenajarea ecologică a terenului la terminarea lucrărilor .

            S-a acordat o importanţă majoră creerii, însăşi din faza de proiectare, a posibilităţii  execuţiei

etapizate a lucrărilor, totodată eliminând perioadele îndelungate de sistare a furnizării apei către consumatori

existenți afextați de lucrări. Atât conductele de serviciu cât şi branşamentele aferente se tratează separat în

obiecte diferite, independente. Pentru fiecare obiect s-a ataşat câte un centralizator financiar al obiectului. În

asemenea condiţii rămâne la latitudinea investitorului modul de abordare a lucrărilor de investiţii.          

            Detalii privind structura lucrărilor proiectate, respectiv parametrii tehnici ai reţelelor reabilitate se

regăsesc în piesele desenate şi fişele de date, anexe la prezentul memoriu.

            Toate conductele de serviciu, cât şi branşamentele s-au prevăzut din ţevi de polietilenă, PEHD,

PE100, SDR17, Pn10.

            Traseele de pozare al conductelor de serviciu va fi  paralel cu drumul DJ153, conductele se vor poza,

conform  temei  de  proiectare  pe  cele  două  părți  ale  drumului  județean,  astfel  încât  la  realizarea

branșamentelor cuprinse în proiect pentru imobilele existente cât și pentru realizarea unoi noi branșamente
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în viitor pentru alimentarea cu apă a noilor construcții  să nu fie necesară afectarea infrastructurii drumul

județean.

            În proiect s-a prevăzut asamblarea conductelor (tubulaturii) cu toate piesele de legătură montate prin

sudură cap la cap (mai rar, - electrofuziune), pe malul săpăturii, urmată de lansare. Pozarea conductei se va

face pe un pat de nisip în grosime de 10 cm,  şi va fi acoperită cu un strat de umplutură specială, de nisip în

grosime de  30  cm (măsurată  de  la  generatoarea  superioară  a  conductei),  compactată  manual.  Pentru

semnalizare, respectiv asigurarea posibilităţii detectării traseului de pozare la conductele de serviciu, inclusiv

branşamente,  pe  corpul  conductelor  din  PEHD,  în  lungul  generatoarei  superioare  se  va  monta  un  fir

conductor  de  cupru  izolat,  având  secţiunea  2,5  mmp.  Firul  se  prinde  de  corpul  conductelor  cu  bandă

adezivă din 2 în 2 m distanţă. Firele de cupru în derivaţie la branşamente se vor asambla cu cleme metalice,

după care punctele de asamblare se izolează cu bandă izolantă. Deasupra stratului de nisip acoperitor se va

aşeza o bandă elastică din material plastic de culoare albastră cu inscripţia – ATENŢIE !, CONDUCTĂ APĂ

POTABILĂ –. Fitingurile (piesele de legătură) pe traseul de pozare vor fi din polietilenă PE100, Pn10, cu

grosimea  peretelui  identică  cu  cea  a  ţevilor  utilizate.  În  cazul  imbinării  noilor  conducte  cu  conductele

existente din polietilenă, sudurile prin electrofuziune vor fi efectuate doar în cazul în care cele două conducte

au grosimea peretelui identică, în caz contrar vor fi folosite pentru îmbinarea lor piese de largă toleranță

asigurate contra desprinderii.

            Conductele asamblate se vor supune probei de rezistenţă şi etanşeitate la valorile indicate de SR

4163-3/1996 (presiunea de probă = 1,5 x Pn).

Prezenta documentație cuprinde, conform standardelor și normativelor republicane, amplasarea a

unor  cămine  de  vane  necesare  pentru  posibilitatea  secționării  rețelei  în  cazul  în  care  sunt  necesare

intervenții pentru lucrări de mentenanță, cuplare de noi consumatori, etc.

Căminele vor fi echipate cu instalaţii de golire/aerisire a reţelei de apă, prize pentru montarea manometrelor,

necesare pentru verificarea presiunii din rețeaua de apă. 

Instalaţiile hidromecanice din aceste cămine se vor executa, în general, cu piese din fontă ductilă 

Pn10/16, vanele vor fi Pn10/16, din fontă ductilă cu corp oval, cu sertar tip pană, cu fus inox roluit, protejat 

cu vopsea anticorosivă de tip fără întreținere, cu sistem de etanșare a tijei din 3 elemente, garnitură 

hidraulică din cauciuc EDPM. 

  Proiectul de faţă prevede echiparea rețelei cu hidranţi noi din fontă ductilă, având Dn65/80 şi Pn10.

Hidranții subterani se conectează la conducta de serviciu din PE100-SDR17-Pn10-De160 mm prin piese cot

cu picior şi două flanşe. Flanşa de bază (de legătură) a hidrantului Dn65 este de Dn80. Hidrantul va avea

orificiu de golire, prin care după utilizare se evacuează automat apa rămasă în interiorul hidrantului. 

            Pentru montarea hidranţilor subterani de incendiu se vor utiliza ţevi din PEHD cu De90 mm, Pn10

bar. Pentru ansamblul montajului se vor respecta detaliile din planşa refolosibilă anexată, insistând asupra

montării  corecte a plăcii  de rezemare a hidrantului, a cotului din fontă ductilă, a umpluturii  de drenaj din

pietriş pentru preluarea şi cedarea la terenul înconjurător a apei rezultate în urma golirii automate a corpului

hidrantului după fiecare utilizare şi a plăcii de rezemare a cutiei hidrantului.

Montarea punctelor de măsurare (contorizare) se va face în căminele de branșament proiectate și amplasate

în domeniul  public. În baza cererii  scrise din partea proprietarilor parcelelor deservite  de branșamentele

proiectate, căminele de branșament și contoarele pot fi amplasate în domeniul privat la distanța de maxim 1-

2 m de la limita de proprietate. Schemele de montaj sunt redate în planşele anexă la proiect. Căminele de

branșament se vor realiza din tuburi de beton cu diametrul interior 1000mm. Pe aceste branșamente, până
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la realizarea instalațiilor interioare ale utilizatorilor, după robinetul de concesie se va monta un dop din oțel

zincat, care după recepția lucrării va fi sigilat prin grija beneficiarului/operatorului.

            Numărul  de  branşamente  reabilitate,  poziţia  acestora  în  teren  şi  modul  de  realizare  a

branşamentelor,  sunt reprezentate în planul de situaţie și în fişele de date anexă la prezentul  memoriu.

Detalii privind piesele componente ale branşamentelor (tipizate) se regăsesc în piesele desenate anexă la

proiect. 

            Descrieri amănunţite privind modul de execuţie a lucrărilor se dau în caietele de sarcini, instrucțiunile

și planul de securitate și sănătate din prezenta documentație.

            Suprafaţa  terenului,  va  fi  readusă  la  cotele iniţiale , lucrările de refacere a carosabilului, a

șanțurilor și a zonelor verzi fiind cuprinse în prezentul proiect.

În incinta imobilului identificat cu nr. CF 54576 – str. Lungă nr.81-  se va amplasa stația de pompare SP-

Lungă. Aceasta este necesară pentru asigurarea presiunii de alimentare a consumatorilor din strada Lungă.

Stația de pompare SP-Lungă va fi amplasată în incinta imobilului identificat cu nr. CF 54576 – str. Lungă

nr.81-   , imprejmuită cu gard, având acces auto si pietonal pentru personalul autorizat.

Stația  de  pompare  SP-Lungă  se  va  monta  intr-un  container  complet  echipat  prefabricat  pe  structură

metalică, termoizolat, care va fi amplasat pe o platforma de beton . 

Accesul la stația de pompare se va face din drumul judetean DJ153, Stația de pompare SP-Lungă va avea

branșament propriu de alimentare cu energie electrica și va funcționa complet automat , fara operator, cu

comandă de la distanță. 

Stația de pompare se compune dintr-un grup de pompare cu patru pompe legate în paralel,  trei pompe

active  si  una  rezervă,  cu  ciclu  alternativ  de  functionare,  reducandu-se  astfel  gradul  de  uzura  al

echipamentelor.

Pompele vor fi de tip centrifugal, multietajate, de inalta presiune. Rotoarele, difuzoarele si toate partile in

contact cu fluidul vehiculat vor fi din otel inoxidabil.

Pompele vor fi montate pe un cadru de baza, zincat la cald,  cu amortizoare de vibratie.

Pe  conducta  de  aspiratie  se  vor  monta  două  rezervoare  sub  presiune  cu  membrana,  având  fiecare

capacitatea de 600 l, însumând în total 1200 l.

Pornirea si oprirea pompelor se va realiza automat tinind cont de semnalul primit de la senzorii de presiune

si “lipsa apa” in conducta de aspiratie, montati in statie.

Parametrii de functionare ai grupului de pompare vor fi:

Debit (Qp): 15l/s (54 mc/h);

Inaltimea de pompare (H): 60 mH2O;

Puterea (Pi):      4 x 7,5 kW.

Conectarea grupului de pompare la conductele de aspiratie si refulare, se va efectua cu conducte, din otel

inoxidabil  cu diametrul  DN150mm. Fiecare pompa va fi  prevazuta cu vana de izolare pe racordurile  de

aspiratie si de refulare, clapeta de retinere pentru fiecare pompa pe refulare, rezervor sub presiune de 8l pe

refulare, 2 manometre si traductor de presiune, conform specificatilor din fisele tehnice si caietele de sarcini.

Pe conducta de refulare se vor mai monta un debitmetru elecromagnetic DN100 si un senzor de presiune,

ambele cu transmitere de date la distanta, conform fiselor tehnice.

                                                                                                                              Proiectant,

                                                                                                                            ing. Klosz Bálint
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