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1. Introducere 
 

Poluarea apelor poate fi naturală sau artificială şi reprezintă procesul prin care acestea îşi 
modifică compoziția, aspectul fizic și chiar structura. Caracteristicile apelor reziduale variază în funcţie 
de provenienţa acestora (menajere sau industriale) şi/sau de sistemul de canalizare existent 
(separativ, unitar sau mixt).[12],[13],[14],[15],[16] 

În zonele rurale fără sistem de canalizare centralizat, cu climat temperat, nu foarte rece şi nu 
prea umed, se pot folosi cu succes sisteme pentru neutralizarea tancurilor septice cu câmpuri de 
absorbţie pe sol. Mult mai sigure, dar mai scumpe, sunt tancurile septice închise, care se vidanjează 
periodic, fiind transportate cu întreg conţinutul lor la o staţie de epurare sau se fac sisteme 
centralizate de canalizare ca în mediul urban. O soluţie ieftină, hibridă, este combinaţia între tancul 
septic care să reţină numai componenta solidă a apelor uzate fecaloid-menajere şi canalizare 
centralizată, dar care să colecteze şi să ducă la staţia de epurare numai cu componenta lichidă. 
Avantajele unui astfel de sistem sunt date de faptul că tancul septic trebuie golit mult mai rar, 
sistemul de canalizare fiind realizat cu conducte de diametre mult mai mici şi deci cu costuri reduse. 
[32],[33],[35] 

În zonele urbane s-au conceput și dezvoltat sistemele moderne de canalizare: gravitaționale 
cu nivel liber, cu pompare și vacuumate.[34],[36] 

 
Definiţii şi clasificări ale sistemelor de canalizare 
În funcţie de modul de colectare al apelor reziduale și cele meteorice, canalizarea se poate 

face în sistem divizor, unitar și mixt: 
 Sistemul divizor - numit și separativ, este sistemul public de canalizare care asigură 

colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea separată în emisar a apelor uzate şi a celor 
meteorice, în colectoare cu secțiuni circulare; 

 Sistemul unitar – este sistemul public de canalizare care asigură colectarea, transportul, 
epurarea şi evacuarea în emisar, în comun, atât a apelor uzate, cât şi a apelor meteorice, în 
colectoare cu sectiune circulară, pentru debite mici (Dn 250 –500 mm) și cu secțiune ovoidală 
și de tip clopot, pentru debite de scurgere foarte mari pozate în terenuri cu structură 
rezistenta/stancoasa; [28],[29],[56],[58] 

 Sistemul mixt – este sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localităţi, care se 
realizează atât prin sistem de canalizare divizor, cât şi prin sistem de canalizare 
unitar;[5],[47] 
Tehnologiile moderne de colectare a apelor menajere pot fi de 3 tipuri: gravitaţionale, sub 

presiune sau operate sub vid.  
Deja a intrat în tehnologia folosită de specialiştii din domeniu, atât noţiunea de sistem 

convenţional de canalizare cât şi cea de sistem alternativ de canalizare. 
Apele ce urmează a fi evacuate prin sistemele alternative de canalizare (vacuumat, sub presiune sau 
gravitaţionale cu conducte de diametru mic), au de cele mai multe ori debite variabile şi încărcări 
organice diverse. O trecere în revistă, a apelor uzate după provenienţă şi calitate, ne duce la o 
ierarhizare a acestora după cum urmează: menajere; publice; industriale; agrozootehnice; proprii 
sistemelor tehnologice de tratare şi epurare a apei; ape uzate aferente stropitului şi udării străzilor; 
ape uzate diferenţiate prin diverse substanţe reziduale conţinute etc. 
[18],[24],[32],[33],[59],[76],[77] 
 

Evoluţia sistemelor vacuumate de canalizare - scurt istoric 
Primul sistem Liernur a fost realizat în anul 1860 în Olanda, în oraşele Amsterdam, Leiden şi 

Dordrecht. De asemenea, de la Praga (Cehia), Trouville (Franţa), Hanau (Germania) şi Stansted din 
Anglia, sistemele de Liernur au fost în vigoare. Sistemul Liernur din Trouville (Franţa) a fost în 
funcţiune chiar şi până în anii ’80. 

În 1956, mai mult de 100 de ani de la Liernur, inginerul suedez Joel Liljendahl a depus un 
brevet pentru sistemul vaccumat de colectare şi transport al apei uzate cu ajutorul aerului. Sistemul 
introdus de Liljendahl avut mari asemănări cu principiul Liernur. Dezvoltarea tehnologică cunoscută 
într-o sută de ani de la invenţia lui Liemur, a contribuit la o soluţie mai viabilă pentru invenţia lui 
Liljendahl. Sistemul de operare vaccumat al toaletelor, în conceptual lui Liljendahl, au fost utilizaţi 
numai 1,5 litri de apă per jet de apă de toaletă. Apa uzata a fost evacuata in sistem prin intermediul 
aerului, cca. 50 litri de aer per jet de apă de toaletă. Reţea de conducte a fost prevăzută cu aşa-
numitele "buzunare", un fel de sifoane pentru colectarea apelor uzate situaţia cand nu era flux pentru 
a forma o priză de apă sau de blocare pentru a se asigura că apa uzata va fi împinsa în mod adecvat 
în continuare prin sistemul de conducte la următorul jet de apa de toaleta.[56],[69] 

De la începutul anilor '90 QUA-VAC în Olanda este principalul proiectant și furnizor de sisteme 
de vacuumate de canalizare pe piața mondială. Alte companii ar putea fi active din timp în timp pe 
piețele locale, folosind diferite tipuri de soluții să se ocupe de canalizare prin intermediul unor supape 
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de operare pneumatice. Datorită brevetei depuse de Liljendahl alți furnizori au avut de ales mijloace 
alternative de transport, în special prin schimbarea profilului de conductă și a metodei de calcul. QUA-
VAC este singura compania de proiectare care a achiziționat și deține drepturile pentru aceste brevete. 
[38],[39] 

În țara noastră, primele sisteme vacuumate de canalizate sunt realizate sau sunt în curs de 
finalizare în localitățile: Borș  și Pericei - finalizate, Tileagd și Oșorhei din judetul Bihor; Sântana și 
Diosig în județul Arad; Foghiu în județul Arad etc. [54],[55] 

 
Avantajele şi dezavantajele  sistemului vacuumat de canalizare 
Sistemele vacuumate de canalizare, spre deosebire de sistemele clasice, se caracterizeaza prin 

următoarele avantaje: secțiuni și adâncimi de pozare reduse; în teren plat, pozarea conductelor este 
posibilă pe o lungime de mai mulți km fără staţii suplimentare de pompare; viteze de transport 
ridicate care contribuie la eliminarea operațiunilor pentru spălarea depunerilor;  elimina complet 
infiltrațiile și exfiltrațiile de ape străine și de ape uzate; traversarea ușoară a obstacolelor (șanțuri, 
pârâuri, cabluri) peste pasarelele de conducte sau sub diferite obstacole; încărcări organice relativ 
constante pentru apele uzate transportate la stațiile de epurare; eliminarea căminelor de vizitare de 
pe traseul conductelor vacuumate; dimensiunile flexibile ale întregului sistem, pentru cazul debitului 
de apă uzată variabil, la stațiunile de weekend, campinguri și tabere de vacanță; cheltuieli de investiții 
și exploatare reduse; protecția mediului înconjurător, igiena și starea de sănătate a ființelor 
umane.[43],[62],[63] 

Datorită multiplelor avantaje, tehnice, economice şi ecologice, sistemele vacuumate de 
canalizare a apelor uzate s-au aplicat cu succes în Anglia, Suedia, Franța, Germania, Austria și 
Ungaria, fiind în curs de implementare în Serbia și România. 

Decizia de a utiliza un sistem vacuumat de colectare a apelor uzate, în locul gravitaţional 
tradiţional, este dat de următoarele trei avantaje: Flexibilitatea în proiectare; Reducerea cheltuielilor 
de investiţie; Reducerea cheltuielilor operaţionale. 

Dezavantajul sistemului vacuumat de canalizare este cel determinat de faptul că nu se poate 
utiliza numai pentru depresiuni de max -0,7 bari, cu suprafaţa deservită care se dezvoltă pe ramificaţii 
cu lungimi de maxim 3.750 m. 

 
Necesitatea și oportunitatea studiului efectuat 
Necesitatea studiului este legată de stabilirea metodelor și a modalităților de proiectare, 

execuție și exploatare a sistemelor vacumate de canalizare, prin: 
- stabilirea parametrilor determinanți (debite, depresiune); 
- alegerea materialelor, echipamentelor și instalațiilor aferente unui sistem viabil, robust și stabil 

în timp, cu o exploatare sigura și economică; 
- stabilirea limitelor de funcționare și de exploatare, impuse de mărimea debitelor colectate și 

transportate, mărimea suprafețelor, lungimea ramificațiilor colectoare, configurația terenului ( 
orizontală, în pantă sau în contrapantă); 

- dimensionarea obiectelor componente ale sistemelor vacumate de canalizare comportă 
stabilirea debitelor, alegerea materialelor de conducte, diametrul acestora, lungimea și 
mărimea lifturilor în funcție de configurația terenului, mărimea vacumului, capacitatea 
rezervorului de vacum, tipul și mărimea pompelor de vacum; 

- verificarea; 
- întreținerea; 
- intervențiile care se impun; 
- numărul de echipamente de rezervă (supape și pompe de vacum) 

Sistemul vacuumat de canalizare menajeră este o tehnologie modernă, economică şi 
ecologică, care se pretează perfect la canalizarea multor localități din România. Practic, pentru soluțiile 
de realizare a rețelelor de canalizare se pot analiza trei variante: sistem gravitațional, sub presiune și 
vacuumat.  

Acest tip de analiză este recomandat în cazul studiilor de fezabilitate. 
 

2. Caracteristicile sistemului vacuumat de 
canalizare 

 
Stadiul actual a sistemului vacuumat de canalizare 
În sistemul lui Liernur, conductele erau conectate la toaletele speciale, instalate în fiecare 

gospodărie, iar în fiecare noapte se aplica asupra rezervorului subteran o presiune negativă pentru a 
se realiza evacuarea apelor uzate din toalete şi colectarea acestora în rezervor. 
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O cisternă mobilă era apoi folosită pentru golirea  rezervorului de apă uzată cu ajutorul unei 
presiuni negative, aceasta fiind repartizată în butoaie şi vândută fermierilor locali ca fertilizator pentru 
culturile agricole. 

Sistemele moderne de azi sunt construite din conducte de polietilenă elastice, îmbinate prin 
fitinguri cu electrofuziune, vidul necesar fiind produs cu cele mai moderne pompe de vacuum  în staţii 
computerizate, iar noile supape de vacuum funcţionează pneumatic şi au fiabilitate mare în 
exploatare. 

 
Componentele sistemelor vacuumate de canalizare  
Sistemul de canalizare cu vacuum este în esență un sistem mecanizat pentru transportul 

hidraulic a apelor uzate din centrele populate.  
 

 
 

Fig. 2.2    Sistem de canalizare vacuumat 
 
Spre deosebire de canalizarea gravitațională clasică, sistemul vacuumat folosește presiunea 

diferențială de aer pentru transportul apelor uzate, rețeaua de canalizare fiind sub vacuum. 
Descrierea funcțională a unui sistem este prezentată schematic în figura 2.2 , în care sunt 

vizualizate cele trei componente principale ale sistemului: [7],[8],[9],[10] 
- Camera de colectare (camera vanelor, valva pneumatică de vacuum și controlerul supapei); 
- Liniile conductelor de canalizare cu vacuum, care includ fitting-urile specifice; 
- Stația centrală de vacuum cu rezervoare și pompe de vacuum, pompe de canalizare, robineți, 

senzori de nivel și presiune, panou de comandă și control. 
 

Colectarea apelor uzate în sisteme vacuumate 
Sistemul de canalizare vacuumat, asigură transportul apelor uzate menajere la presiuni mai 

mici decât presiunea atmosferică (p < pat). Acest sistem se recomandă în zonele de şes, pentru 
cartierele rezidențiale dezvoltate în vecinătatea centrelor populate urbane, în spațiile înguste cu 
construcții sensibile, în terenurile cu nivelul ridicat a apelor freatice sau în zonele istorice din cadrul 
centrelor populate [11],[19],[41],[42],[49],[51],[52] 
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Fig. 2.12     Sistem ramificat de canalizare vacuumat    
 1 - gospodarii individuale; 2 - cladire social administrativa; 3 - complex agrozootehnic; 4 - unitate industiala; 5 - 
racorduri gravitaționale; 6 – cămine colectoare echipate cu supape de vacuum; 7 – rețea de canalizare vacuumată; 
8 –stația de vacuum; 9 - rezervor de vacuum și  stația pompelor de vacuum; 10 - pompe de evacuare apă uzată;  
11 – conductă de refulare; 12- stație de epurare; 13 – emisar. 

 

3. Considerații teoretice 
 

Dispoziţia şi amenajarea conductelor vacuumate 

 
Fig. 3.1 Dispozitia conductelor vacuumate in raport cu panta terenului 

 
Dispozițiile de amenajare a conductelor vacuumate, în raport cu pantele naturale ale terenului 

(plat, cu pantă coboratoare și în contrapantă) sunt redate sugestiv, în figura 3.1. Terenurile plate și 
cele în contrapantă, necesită, în cazul transportului vacuumat, un anumit tip de lifturi, pentru  
formarea și  deplasarea dopului de apă și deci a vidului necesar  deschiderii supapei de  vacuum din 
căminul colector. 

 
Pierderi de presiune în sistemele de lifturi 
Pierderile de vacuum, în regim dinamic de funcționare, sunt cauzate de frecările dintre fluidul 

transportat cu peretele conductei, dar și de aspirația  aerului, la deschiderea  supapelor de vacuum din 
căminele  colectoare de ape uzate.[56] 

Pierderile de vacuum, în regim static, sunt determinate de mărimea vacuumului, în cazul în 
care apa stationează, supapele de vacuum sunt închise și dopul de apă a cedat. Pierderile totale ale 
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presiunii vacuumetrice, în regim static de funcționare sunt date de diferența dintre presiunea din 
rezervorul de vacuum și presiunea din punctul de colectare, cel mai îndepărtat, situat înainte de 
supapa de vacuum. 

Valoarea totală a pierderilor de presiune vacuumetrică, în regim static de funcționare se va 
stabili ca fiind suma a pierderilor de presiuni vacuumetrice de la lifturi, de modificările de nivel și de 
cele rezultate din diferitele combinații, conform relației: 
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în care: ρ este densitatea apei uzate;  
g – acceleraţia gravitaţională;  
xi – nivelul apei reziduale care va determina pierderea de presiune vacuumetrica în cazul unui 

lift "i";  
kj – valoarea modifcării nivelului;  
ck – valoarea modificării nivelului în cazul a două sisteme tip lifturi cuplate între ele cu o 

treaptă de conductă;  
n – numărul tipurilor de lifturi închise;  
m – modificările de nivel care determină pierderi de presiuni vacuumetrice;  
l – modificările de nivel conectate la un sistem tip lift care determină pierderi de presiuni 

vacuumetrice;  
z – numărul sistemelor de  lifturi interconectate;  
hi – distanţa dintre treptele paralele în cazul unui sistem de tip „lift”;  
α – unghiul dintre tubulatură şi orizontala terenului. 
În cazul în care raportul apa-aer se deplasează mai mult în favoarea apei, pierderea de 

presiune vacuumetrică depinde numai de distanța măsurată între cele doua capete ale dopului de apă, 
iar pentru accelerarea dopurilor de apă, devenite mai grele se recomandă luarea unor timpi de 
stationare mai mari.[9],[11],[39] 

 
Regimurile de transport în colectoarele vacuumate 
Regimurile de transport în colectoarele vacuumate sunt următoarele: 

[1],[2],[3],[4],[20],[21],[22],[25] Transport cu conducta plină; Transport în valuri; Transport cu 
dopuri şi blocuri; Transport bifazic/ cu două faze. 

 
Regenerarea transportului bifazic 
Transportul cu 2 faze este generat iniţial la supapa de vacuum de interfaţă şi căminul colector. 

Vizual transportul cu 2 faze se prezintă sub forma unei spume care se mişcă în interiorul unui canal 
colector cu vacuum cu o viteză de până la 6 m/s. Aerul trece treptat în spumă, după care spuma 
redevine lichid, care trece gravitaţional către una dintre secţiunile joase ale sistemului.  

Se observă şi că prin folosirea atât a unor porţiuni joase închise, cât şi libere/neînchise, se 
poate realiza un echilibru al regenerării transportului bifazic (porţiuni joase închise) şi o optimizare a 
transferului de vacuum (porţiuni joase libere/deschise).[7],[8],[11],[63],[69]  
  

Refacerea vacuumului 
La fiecare deschidere a unei supape cu diametru de 90 mm, pătrunde o cantitate proaspătă de 

aer în canalul colector cu vacuum. Aerul, proaspăt introdus la presiunea atmosferică, ridică presiunea 
absolută din interiorul canalului colector cu vacuum, care trebuie să scadă rapid pentru ca restul 
supapelor de vacuum de interfaţă să funcţioneze la cerere în restul sistemului.[10],[56],[63] 

Factorii care influenţează timpul de refacere a vacuumului sunt: 
1) Capacitatea pompele de vid/vacuum; 
2) Volumul intern al sistemului de canalizare cu vacuum; 
3) Cantitatea efluentului din canalele colectoare. 
La proiectarea unui sistem se iau în considerare toţi factorii de mai sus. 
 

Curgerea inversă 
Curgerea inversă este fenomenul hidraulic care apare la ramificațiile dispuse în T întors, cu 

unghi de 90, dar și la cele dispuse în Y, cu uunghi de 45, situate după un cot de întoarcere, la o 
distanță mai mică decât lungimea minimă admisă. 
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Stația de vacuum 
În general, sistemul de conducte din cadrul staţiei de vacuum poate fi împărţit în: segmentul 

de evacuare, format din conducte şi fitinguri din fontă ductilă, ABS sau polietilenă, şi segmentul de 
vid, realizat din ABS sau PVC. 

Segmentul de evacuare cuprinde reţeaua de conducte dintre: vasul colector şi intrările pompei 
pentru apa uzată şi ieşirile pompei pentru apa uzată şi conducta principală. 

Se vor monta vacuummetre la vasul colector şi la fiecare canal colector cu vacuum care intră 
în acesta. Acestea vor avea diametrul de 150 mm şi vor fi amplasate în aşa fel încât să poată fi citite 
în timpul funcţionării supapelor de pe canalele colectoare. 

La pompa de vacuum cu inel de apă sau cu compresor se recomandă ca mișcarea să se facă 
numai într-un sens, deoarece funcţionarea pistoanelor mecanice și a paletelor se realizează prin inelul 
de apă rotativ comprimant. 

Acest principiul de funcţionare face ca pomparea să se facă fără pulsaţii sau vibraţii. Vitezele 
de rotaţie moderate, asigură o funcţionare sigură și cu o întreţinere minimă. 

Rezervorul colector pentru apa uzată din interiorul staţiei de vacuum va fi fabricat din oţel 
sudat sau din fibră de sticlă. 

Rezervorul colector va fi proiectat ţinându-se seama de următoarele criterii: 
 Presiunea proiectată    Vid complet 
 Presiunea de lucru    -0,8 bar 
 Testat hidraulic la    1,5 bar G 
 Temperatura proiectată    între 0oC şi 50oC 
 Toleranţa la coroziune    1 mm 
 Finisajul protector minim   Şlefuire interioară şi exterioară cu alice 
 Un strat de grund aplicat la interior şi la exterior 

Pentru evacuarea apelor uzate sunt necesare (1A+1R) pompe de evacuare identice. Fiecare 
pompă va putea evacua apa uzată la o rată egală sau mai mare decât debitul de vârf de proiectat, 
calculat în condiţiile de presiune hidrostatică în cadrul sistemului. 

Echipamentele de pompare din interiorul staţiei de vacuum sunt controlate prin intermediul 
unui panou electric de control. Acesta va fi realizat conform comenzii clientului şi va respecta 
standardele locale şi naţionale în ce priveşte tehnologia şi componentele folosite.  

 

4. Cercetări experimentale şi studii de caz 
 
În capitolul „Cercetări experimentale şi studii de caz” se prezintă: Poligonul experimental 

pentru studiul și cercetarea sistemelor vacuumate de canalizare din cadrul laboratorului de la 
Departamentul de Hidrotehnică al Facultății de Construcții din Timișoara; cercetările experimentale cu 
studiile de caz pentru sistemele vacuumate de canalizare ale localităților Borș, județul Bihor și Pericei, 
județul Sălaj; caracteristicile sistemelor alternative de canalizare cu evidențierea avantajelor și a 
dezavantajelor sistemului vacuumat de canalizare; compararea sistemelor vacuumate de canalizare cu 
cele gravitaționale cu nivel liber; impactul sistemelor vacuumate de canalizare asupra factorilor de 
mediului (apă, aer, sol și subsol, zgomot și vibrații, vegetație și fauna terestră) în perioadele de 
execuție și de exploatare; analiza sintetică a costurilor de investiție pentru sistemele vacuumate de 
canalizare ale localității Pericei, pe baza căreia a fost evidențiată fezabilitatea sistemului vacuumat de 
canalizare comparativ cu sistemul gravitațional și gravitațional prin pompare.  

 

5. Proiectarea, execuția,exploatarea și întreținerea 
sistemelor vacuumate de canalizare 

 
În capitolul „Proiectarea, execuția, exploatarea și întreținerea sistemelor vacuumate de 

canalizare” sunt prezentate consideraţiile de ordin general, privind proiectarea elementelor 
componente ale sistemului vacuumat de canalizare, execuția sistemului vacuumat de canalizare, 
exploatarea și întreținerea sistemului vacuumat de canalizare. 

În ceea ce privește proiectarea sistemului vacuumat de canalizare sunt evidențiate cerințele 
care trebuiesc respectate: utilizarea tuburilor de canalizare din PEID PE 100 SDR 13,5 cu diametre DN 
= 90 - 200 (250) mm, diametrul DN 90 mm fiind recomandat pentru racorduri, iar tuburile cu DN 200 
mm pentru arterele colectoare; panta tuburilor între doua lifturi consecutive, se considera I = 0,002; 
înalţimea lifturilor h se va stabili în funcţie de lungimea liftului; numărul maxim al lifturilor, 
reale/teoretice pe o ramificaţie nmax = 25(30); numărul minim al lifturilor pe o ramificaţie nmin = 6; 
distanţa maximă între doua lifturi consecutive Lmax = 150m; distanţa minimă între doua lifturi 
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consecutive Lmin = 5,5/6,0 m; lungimea maximă, reala/teoretica a unei ramificaţii Lmax = 
25(30)x150 = 3750(4500) m; lungimea minimă, reală/teoretică a unei ramificaţii Lmin = 5,5/ 6 x 
25/30 = 137,5/150 m; depresiunea maximă admisă în reţeaua de canalizare vacuumată  ∆pv = - 0,6 
la - 0,7 bar; depresiunea minimă admisă pentru deschiderea supapei ∆pv = - 0,25 bar; numărul 
maxim de case racordate la un cămin colector N = 4 – 5; raportul aer/apă R = 6/1-12/1. 

În cadrul acestui capitol este subliniat faptul că înaintea execuției lucrărilor de constructive din 
cadrul sistemului vacuumat de canalizare, se recomandă să se organizeze o şedinţă cu întregul 
personal de execuţie pentru a le explica modul de funcţionare şi metoda care stă la baza acestui 
sistem, precum şi alte detalii constructive necesare. Este importantă accentuarea respectării profilului 
treptei inverse şi a folosirii metodelor corespunzătoare de execuţie a racordurilor. Dacă sunt necesare 
puncte de sudură prin electrofuziune, acestea vor fi executate numai de muncitori calificaţi. 

Canalele colectoare vor fi pozate şi îngropate corespunzător, în scopul prevenirii deteriorării 
acestora datorită presiunii traficului şi al păstrării alinierii corespunzătoare a conductelor. 

În exploatarea sistemului vacuumat de canalizare se evidențiază modul de funcționare a 
pompelor de vacuum, în sistem „o pompă de serviciu/o pompă auxiliară”. Modul de funcţionare este 
selectat/alternat automat în sistemul logic PLC. La punerea în funcţiune iniţială a sistemului pornesc 
ambele pompe. La atingerea nivelului de presiune a vidului setat, pompa auxiliară se va opri. Pompa 
de serviciu va funcţiona în continuare până la atingerea nivelului de vacuum de serviciu, după care se 
va opri şi ea. 

Datorită faptului că prin supapele din căminele colectoare în sistem este aspirat şi aer la 
presiune atmosferică, nivelul presiunii vacuumului din sistem se reduce.  

Atunci când presiunea vacuumului scade până la nivelul setat,  va porni pompa de serviciu. 
Când pompa de serviciu a ridicat nivelul presiunii vacuumului până la nivelul de serviciu, aceasta se va 
opri. Acest proces se repetă apoi cât timp funcţionează sistemul. 

Întreţinerea căminelor de racord/colectoare cu supapă se face de regulă anual, de preferinţă 
înainte de începutul sezonului rece; supapele montate în cămine trebuiesc revizuite şi ele, în mod 
planificat după şapte- opt ani de la data fabricaţiei. 

 Pompele de vacuum cu inel de apă nu necesită intervenţii deosebite, totuşi pentru a preveni 
apariţia unor evenimente neplăcute, trebuie avut în vedere ca duritatea apei să fie sub control în 
permanenţă și verificarea coaxialităţii între pompă şi motor. 

 Pentru rezervorul de vacuum este recomandată inspectarea şi curăţarea interiorului 
rezervorului, folosind echipament adecvat de protecţie. 

 La pompele de evacuare trebuie avut în vedere schimbul de ulei din pompe în funcţie de 
numărul de ore de funcţionare, de asemenea, trebuie să se ajusteze distanţa dintre con şi carcasă în 
funcţie de necesităţi de către personalul tehnic autorizat. 

Pentru a putea urmări  mai uşor funcţionarea întregului sistem este recomandat existenţa unui 
registru a staţiei de vacuum, complectat zilnic (săptămânal) cu valorile consumului de curent, debit de 
apă uzată, ore funcţionare pompe de vacuum şi de evacuare, astfel se pot deduce eventualele 
tendinţe (apariţia unor dereglări, ce pot crea probleme în funcţionarea  normală a sistemului)  prin  
interpretarea  valorilor  citite. 

 

6. Concluzii generale, contribuții personale, 
perspective și recomandări 

 
În urma analizei făcute din punct de vedere tehnic, se constată că sistemul vacuumat de 

canalizare menajeră este cea mai recomandată alternativă ca şi metodă de tehnologie modernă, 
ecologică şi economică, care se poate utiliza în centrele populate de până la 10.000 locuitori, situate în 
zona de şes, complexe turistice, extindere cartiere. 

Studiile de caz a pus în evidenţă sub aspect tehnic şi economic, variantele posibile pentru 
colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate menajere prin reţele de canalizare. În urma analizei 
care s-a efectuat, a rezultat că sistemul vacuumat de canalizare este cel mai avantajos sistem din 
punct de vedere al cerinţelor tehnice, economice şi a celor legate de protecţia mediului înconjurător.  

Pentru cazurile studiate, sistemul vacuumat de colectare s-a dovedit să fie cea mai 
avantajoasă din punct de vedere al cerinţelor tehnice, economice şi a celor legate de protecţia 
mediului înconjurător, sistemul vacuumat fiind cel care asigură o fiabilitate ridicată şi o vulnerabilitate 
redusă. 
 

Contribuţii personale și elemente de originalitate 
Lucrarea conţine numeroase şi însemnate contribuţii în domeniul tehnico-ştiinţific al sistemului 

vacuumat de canalizare din centrele populate. La aceste contribuţii s-au făcut referiri pe parcursul 
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lucrării, iar în continuare sunt evidenţiate contribuțiile personale și elementele de originalitate aduse în 
cadrul lucrării, după cum urmează: 

1. Sistematizarea  unei vaste și actuale documentații, existente la ora actuală în literature de 
specialitate, privind aplicarea sistemelor vacuumate de canalizare a apelor uzate menajere, 
din cadrul centrele populate; 

2. Definește rolul și importanța sistemelor alternative de canalizare, pentru colectarea și 
transportul apelor de scurgere de pe vatra centrelor populate; 

3. Efectuarea unei sinteze documentare completă pe baza bibliografiei consultate, pentru evoluţia 
şi caracteristicile sistemelor vacuumate de canalizare a apelor uzate menajere; 

4. Evidențiază criteriile de bază pentru proiectarea sistemelor vacuumate de canalizare a apelor 
de scurgere; 

5. Evidențiază criteriile de bază pentru execuția sistemelor vacuumate de canalizare a apelor de 
scurgere; 

6. Evidențiază criteriile de bază pentru exploatarea și întreținerea sistemelor vacuumate de 
canalizare a apelor de scurgere; 

7. Analiza comparativă sub aspect economic, privind alegerea sistemului care urmează a fi 
promovat; 

8. Evidențiază pe baza cercetărilor experimentale cu instalația de canalizare vacuumată din 
cadrul Poligonului experimental de la UP Timișoara, raportul apă/aer = 5/1 – 6/1, pentru 
transportul apelor uzate; 

9. Stabilește, cu ajutorul Poligonului experimental de la UP Timișoara, distanțele minime de 5 m, 
de la buclele de întoarcere a rețelelor vacuumate și prima ramificație colectoare, cu scopul de 
a evita inversarea curenților de scurgere și blocarea evacuărilor spre buclele de întoarcere; 

10. A fost urmărită comportarea sistemului vacuumat din cadrul Poligonului experimental, în 
raport cu mărimea debitelor evacuate prin cele două racorduri existente, cu evidențierea 
zonelor cu disfuncționalități (schimbarea sensului de curgere în ramificații, depuneri de 
sedimente, scăderea vidului la cele două vacuumetre, etc) în conductele transparente ale 
modulului experimental; 

11. A fost testată capacitatea de rezistență a  tuburilor din PVC până la presiuni de – 0,85 bar, 
când un tronson de conductă din cadrul sistemului a cedat prin spargere; 

12. Evidențierea avantajelor și dezavantajelor sistemului vacuumat de canalizare, față de 
metodele clasice; 

13. Evidențiază oportunitatea utilizării sistemelor de canalizare vacuumată și pentru terenurile în 
contrapantă, în cazul în care diferența de nivel nu depășește 4 m; 

14. Studiile de caz efectuate pentru localitățile rurale Borș din județul Bihor și Pericei din județul 
Sălaj, situate în zone de șes, au pus în evidență alternativa de canalizare optimă, din punct de 
vedere al cerințelor tehnice; economice; sociale și ecologice, sistemul vacuumat dovedindu-se 
ca fiind cel care răspunde cel mai bine cerințelor de siguranță și de confort ambiental, pentru 
colectivitatea umană; 

15. Evidențiază utilizarea racordurilor gravitaționale de tip pieptăn pentru cazul în care 
gospodăriile individuale sunt dispuse în partea opusă a drumului față de colectorul vacuumat, 
în vederea diminuării numărului de subtraversări de drumuri; 

16. Evidențiează necesitatea utilizării pentru racorduri a căminelor din beton, în cazul în care 
nivelul pânzei freatice este foarte ridicat, cu scopul de a se evita fenomenul de plutire a 
acestor construcții; 

17. Evidențiază implementarea sistemelor automate de comandă și reglare programabilă PLC 
(Controlerele Programabile Logice), care prin accesul la internet permit urmărirea sistemului 
vacuumat de canalizare de la distanță; 

18. Urmărirea exploatării și comportării sistemelor vacuumate din localitățile Borș, județul Bihor și 
Pericei, județul Sălaj. 

 
Recomandări și perspective 

1. Recomandă utilizarea sistemelor vacuumate, pentru canalizarea apelor uzate menajere, în 
localitățile și cartierele din zonele istorice, cu străzi înguste, la care nivel pânzei freatice este 
ridicat, iar terenul este nisipos – curgător; 

2. Stabilirea regulamentelor de exploatare și întreținere a sistemelor vacuumate de canalizare 
pentru specificul fiecărui sistem dat în folosință; 

3. Utilizarea sistemelor vacuumate de canalizare ca și alternativă în cadrul studiilor de fezabilitate 
privind canalizarea apelor uzate menajere amplasate în zone cu pante reduse ale terenului; 

4. Studii și cercetări cu privind capacitatea de rezistență a coductelor din polietilenă  la presiuni 
negative; 

5. Pregătirea cadrelor de specialitate privind execuția sistemelor vacuumate de canalizare; 
6. Studierea posibilității de echipare a căminelor colectoare/ de racord cu două sau mai multe 

supape. 
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