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CAPITOLUL 1. RETELE DE CONDUCTE

1.1. GENERALITATI

1.1.1. Domeniul lucrarilor
Aceasta sectiune a Specificatiilor cuprinde toate lucrarile referitoare la furnizarea, livrarea,

pozarea, imbinarea si testarea retelelor de conducte. Toate elementele si lucrarile vor fi conform 
Specificatiilor din aceasta sectiune si din alte sectiuni relevante ale Specificatiilor. 

Respectarea prevederilor din acest caiet, la executia instalatiilor hidraulice, este obligatorie
pentru Antreprenor, urmarirea pe santier a modului de executie de catre Inginer si 
Angajator/Beneficiar facandu-se in baza acestor prevederi. 

Abaterile la executie, din punct de vedere al gabaritelor pieselor, al calitatii materialelor 
folosite, se vor remedia de Antreprenor pe cheltuiala acestuia.

1.1.2. Asigurarea calitatii

A. Certificare
Antreprenorul va asigura certificarea, indeplinind cerintele indicate in Specificatii:

a) certificatul producatorului;
b) certificatul testarii de laborator.

Conductele vor fi testate in fabrica si vor fi supuse testelor hidraulice si de impact (obiect 
in cadere). Numarul si alegerea esantioanelor pentru testare, procedura de testare si cerintele vor fi
cele din standardele in vigoare.

Toate bunurile importante vor avea certificate de conformitate, stabilite de legislatia 
romaneasca, anterior utilizarii acestora in Romania.

Costurile esantioanelor, transportul lor la laborator si testarea se considera incluse in 
preturile unitare si nu vor fi platite separat.

B. Inspectia Angajatorului/Beneficiarului
Angajatorul/Beneficiarul, Inginerul sau reprezentantii autorizati ai acestora vor avea 

dreptul sa inspecteze conductele sau sa asiste la producerea si la testele de control al calitatii 
conductelor. Astfel de inspectii nu vor scuti Antreprenorul de responsabilitatile sale de a asigura 
produse care respecta standardele aplicabile din cadrul Specificatiilor.

Alternativ, Antreprenorul poate prezenta Inginerului certificate emise de laboratoare 
autorizate prin care se arata ca materialele au fost supuse testelor impuse de standarde iar 
rezultatele sunt satisfacatoare. In acest caz Inginerul va avea dreptul (dar nu va fi obligat) de a 
renunta la alte teste.

Daca Angajatorul/Beneficiarul doreste sa asiste la producerea, testarea sau finisarea 
conductelor, nu inseamna ca el aproba produsele sau testele respective.

C. Raportari
Antreprenorul va include in oferta sa, pe langa articolele specificate, date suficiente pentru

evaluarea globala a conductei propuse. Aceste date vor include, minimal, urmatoarele informatii 
specifice:

 detalii referitoare la materialele conductelor, specificatiile producatorului si adresa 
furnizorului;
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 detalii referitoare la materialele de imbinari, specificatiile producatorului si adresa 
furnizorului;

 detalii referitoare la alte materiale necesare (vane, hidranti, alte materiale si echipamente 
hidraulice).

1.2. MATERIALE

1.2.1. Generalitati
Aceasta sectiune a Specificatiilor acopera toate lucrarile cu privire la furnizarea si livrarea 

conductelor.

A. Aprobarea materialelor
Inainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru Lucrari 

permanente, Antreprenorul va prezenta Inginerului datele de identificare ale producatorului sau 
furnizorului propus in Oferta, va supune aprobarii specificatiile materialelor si detalii ale locului 
de origine sau de productie. Daca se cere de catre Inginer, Antreprenorul va furniza acestuia 
pentru pastrare o copie a oricarei astfel de comenzi facute.

Toate materialele folosite in lucrarile permanente trebuie sa fie noi, in afara cazului cand 
folosirea materialului existent este permis in mod expres de catre Angajator/Beneficiar.

B. Probe
Antreprenorul va furniza Inginerului probele de material necesare sau supuse deja testarii 

in conformitate cu Contractul. Daca nu este in mod expres scutit, Antreprenorul va furniza si 
probe ale tuturor articolelor fabricate, cerute pentru Lucrarile permanente, sau atunci cand este 
cazul, Antreprenorul va prezenta din literatura de specialitate, dovezile privind excluderea de la 
efectuarea probelor (cu acordul Beneficiarului). Toate probele aprobate vor fi depozitate la locul 
de montaj de catre Antreprenorul pe durata contractului, si orice materiale sau articole fabricate 
ulterior, livrate la locul de montaj pentru incorporare in Lucrarile permanente, vor fi de o calitate 
cel putin egala cu proba aprobata.

C. Materiale in contact cu apa
Materialele folosite in lucrari, care sunt, sau pot fi in contact cu apa tratata sau netratata nu

vor contine nici o substanta care ar putea da gust, miros sau toxicitate, sau sa fie in alt mod 
daunator sanatatii, sau sa afecteze negativ apa transportata.

Materialele si echipamentul vor fi conforme specificatiilor proiectului si acolo unde sunt 
alte materiale folosite trebuie obtinuta aprobarea prealabila a Inginerului si daca este necesar a 
Ministerului Sanatatii sau a altor organisme abilitate.

Instalatiile hidraulice prevazute in proiect se vor aproviziona conform indicatiilor din 
Listele de cantitati de lucrari si prescriptiile oficiale privind calitatea instalatiilor.

Materialele folosite (tevi, armaturi, flanse) vor avea caracteristicile prevazute in 
standardele de stat si se vor verifica daca corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului 
respectiv, sa nu prezinte defasonari, blocari la armaturi. Se va verifica starea sudurilor, a flanselor,
functionarea pompelor, armaturilor si aparatelor.

Antreprenorul va asigura toate conductele, fitingurile, vanele si alte materiale necesare, 
dupa cum este indicat in Plansele desenate si dupa cum este cerut pentru executarea 
corespunzatoare a Lucrarilor. 

Daca este necesara furnizarea de catre Antreprenor a unor conducte, vane, fitinguri sau 
alte materiale suplimentare, acestea vor respecta aceste Specificatii sau alte Specificatii detaliate, 
care ar putea fi solicitate de catre Inginer.
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Toate conductele vor avea clasa de presiune nominala minima PN 6 (in conformitate 
cu ISO R161) conform planselor desenate, daca nu se specifica altfel.

Materialele conductelor vor respecta urmatoarele criterii:

1. Conducte din polietilena de inalta densitate (PEID)

Antreprenorul va trebui sa dovedeasca ca fabricantul propus de el pentru realizarea 
conductelor si fitingurilor este capabil sa respecte conditiile de calitate impuse de ISO 9001 sau 
EN 29001.

La marcarea tevilor din grupele MFR 003, 020 si 022 se va verifica valoarea MFR (de 
exemplu prin adeverinta de fabricatie). In afara zonelor hasurate precum si pentru tipul de materie
prima PE 100 adeverinta de conformitate se va obtine in urma efectuarii probei de stabilitate la 
tractiune conform normelor in vigoare.

Materialul utilizat pentru tuburi si fitinguri vor fi conform ISO 2531, ISO 9002, EN 
29002.

Toate materialele si calitatea lucrarilor vor fi supuse aprobarii Inginerului.
Inainte de a comanda orice material cu orice prezentare destinat pentru Lucrari 

permanente, Antreprenorul va prezenta Inginerului datele de identificare ale producatorului sau 
furnizorului propus in Oferta, va supune aprobarii specificatiile materialelor si detalii ale locului 
de origine sau de productie. Antreprenorul nu va putea inlocui vreunul din furnizorii materialelor 
pentru lucrarile permanente fara aprobarea Inginerului. Antreprenorului i se va putea cere sa 
predea Inginerului pentru uzul acestuia o copie pentru fiecare comanda de produse inaintata 
Furnizorilor.

Aprobarea materialelor din punct de vedere sanitar este strict necesara.
Toate conductele din polietilena vor fi din plastic negru de inalta densitate (denumit in 

continuare PEID). Conductele din PEID vor fi fabricate in conformitate cu SR EN 13244 -2, SR 
EN 12201-2, SR ISO 3607, SR ISO 4427; ISO 2506 sau echivalent. Conductele PEID vor fiPN 6 
SDR 27.6 PE 100 (in conformitate cu ISO R161, Partea 1) daca nu este specificat altfel in alte 
sectiuni ale caietului de sarcini prezent. Conductele vor fi rezistente din punct de vedere chimic, 
in conformitate cu standardele ISO/DATA 8. Testarea se va realiza in conformitate cu standardele
in vigoare.

Conductele vor fi marcate permanent cu identificarea producatorului (text sau sigla), 
diametrul nominal, literele “PE”, clasa de calitate si clasa de presiune.

Conductele de distributie din PEID cu diametre mai mari sau egale cu 110 mm, vor fi 
livrate numai "bara" cu lungimi conform standardelor comerciale ale producatorului, dar nu mai 
mari de 12m.

Diametrele exterioare ale conductei vor avea dimensiunea standard si grosimea peretilor 
va fi conform ISO R161, Partea 1 - dimensiuni metrice. Tolerantele pentru diametrul conductei si 
grosimea peretilor vor fi conform ISO 3607. 

2. Alte materiale

Pot fi propuse si alte materiale, cu conditia de a fi potrivite pentru apa bruta/tratata. Vor fi,
insa, acceptate de catre Inginer numai daca se poate demonstra ca sunt echivalente sau superioare 
materialelor preferate, in termeni de siguranta si longevitate.
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1.3. EXECUTIA

1.3.1. Generalitati

Antreprenorul va trimite certificatele producatorului si certificatele care atesta testele de 
laborator asupra conductelor, cu rezultate satisfacatoare, conform standardelor specificate.

Manipularea si depozitarea conductelor

Din cauza proprietatilor fizice ale materiei prime, suprafata tevilor se poate deteriora cu 
usurinta. Pentru evitarea acestui fenomen, este necesar ca tevile sa fie manipulate, transportate si 
depozitate cu grija.

Transportul, manipularea si depozitarea conductelor si a accesoriilor pentru imbinare se va
face cu vehicule adecvate, incarcate si descarcate sub supraveghere atenta. Pe durata transportului,
conductele nu vor depasi lungimea vehiculului cu mai mult de 0,6 m si in acest caz vor fi legate 
intre ele pentru a elimina balansarea lor. Incarcaturile de conducte nu vor depasi inaltimea de 
depozitare de 2 m.

Tevile livrate in bare, pot fi transportate numai cu mijloace de transport prevazute cu 
platforme. Tevile transportate trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, in asa fel ca 
acestea sa nu alunece si sa nu fie deteriorate.

Cand conductele sunt transportate una in interiorul celeilalte, se va acorda atentie ca:
 conductele sa fie curate, fara pietris;
 sa fie asigurata acoperirea capetelor expuse pentru a preveni intrarea pietrisului pe durata 

transportului;
 conductele din stratul inferior sa nu fie incarcate cu sarcini care ar putea sa le deterioreze 

sau deformeze.
Conductele vor fi manipulate cu mare atentie la incarcare si descarcare. Antreprenorul va 

fi responsabil de calitatea conductelor si de starea lor din momentul livrarii. Se va evita 
manipularea brutala a conductelor. Pe durata depozitarii si transportului, conductele vor avea 
suport continuu pe cat este posibil si se va evita deteriorarea prin contactul cu obiecte ascutite, 
cuie etc. Tararea conductelor pe sol nu este permisa si este un motiv suficient pentru a se respinge 
o conducta.

Conductele vor fi depozitate in zone ferite de lumina directa a soarelui si conform 
recomandarilor producatorului. Depozitarea tevilor pe santier se va face pe platforme bine 
nivelate. La depozitarea pe santier, terenul va fi neted, fara pietre. Pe timpul stocarii se vor lua 
masuri astfel incat conductele sa nu fie deteriorate. Toate conductele trebuie protejate impotriva 
contactelor cu materiale deteriorate: combustibil de motor, solventi sau alte lichide similare. Nu 
sunt admise zgarieturi sau striatiuni cu o adancime mai mare de 10% din grosimea peretelui 
conductei.

Antreprenorul trebuie sa aiba capacitatea de supervizare, forta de munca, utilajele de 
executie, materialele si depozitele necesare pentru a preveni in orice mod deteriorarea oricarui 
material folosit la lucrarile permanente. Antreprenorul va prezenta Inginerului propunerile sale 
pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata transportului si instalarii in transee.

Antreprenorul va avea grija pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata coborarii 
in transee, a pozarii si imbinarii.

Manipularea tevilor se poate face manual cind dimensiunile tevilor si greutatea lor o 
permit, sau cu ajutorul utilajelor de ridicat (incarcator cu furca, macara, etc.).
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Pentru evitarea deteriorarii tevilor in cazul manipularii cu ajutorul utilajelor, cablul (lantul)
de ridicat de la utilaj, va fi obligatoriu prevazut cu o banda de cauciuc sau pasla care sa protejeze 
tevile. 

Din punct de vedere al protectiei muncii, este interzisa prinderea si ridicarea tevilor dintr-
un singur punct.

Inginerul va verifica conductele pe santier, iar Antreprenorul va marca toate conductele 
defecte sau deteriorate identificate de catre Inginer, le va scoate imediat de pe santier si le va 
inlocui cu unele corespunzatoare, pe cheltuiala proprie. In Lucrari se vor incorpora numai 
conductele marcate de Inginer ca fiind corespunzatoare.

Inginerul va avea dreptul de a respinge transporturi sau loturi de conducte si alte materiale 
din care s-au extras exemplare deteriorate, sau poate cere testarea la presiune in afara retelei de 
conducte, chiar daca nu exista defecte aparente, daca se presupune ca au fost manipulate 
necorespunzator. Toate costurile aparute in acest fel vor fi suportate de Antreprenor.

Pozarea conductelor
Lucrari preliminare 
Inainte de a incepe lucrarile de constructie, executantul, pe baza proiectului, trebuie sa 

procedeze la operatiile de trasare care permit:
 sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor;
 sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de 

canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc. 
Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile 

STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului. 
Executantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si conditiile de 

executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi natura solului, conditiile de 
pozare, panta terenului etc. sunt in discordanta cu prescriptiile proiectului, trebuie sa fie informat 
proiectantul general.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele 
caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si
iesire din curbe, in axul caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte etc).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la 
distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, depozitarii pamantului, sau
din cauza circulatiei.

Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Conducte ingropate
Dupa excavarea si pregatirea unei sectiuni de transee, aceasta va fi inspectata de Inginer. 

Nu se vor poza conducte inainte ca excavatiile sa fie aprobate de catre Inginer.
Transeea trebuie sapata pana la nivelul cerut prin proiect, astfel incat sa se respecte 

acoperirea minima a conductei la inghet si totodata sa corespunda profilului hidraulic proiectat.
Transportul si taxele aferente depozitarii/eliminarii deseurilor rezultate din dezafectari 

cum ar fi: structuri si elemente de zidarie, betoane si structuri din beton, fundatii si elemente de 
fundare, invelitori, imprejmuiri, pavaje de orice tip, revine Antreprenorului.

Pentru materialele periculoase (ex. azbociment) ce necesita conditii speciale de depozitare,
transport, distrugere etc se va respecta legislatia refceritoare la acestea, prezentandu-se In 
ginerului un plan de indepartare si autorizatiile legale.

Imediat inainte de pozare, fiecare conducta si fiting vor fi examinate in interior si exterior 
pentru deteriorari si se vor curata de praf si impuritati. Conductele se vor pastra curate pe durata 
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pozarii. Pentru verificarea neobturarii conductelor, daca este cazul, Inginerul va solicita folosirea 
unui piston din material moale, care va fi plasat in conducta pozata si imbinata anterior si care 
este tras, cu ajutorul unei franghii, pe intreaga lungime a conductei nou pozate.

Pentru a evita patrunderea pietrelor, prafului sau a animalelor in conducta, capatul ultimei 
conducte va fi astupat in momentele in care nu sunt pozate conducte. Inainte de receptionare de 
catre Beneficiar, conductele vor fi spalate cu apa potabila si dezinfectate.

Este necesara realizarea unui pat perfect neted pentru conducte. Patul conductelor se va 
realiza conform Planselor desenate. Gropile de pozitie realizate pentru facilitarea imbinarii 
conductelor, dupa cum sunt descrise anterior, vor fi excavate in baza, patul si peretii transeei, 
dupa cum este necesar. Nu se vor poza conducte pana cand suprafata transeei sau a patului gropii 
de pozitie nu a fost inspectata de catre Inginer si aprobata pentru pozare.

Alegerea tehnologiei optime de montaj depinde de posibilitatile locale, de starea vremii, 
etc. 

Tronsoanele de tevi cu diametre mari pot fi asamblate pe lungimi mari, din tuburi, pe 
marginea santului si apoi lansate in sant cu ajutorul automacaralelor.

Cand se lanseaza conducta in sant se vor respecta urmatoarele reguli:
Este interzisa rostogolirea tronsoanelor de teava, datorita aparitiei unor forte taietoare in 

tevi si in suduri, care pot slabi calitatea executiei.
Prinderea tronsoanelor de teava la distante prea mari, pot provoca alungiri nedorite, motiv 

pentru care aceasta operatie se va face cu mare atentie iar prinderile se vor face cit mai des.
Tevile trebuiesc protejate in locurile de prindere cu materiale plastice sau cauciuc. 

Prinderile rigide pot produce deteriorari locale si vor fi evitate.
Trebuie avut grija ca dupa asezarea definitiva a tevilor, acestea sa nu fie in contact direct 

cu peretii santului.
Conductele nu vor fi, in nici un caz, aruncate in transee. Coborarea lor se va realiza 

manual sau cu ajutorul franghiilor. Inainte de coborarea in transee, conducta se va curata si 
examina de defecte. Daca nu prezinta deteriorari, se va plasa in pozitia de imbinare.

Conducte PEID 
Capetele de conducta si elementele de retea trebuie curatate inainte de instalare si partile 

defecte trebuie inlocuite. Taieturile vor fi executate vertical pe axa longitudinala a acestora cu 
ajutorul unui echipament adecvat.

Bavurile si suprafetele neregulate sunt netezite folosind scule adecvate.
Capetele taiate sunt apoi pregatite in functie de tipul de asamblare folosit.
Modificarile de directie in profilul retelei se pot realiza utilizand curbarea conductei. 

Razele minime de curbura admisibile nu trebuie sa fie mai mici decat valorile: 20D (la 200C), 35D
(la 100C) si 50D (la 00C).

Nu se pun  in opera conducte din polietilena daca temperatura exterioara atinge nivelul 
minim specificat de producator.

Daca schimbarea de directie nu se poate realiza prin flexibilitatea naturala a conductei din 
PEID, se vor utiliza coturi prefabricate uzinate. Amplasarea exacta va fi convenita cu Inginerul, la
fata locului.

1.4. Imbinarea conductelor

1.4.1. Generalitati
Toate imbinarile vor avea clasa de presiune egala sau mai mare decat cea a conductelor la 

care se branseaza. In nici un caz clasa de presiune a imbinarii nu va fi mai mica de PN 6, iar clasa 
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de presiune va fi mai mare in cazurile specific indicate in Desene sau cand Inginerul considera 
necesar.

Taierile din conducte vor fi reduse la minim. Daca pana la sfarsitul Contractului raman 
materiale nefolosite, Antreprenorul nu va putea solicita decontarea lor suplimentara. 
Antreprenorul va include in preturile unitare si pierderile tehnologice sau cele cauzate de risipa.

Daca este necesara taierea conductelor, aceasta se va realiza cu precizie, cu ajutorul unei 
masini de taiat, astfel incat capatul conductei sa fie un cerc perpendicular pe axa conductei.

In toate situatiile, capetele conductelor vor fi curatate cu atentie, atat in interior cat si in 
exterior, inainte de a incepe imbinarea. Imbinarile vor fi lasate descoperite pana la finalizarea 
testului de presiune, daca nu este stabilit altfel de catre Inginer.

Ca regula stricta, capetele libere ale conductelor vor fi inchise cu capace etanse de 
siguranta, pana la realizarea imbinarii.

A. Conducte PEID 
Constructorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara 

recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.
Conductele prevazute prin proiect se imbina prin urmatoarele procedee:

  sudura cap la cap (imbinare nedemontabila);
 electrofuziune (imbinare nedemontabila);
  imbinare cu flanse (imbinare demontabila)

Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un sistem 
integrat din PEID, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea conductelor. Sudura 
cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi electrofuziunea ar putea fi preferata 
prioritar, din cauza lipsei de spatiu.

Imbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente 
adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat. Procedurile corecte de 
asamblare a elementelor realizate din materiale diferite si avand grosimi diferite ale peretilor sunt 
indicate in figura de mai jos.

Imbinarile conductelor PEID (sudura cap la cap si electrofuziune) se vor executa numai de
sudori autorizati iar toate echipamentele utilizate vor fi verificate metrologic.

Constructorul va prezenta Inginerului spre aprobare lista cu personal, insotita de 
autorizatiile aferente, inainte de inceperea lucrarilor. 
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A.1. Sudarea cap la cap
Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare 

si avand aceeasi grosime a peretelui.
Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu diametre 

mai mari de 63 mm. 
Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap 

si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu.
Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu 

ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor automatizate avand 
ciclu dublu de functionare.

Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata incalzita. La 
aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a temperaturii la suprafata. 

Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PEID - PE100 si PEID - PE80 se vor 
respecta instructiunile producatorului echipamentelor de sudura.

Mai jos sunt enuntate etapele procedurii de sudare cap la cap prin presare manuala: 
a) Se verifica daca echipamentul este complet, curat, fara defectiuni si in stare de 

functionare. Prima sudura va fi una de incercare. Pentru diametre mai mari de 180 mm se 
executa doua suduri de incercare. Astfel se asigura faptul ca placa de incalzire este curata.

b) Se verifica daca tuburile (sau tubul si fitingul) ce urmeaza sa fie asamblate au acelasi 
diametru interior, presiune de calcul si sunt realizate din acelasi material.

c) Se curata tuburile (sau tubul si fitingul ) care urmeaza sa fie asamblate.
d) Se separa complet colierele de fixare si se pozitioneaza echipamentul de taiere.
e) Se pozitioneaza tuburile (sau tubul si fitingul) chiar in dreptul lamei echipamentului de 

taiere si se strang colierele de fixare.
f) Se pune in functiune echipamentul de taiere si se preseaza capetele tuburilor (sau ale 

tubului si fitingul) contra lamei dispozitivului, pana ce extruziunea incepe sa se detaseze 
continuu din ambele componente de asamblat.

g) Se continua taierea, pe masura ce tuburile (sau tubul si armatura) se separa. Se opreste 
echipamentul de taiere si se indeparteaza, dupa ce lamele de taiere s-au oprit.

h) Se indeparteaza bavurile. Nu se ating capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului). Se 
verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile.
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i) Se aduc in contact capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) si se verifica daca intre 
ele nu este un interstitiu vizibil. Piesele se reajusteaza, daca este necesar. Se verifica daca 
diferentele sunt in limite acceptabile.Se verifica nivelul combustibilului in generatorul 
electric. Capetele sunt in contact strans (fara joc).

j) Se pune in functiune generatorul si se asteapta ca placa de incalzire sa ajunga la 
temperatura de operare. 

k) Se selecteaza regimul adecvat de crestere a presiunii de sudare. Se preseaza piesele contra 
placii de incalzire utilizand acest nivel de presiune.

l) Se verifica dimensiunea initiala a bordurii de sudat.
Dupa bordurarea initiala, presiunea din sistem trebuie adusa la nivelul corespunzator 

termofuziunii. Capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) trebuie sa ramana in contact cu 
placa de incalzire pe o durata corespunzatoare timpului de termofuziune.

Se deschid colierele, se indeparteaza placa de incalzire si se verifica daca pe ea a ramas 
material topit. Daca se constata existenta acestuia, nu se efectueaza imbinarea.
Daca placa de incalzire este curata, cele doua capete se aduc imediat in contact, timp de 10 
secunde, printr-o miscare lina. Materialul topit trebuie sa se ruleze in mod uniform inapoi, fata de 
linia de contact.

Se lasa imbinarea sa se raceasca pe durata specificata, mentinand-o in tot acest timp la 
presiunea de racire.
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Dupa racire (temperatura sudurii trebuie sa fie mai mica de 40°C), se desfac colierele. '
Se scot din coliere tuburile asamblate.
Se verifica imbinarea.
Daca este necesar, dupa racire se indeparteaza materialul in exces.
Se indeparteaza orice impuritate de pe fetele de incalzire.

A.2. Imbinarea prin electrofuziune
Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane electrosudabile, 

precum si a unui echipament special. 
Atunci cand acestea sunt conectate la o sursa de curent corespunzatoare, mansonul se 

topeste in tub fara a fi nevoie de echipamente suplimentare de incalzire. 
Echipamentele de sudura moderne sunt unitati portabile total automatizate care permit un 

control precis al tuturor parametrilor ceruti de procesul tehnologic (pozitie, temperatura, timp 
etc.). Suplimentar, echipamentul are posibilitatea de inregistrare a urmatorilor parametrii:

 identificarea operatorului;
 numarul operatiei;
 data si ora efectuarii acesteia;
 originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare;
 parametrii ciclului de sudare.

Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare atentie 
procedurilor astfel incat:

Suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie inlaturata;
Toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate inainte ca acestea sa fie 

asamblate, deoarece orice impuritate poate conduce la o asamblare defectuoasa. Daca se 
foloseste procedeul de stergere, este foarte important sa existe asigurarea ca suprafata care 
urmeaza sa fie asamblata este uscata.

Dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect pentru a nu exista deplasari in timpul 
procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si racire.

Protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia sa nu contamineze 
imbinarea.

Elementele de cuplare prin electrofuziune ajung in mod uzual pana la dimensiuni de 
400mm.
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Uneori tevile livrate in colaci pot avea o ovalizare prea mare pentru a se potrivi in 
elementele de cuplare (mansoane electrosudabile), sau coturile tuburilor pot face ca alinierea 
capetelor sa fie imposibila. Solutiile de abordare in acest caz pot fi:
(i) Utilizarea sculelor mecanice de indreptare sau rotunjire de capete de tuburi sau fitinguri;
(ii) Imbinarea prin fuziune a unui tronson drept de tub in capatul colacului, inainte de imbinare.

Imbinarea prin electrofuziune a conductelor si fitingurilor parcurge urmatoarele etape:
Et.1 Stabilirea reperelor de prelucrare

Se indreapta prin taiere capetele de conducta in vederea imbinarii;
Se curata capetele tubului pe o portiune de aprox. 500 mm folosind o carpa curata;
Se marcheaza zona, de pe care stratul oxidat de suprafata trebuie inlaturat, prin plasarea 

mansonului necesar fixarii, de-a lungul capatului de tub unde va avea loc imbinarea. Se traseaza o
linie in jurul circumferintei la o distanta adecvata de capatul tubului, folosind un marker potrivit;

In acest stadiu, nu se scoate inca mansonul din ambalajul sau.
Et.2 Pregatirea capetelor conductelor

Cu ajutorul unui dispozitiv de aschiere mecanic se indeparteaza in mod uniform materialul
aflat in exces fata de adancimea de insertie de pe suprafata identificata a tubului, pana la o 
adancime de 0,2 - 0,4 mm. 

Se asigura faptul ca tot materialul de polietilena in exces a fost indepartat.
Nu se ating suprafetele aschiate.
Cu ajutorul unei oglinzi se verifica daca si suprafetele inferioare de la extremitatea tubului 

fix au fost aschiate complet.
Et.3 Alinierea conductelor de imbinat

Se scoate mansonul electrosudabil din ambalaj si se verifica eticheta, ca asigurare a 
faptului ca a fost aleasa dimensiunea corecta;

Se potriveste acesta pe extremitatea tubului mobil. Se marcheaza pe tub adancimea de 
penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc;

Se pozitioneaza din nou pe extremitatea tubului fix. Se marcheaza pe tub adancimea de 
penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc.

Se pozitioneaza, fara a o strange, clema de fixare, pe tubul fix;
Se pozitioneaza tubul mobil in dispozitivul de cuplare;
Dupa ce se verifica faptul ca dispozitivul de cuplare este centrat cu clema de fixare si ca 

tuburile sunt introduse in dispozitiv cu adancimea de penetrare, se strange clema complet.
Se roteste usor dispozitivul de cuplare, pentru a verifica daca tuburile sunt corect aliniate.

Et.4 Procesul de electrofuziune 
Se verifica daca exista suficient combustibil in generator, pentru intreaga perioada de 

fuziune. Se verifica dispozitivul de control si cablurile pentru a nu prezenta defectiuni.
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Se indeparteaza, capacele terminalelor electrice de pe dispzitivul de cuplare;
Se conecteaza cablurile generatorului la bornele dispozitivului de cuplare.
Se verifica timpul de fuziune indicat pe eticheta si se introduce in timer-ul dispozitivului 

de control.
Se apasa butonul de pornire al dispozitivului de control si se asigura faptul ca ciclul de 

fuziune este parcurs in intregime.
La sfarsitul ciclului de incalzire, indicatorii de topire trebuie sa aiba o valoare crescuta. 

Daca nu se constata nici o modificare vizibila a acestora, imbinarea trebuie taiata si se va executa 
o noua imbinare.

Se asteapta ca ansamblul sa se raceasca, respectandu-se timpul de racire indicat pe 
eticheta.

Se indeparteaza cablurile si clemele de fixare.

Cablul     Cleme de
Generatorului      fixare

Setare timp      Dispozitiv de
               Comanda

Etapa 4. Pregatirea generatorului

A.3. Fitinguri de bransament pentru electrofuziune
Fitingurile de bransament pentru electrofuziune sunt disponibile pentru majoritatea 

dimensiunilor principale pana la 400 mm. Ele sunt indicate pentru conducte la presiuni de 10 si 16
bar (PEID - PE100).

Aceste fitinguri de tip „sa” cuprind o suprafata suport de fuziune, o ramura prevazuta cu 
capac filetat (utilizata numai pentru dirijarea cutitului de gaurire a conductei pe care se monteaza 
fitingul) si ramura efectiva de racord. 

Pentru imbinarea lor prin electrofuziune se vor parcurge urmatoarele etape:
Et1. Marcarea suprafetei de fuziune a tubului (conducta principala) la care se face racordul

Se curata impuritatile de pe tub cu o carpa curata.
Fara a scoate fitingul din ambalaj, se pune in pozitia recomandata pe conducta principala. 

Se marcheaza conturul in mod clar si continuu in jurul suportului fitingului de bransament. 
Et. 2 Pregatirea suprafetei de fuziune a tubului la care se face racordul

Se utilizeaza o racleta pentru a indeparta un strat de 0,2 -0,4 mm, de pe suprafata marcata;
Se asigura ca toate resturile de polietilena au fost indepartate. Nu se atinge suprafata 

curatata.
Et. 3 Verificarea fitingului de bransament

Se scoate fitingul din ambalaj, fara a se atinge suportul de contact;
Se verifica pe eticheta daca marimea corecta a fost aleasa;
Se indeparteaza capacul si se asigura ca ramura de taiere este rectilinie;
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Et. 4 Pregatirea pe pozitie a fitingului de bransament
Se asigura ca surubul de prindere dispozitivului de fixare este complet desurubat;
Se verifica daca pe suprafata curatata nu apar impuritati. Nu se atinge nici o zona de 

fuziune;
Se pozitioneaza fitingul in dispozitiv;
Se fixeaza fitingul pe suprafata pregatita a tubului (conducta principala);
Se invarte surubul de strangere pana cand e indicata presiunea corecta;
Capacele terminalelor electrice se indeparteaza.
In aceasta etapa se va pregati si conducta de racord care respectand operatiile descrise 

anterior pentru imbinarea conductelor prin electrofuziune. Apoi conducta se pozitioneaza in 
ramura de racord a fitingului bransament. 

Et. 5 Procesul de electrofuziune
Se verifica daca exista  combustibil suficient in generator pentru intreaga perioada de 

fuziune. Se verifica de asemenea si cutia de control si cablurile pentru eventuale defecte.
Cablurile se conecteaza la terminale pe suport.
Se verifica timpul de fuziune indicat pe eticheta si se introduce acest timp in timer-ul 

cutiei de control.
Se apasa butonul de pornire al cutiei de control. asigurandu-se ca ciclul (JR fuziune)
Se indeparteaza cu grija cablurile fara a se deranja fitingul. 
Se respecta timpul de racire indicat pe etichete.

Et. 6 Operatii finale
Se indeparteaza sculele;
Se inspecteaza vizual imbinarile, asigurandu-se ca indicatorii de fuziune nu sunt in relief;
Se gaureste conducta pe care s-a montat fitingul dupa care se reaseaza capacul pe ramura 

de taiere a acestuia;
Se trece la finalizarea bransamentului.
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A.4. Imbinare cu flanse
Acest tip de imbinari se practica pentru montajul armaturilor pe retea (vane de separare, 

hidranti).
Toate flansele vor fi gaurite si vor fi in concordanta cu EN 4504. Presiunea nominala a 

flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune nominala a conductelor sau fitingurilor la 
care sunt atasate, dar nu mai mica de PN 6. Toate flansele vor fi prevazute cu suruburile, piulitele,
saibele si garniturile de etansare aferente, conform specificatiei de fata.

Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea unei piese 
speciale (adaptor pentru flanse) care se racordeaza la conducta printr-una dintre imbinarile fixe 
amintite.

Flansa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept contraflansa 
pentru fixarea armaturilor.

Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija iar suruburile se vor strange 
initial cu mana. In continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia alternandu-le pe cele 
diametral opuse. 

Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite tipului de 
adaptor. 

Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de efectele 
temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizarii.

Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald.
Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in momentul 

utilizarii lor.
Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand acestea sunt 

stranse cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita.
In situatia in care trecerea de la PEID la otel se face in pamant, de exemplu in cazul 

supratraversarilor, imbinarea se va face tot cu stut adaptor, flansele fiind protejate impotriva 
coroziunii.

1.5. Fitinguri

1.5.1. Generalitati
Prin “fitinguri” se intelege: coturi, teuri, cruci, reductii, racorduri, stuturi, cuplaje si alte 

asemenea repere.
Fitingurile vor fi din PEID, fonta ductila sau otel asa cum este specificat in Plansele 

desenate si vor avea clasa minima de presiune egala cu cea a conductei pe care se monteaza.
Piesele de legatura si accesoriile vor fi din Seria A in conformitate cu EN545/1994 si ISO 

2531/91 si vor fi livrate impreuna cu conductele in cantitatile specificate in listele de cerinte 
pentru fiecare grupa in parte.

Protectia exterioara si interioara a pieselor de legatura metalice se va face conform 
specificatiilor EN 545/1994 si ISO 8179- partea I/1995 

Testele pentru piesele de legatura si accesorii se vor face conform EN545/1994 si ISO 
2531-91 sau echivalent.

Piesele de legatura vor fi cu flanse dupa cum este specificat in fiecare lista in parte.
La schimbarile de directie si la ramificatii, imbinarile cu garnituri din elastomeri conform 

EN545/1994 si ISO 4633-83 vor fi imbinari zavorate, la legatura cu tuburile din amonte si/sau 
aval, pentru eliminarea masivelor de ancoraj.

Imbinarile cu flanse vor corespunde cu dimensiunile si cu detaliile de gauri specificate 
conform ISO 1092-2/93.
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Furnizorul trebuie sa dea toate detaliile despre caracteristicile materialelor si tehnica de 
aplicare a protectiei anticorozive interne si externe prin invelisuri la imbinari sau in locurile in 
care invelisurile sunt deteriorate.

Toate fitingurile din PEID vor avea caracteristici identice cu cele ale conductei de 
legatura.

Toate fitingurile din fonta vor avea urmatoarele caracteristici de baza:
 protectia exterioara va fi realizata prin aplicarea unui strat din aliaj Zn- Al si protejat final 

cu vopsea epoxidica conform EN 545.
  protectia  interioara va fi realizata prin aplicarea unui strat de vopsea epoxidica;
  grosimea peretelui va fi mai mare dacat cea a peretelui conductei echivalente ca diametru 

si preiune nominala
De asemenea, fitingurile din fonta vor avea aplicate la exterior urmatoarele date:

 Diametrul nominal;
 Presiunea nominala;
 Materialul sau standardul de fabricatie;
 Sigla producatorului.

Pentru o facila demontare a vanelor, fitingurile adiacente vor avea flanse mobile.

1.5.2. Reductii
Toate reductiile vor fi de tip concentric si confectionate din fonta ductila conform SR EN 

545,PEID sau otel asa cum este specificat in Plansele desenate. Reductiile vor fi incluse in linia de
conducte cu acelasi tip de imbinari utilizate intre sectiunile de conducte sau dupa cum recomanda 
producatorul conductelor si fitingurilor si conform aprobarii Inginerului.

1.5.3. Coturi
Toate coturile vor fi confectionate din fonta ductila conform SR EN 545, PEID sau otel 

asa cum este specificat in Plansele desenate. Coturile vor fi incluse in linia de conducte cu acelasi 
tip de imbinari utilizate intre sectiunile de conducte sau dupa cum recomanda producatorul 
conductelor si fitingurilor si conform aprobarii Inginerului. Coturile vor fi asigurate dupa 
necesitati.

1.5.4. Teuri
Toate teurile, egale sau reduse, vor fi de tip 90° si confectionate din fonta ductila conform 

SR EN 545, otel sau PEID pe care se monteaza dupa cum este specificat in Plansele desenate. 
Teurile vor fi incluse in linia de conducte cu imbinari cu flanse sau dupa cum recomanda 
producatorul fitingurilor si conform aprobarii Inginerului.

1.5.5. Flanse oarbe
Flansele oarbe vor fi instalate la capetele conductelor, fie ca sunt sau nu indicate pe 

Plansele desenate. Se vor utiliza o garnitura de etansare si buloane din otel galvanizat, aprobate de
Inginer. Dimensiunile flanselor vor fi in conformitate cu STAS 7451-88 sau EN 1092-1-2001.

Nu se accepta garnituri din cauciuc pentru etansarea flanselor oarbe.

1.5.6. Adaptor cu flansa
Adaptoarele cu flanse vor fi instalate la imbinarile demontabile din camine sau rezervoare,

fie daca sunt sau nu indicate pe desene. Vor avea acelasi diametru si clasa de presiune egala sau 
mai mare ca a conductei pe care se monteaza.

1.5.7. Fitinguri pentru bransarea ramificatiilor
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Bransamentele de ramificatii de la conducta principala la punctele de distributie, 
bransamente de serviciu se vor realiza dupa cum urmeaza:
a) pentru bransamentele mai mici sau egale cu 63 mm, fitingurile vor fi de tip teu de 
electrofuziune cu colier. Teurile de bransare vor fi din PEID, si se vor monta pe conducta conform
aprobarii Inginerului.
b) pentru ramificatiile cu diametrul mai mare de 63 mm, fitingurile de racordare a ramificatiilor 
vor fi de tip teu imbinat prin sudare cap la cap.

Imbinarea si montarea vanelor, adaptoarelor, conectorilor si a altor piese in aceste 
bransamente de ramificatie se va realiza cu imbinari prin electrofuziune, imbinari cu filet, cu 
comprimare sau o combinatie intre acestea.

Dimensiunile pentru toate fitingurile pe ramificatii se vor deduce din dimensiunea 
conductei principale si din bransamentul necesar pe ramificatie.

1.5.8. Cuplaje speciale
Cuplajele speciale pot fi necesare in urmatoarele situatii:

 tranzitia de la un material la altul;
 montarea vanelor, vanelor de golire, ventilelor de aerisire si in puncte de distributie;
 imbinari intre conducte cu dimensiunea in sistem metric si respectiv in sistem britanic 

(imperial);
 instructiuni speciale ale Inginerului.

Aceste imbinari pot sa nu fie indicate in Specificatii sau in Plansele desenate, dar aceasta 
nu il elibereaza pe Antreprenor de responsabilitatea de a realiza aceste imbinari. Antreprenorul va 
prezenta Inginerului spre aprobare specificatiile producatorului pentru imbinarile speciale, cu cel 
putin doua saptamani inainte de instalare.

La racordarea bransamentelor existente din otel la conductele reabilitate din PEID se vor 
folosi cuplaje mixte din otel - PEID. Capatul din PEID al cuplajului dinspre teava de PEID se va 
racorda prin  conectori, iar capatul din otel al cuplajului se va racorda la teava din otel doar prin 
sudura. Sudarea va fi urmata in mod obligatoriu de izolare anticoroziva la cald.

1.5.9. Fitinguri din fonta cu flanse
Fitingurile din fonta turnate vor avea flanse sudate, in conformitate cu Standardul ISO 

2531- 1991.
Imbinare cu flanse:

Garnitura imbinarii cu flanse are o grosime minima de 3 mm; materialul utilizat pentru 
garniturile de imbinare cu flanse este un elastomer EPDM sau echivalent, in conformitate cu 
Standardul International SREN 598/2005. 

Conditiile cele mai potrivite pentru depozitarea elastomerilor vulcanizati sunt stabilite prin
Standardul International ISO 2230/1973.

Rezistenta minima la tractiune este de 400 N/mm; limita conventionala de elasticitate de 
0,2 % este  de minim 300 daN/ mm.

Alungirea minima la ruptura este de 5%.
Manevrarea:

Manevrarea cu grija a fitingurilor in timpul transportului, descarcarea si montajul, 
reprezinta conditii esentiale pentru o durata de viata lunga.De aceea fitingurile trebuie sa fie 
descarcate si pozate numai sub supravegherea personalului calificat.

Este necesar sa se respecte anumite dispozitii de baza, cum sunt:
-se folosesc echipamente de ridicat de putere adecvata,
-se manevreaza cu grija,
-se evita balansurile, socurile sau frecarile fitingurilor de pereti, sol sau ghidaje.
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Transportul:
Este necesar sa se respecte câteva reguli simple de ancorare pentru a reduce riscurile de 

deteriorare in timpul transportului:
 târârea  fitingurilor pe sol, aceste miscari riscând sa degradeze izolatia exterioara
 transportarea fitingurilor in locuri cu factori cu risc
 depozitarea tuburilor pe  pietre mari sau instabile
 interzicerea oricui contact intre fitinguri si suprafete metalice (pentru a evita deteriorarea 

izolatiilor)
 asigurarea incarcarii si descarcarii fitingurilor in conditii de siguranta (se folosesc chingi 

textile sau cârlige adaptate; se interzice folosirea de sufe metalice neizolate)
 asigurarea stabilitatii incarcaturii in timpul transportului
 folosirea de vehicule sau remorci prevazute cu un echipament lateral obligatoriu pentru 

stabilizarea incarcaturii
 Depozitare si conservare:

Depozitarea fitingurilor pe santier trebuie sa permita o buna gestiune a pieselor si sa 
usureze eventualele reparatii.

Pentru aceasta se impune repectarea unor dispozitii de baza:
 suprafata de depozitare trebuie sa fie plana
 trebuie sa se evite terenurile mlastinoasa, solurile corozive
 la sosirea lor la locul de depozitare, fitingurile trebuie sa fie controlate si daca prezinta 

avarii, ele trebuie sa fie reparate inainte de a fi depozitate,
 fitingurile se depoziteaza pe diametre in stive omogene si stabile,
 se folosesc suporti sau distantieri din lemn suficient de rezistente si de buna calitate.

Depozitarea garniturilor de imbinarea trebuie sa se faca având in vedere caracteristicile 
elastomerilor.

In vederea asigurarii stabilitatii imbinarilor este esential sa se foloseasca numai garnituri 
care sa corespunda specificatiilor de calitate si se recomanda sa fie livrate de producatorul 
fitingurilor.

Conditiile de depozitare vor tine seama de:
 temperatura de depozitare
 umiditatea sau uscaciunea mediului
 expunerea la lumina, aceasta insemnând ca trebuie pastrate la loc racoros, uscat si 

nedeformate. Se va evita expunerea lor directa la razele soarelui
Temperaturi de montare pe santier:

Se recomanda ca depozitarea sa se faca la o temperature mai  mica de 25º.
Trebuie sa se evite deformarea garniturilor la temperatura scazuta, deoarece la temperatura

sub 0 º rigiditatea garniturilor poate creste pâna  pâna  la un anumit punct.
De aceea, când  montarea fitingurilor se realizeaza la temperature sub 0 º, garniturile 

trebuie sa fie depozitate pe cât posibil  la temperatura peste 10 º C, in vederea usurarii imbinarii.
Garniturile nu trebuie scoase din depozit decât in momentul realizarii imbinarii.

Inainte de montaj, temperatura garniturilor trebuie sa fie adusa la 20 º C timp de câteva ore, pentru
ca acestea sa-si regaseasca supletea initiala.

Se considera optima utilizarea garniturilor de imbinare intr-un termen de 6 ani dupa 
fabricarea lor, acestea fiind depozitate in conditii prevazute prin Norma ISO 2230.
Imbinari cu flanse:

Imbinarea cu flanse , este constituita din 2 flanse, garnitura de imbinare si buloane ale 
caror numar si dimensiuni depind de Pn si Dn.

Etanseitatea este asigurata prin compresiune axiala a garniturii, obtinuta prin strângerea 
buloanelor.
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Caracteristicile principale ale imbinarii cu flanse sunt:
 precizia de asamblare,
 posibilitatea montarii si demontarii in linie.
 Imbinarile cu flanse sunt de 2 tipuri:
 imbinari cu flanse orientabile,
 imbinari cu flanse mobile,

Imbinarea cu flanse orientabile este constituita din 2 flanse mobile montate pe corpul 
piesei.

Rotirea flanselor usureaza orientarea pieselor si montarea buloanelor.
Imbinarea cu flanse fixe are flanse care fac parte integranta din corpul piesei.
Aceste flanse sunt obtinute direct prin turnare.
Acestor imbinari corespund 2 tipuri de garnituri:

 garnituri plate fara insertie
 garnituri cu insertie metalica

Garnitura plata fara insertie este indicata pentru situatiile curente.

Norme ce trebuie respectate:
-SR EN 545/2003  Tuburi, racorduri si accesorii din fonta ductila pentru retea cu presiune
-SR ISO 7005-2/2001 Flanse din fonta   

Montarea imbinarilor cu flanse
Montarea imbinarii cu flanse prin garnituri plate traditionale, necesita respectarea 

urmatoarelor operatiuni:
curatarea si alinierea flanselor,

 se controleaza aspectul si curatenia flanselor si garniturii de imbinare,
 se aliniaza piesele de montat
 se  lasa intre cele doua flanse de asamblat un mic interval permitând trecerea garniturii de 

imbinare.
 Pozitionarea garniturii:
1. se introduce garnitura de imbinare intre flanse si se aseaza la locul lor suruburile
2. se centreaza garnitura intre proeminentele celor 2 flanse.
 Strângerea  buloanelor
1. se monteaza piulitele
2. se strâng buloanele incrucisat

Strângerea buloanelor este destinata doar pentru a asigura compresia imbinarii si nu are ca 
obiect exercitarea de forta de tractiune asupra elementelor conductelor

1.5.9. Verificarea, testarea si dezinfectarea conductelor

1.5.9.1. Generalitati
Verificarile, incercarile si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la 

inlocuire de conducte. Acestea se pot efectua la intreaga retea prevazuta in documentatia de 
investitie, sau pe tronsoane de conducte ce pot fi puse in functiune.

Inainte de punerea in opera, fiecare conducta va fi curatata si se va verifica starea ei. 
Conductele care au fost deteriorate si care, in opinia Inginerului nu mai pot fi remediate in mod 
satisfacator, vor fi respinse si indepartate de pe santier.

Dupa ce conductele sunt in pozitia finala si imbinate, transeea se va umple la un nivel care
depaseste cu putin partea superioara a conductei, lasandu-se imbinarile neacoperite. Imbinarile se 
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vor lasa neacoperite pana la finalizarea urmatoarei liste de actiuni, iar Inginerul acorda 
permisiunea de acoperire:

 inspectarea vizuala;
 testarea de presiune.
 spalarea si dezinfectarea.

Toate testele se vor derula in prezenta Inginerului.
Cu cel putin o luna inainte de inspectarea si testarea primei sectiuni de conducta, 

Antreprenorul va prezenta Inginerului, spre aprobare, o planificare detaliata si metodele de lucru 
pentru realizarea inspectiilor, a testului de presiune, dezinfectarii si predarii spre exploatare. Orice
modificari solicitate de Inginer fata de detaliile prezentate vor fi aplicate de Antreprenor pe 
cheltuiala proprie.

Daca Inginerul considera ca un anumit numar de tronsoane de conducta inacceptabil nu a 
raspuns in mod corespunzator la testele de presiune, Antreprenorul este obligat sa refaca probele 
pe santier inainte de montaj. In acest caz, rezultatele trebuiesc prezentate Inginerului spre 
aprobare inainte de reluarea montajului. Costul acestor probe va fi suportat in intregime de 
Antreprenor.

Punerea in functiune a obiectivelor se va face etapizat, pe baza graficului de executie a 
lucrarilor. Dupa terminarea lucrarilor la un obiectiv, care functioneaza independent de restul 
componentelor din contract (tronsoane de conducte intre camine), toate lucrarile aferente acestui 
obiectiv vor fi testate, urmand apoi punerea in functiunea a obiectivului.

1.5.9.2. Verificarea conductelor
Pe parcursul executarii lucrarilor, in afara verificarilor pe care le va efectua Inginerul (prin

dirigintele de santier), Antreprenorul va efectua verificari de calitate prin persoane autorizate de 
I.S.C. (responsabilul tehnic cu executia si responsabilul cu controlul tehnic de calitate in 
constructii) dupa cum urmeaza:

 calitatea materialelor utilizate, dupa certificatele de calitate
 respectarea tehnologiei de montaj
 respectarea traseelor conductelor, amplasarea caminelor etc.

Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai daca sunt conform prevederilor din 
proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul manipularii nu au suferit 
deteriorari.

Inspectarea vizuala va fi realizata de Inginer, care va verifica inclinatia, directia, 
liniaritatea, aspectul suprafetei interioare, adancimea si imbinarea corecta. Orice modificari cerute
de Inginer vor fi realizate inainte de testul de presiune si dezinfectare.

La conductele sudate vor fi verificate prin sondaj cordoanele de sudura folosindu-se 
metode nedistructive (de exemplu gamagrafiere) respectandu-se prescriptiile tehnice specifice in 
vigoare. 

Verificarea debitului de apa efectiv transportata este recomandat sa se faca odata cu 
spalarea totala a conductei.

Verificarile, incercarile si probele se executa coform Legii 10/1995, cu completarile si 
modificarile ulterioare, privind calitatatea constructiilor, Regulamentul de receptie a lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora (HG nr. 273/94), STAS 4163 si a altor reglementari 
specifice.

Inainte de efectuarea probei de presiune se verifica:
1) Concordanta lucrarilor executate cu proiectul;
2) Caracteristicile robinetelor, hidrantilor, golirilor, ventilelor de aerisire-dezaerisire, 

reductoarelor de presiune, clapetelor, altor armaturi etc.;
3) Pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate;
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4) Pozitia si executia caminelor, echiparea acestora;
5) Protectia anticoroziva si termoizolatiile, unde este cazul;
6) Calitatea sudurilor si a altor tipuri de imbinari;
7) Executia masivelor de ancoraj.

1.5.9.3. Proba de presiune a conductelor
Retelele de distributie nou executate trebuie sa fie supuse probei de presiune inainte de 

darea in functiune.
Scopul probei este verificarea etanseitatii conductelor, imbinarilor acestora si a tuturor 

accesoriilor etc, precum si a stabilitatii conductelor la regimul maxim de presiune.
Probarea retelelor de presiune se face pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor 

producatorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare, dupa o spalare 
prealabila.

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor SR 4163 si SR 6819 
precum si a normativului NP 133/2013.

Incercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apa potabila. Nu se admite proba de 
presiune pneumatica.

Tronsonul de proba nu va depasi 500 m. Lungimea acestuia poate fi mai mare la 
propunerea Antreprenorului, cu acordul Inginerului. Tronsoanele de proba pot fi mai scurte in 
cazul terenurilor in panta sau pentru portiunile de retea pentru care conditiile locala impun 
inchiderea rapida a transeelor.

Tronsoanele de proba trebuie sa cuprinda portiuni de retea cu aceeasi presiune de 
functionare (nominala).

La inceperea probei de presiune tronsoanele de retea trebuie sa aiba montate toate 
armaturile. Inchiderea capetelor tronsoanelor se face cu blinduri, flanse oarbe, capace.

Probarea tronsoanelor de retea se face cu conductele de bransament montate pana la 
robinetele de concesie.

Umplerea conductelor cu apa potabila se incepe de la punctul cel mai de jos al tronsonului 
de probat si numai dupa montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului. Dupa umplere se 
recomanda o aerisire finala, prin realizarea unei usoare suprapresiuni pana la eliminarea totala a 
bulelor de aer din apa. Apoi se procedeaza la inchiderea dispozitivelor de aerisire.

1.5.10. Continutul probelor hidraulice

1.5.10.1. Generalitati
Conductele vor fi supuse la probe hidraulice de presiune care se vor efectua in prezenta 

Inginerului si vor fi conforme cu SR 4163-3.
 Dupa atingerea presiunii de proba, se mentin tronsoanele de proba sub presiune circa 2 

ore, pentru stabilizare.
Pentru efectuarea probei de presiune se folosesc:

 pompe pentru ridicarea presiunii;
 manometre cu domeniu de masurare care acopera presiunea de proba si cu diviziuni de 0,1

bar.
 clapete de retinere
 dispozitive de aerisire
 armaturi de inchidere;

Presiunea de proba este de regula 1,5 x Pregim.
P regim pentru reteaua proiectata este de 6 bari.
Durata probei este 1 ora.
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Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fise 
speciale. Aceste fise trebuie sa cuprinda si toate defectiunile constatate pe perioada probei si 
remedierile efectuate.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte. 
Antreprenorul va furniza toate materialele necesare testelor.
Manometrele care vor fi folosite la probe vor trebui sa fie acceptate de Beneficiar.  

Acestea pot fi mecanice sau electronice iar domeniul lor de masura trebuie sa acopere valoarea 
presiunii de proba.Toate aparatele de masura vor fi etalonate si vor avea verificarile metrologice 
impuse de lege in termenele de valabilitate, inainte de inceperea probelor si la intervale regulate 
dupa aceea, conform solicitarilor Inginerului.

Testul de presiune se considera reusit daca dupa trecerea intervalului de o ora de la 
atingerea presiunii de incercare, scaderea presiunii in tronsonul testat nu depaseste 0,2 bari si nu 
apar scurgeri vizibile de apa.

In cazul in care testul de presiune nu a reusit, Antreprenorul va localiza pierderile si va 
repara, inlocui sau reface tronsonul/imbinarea defecta si va relua probele hidraulice pe cheltuiala 
sa.
Verificari si probe dupa efectuarea probei de presiune

Dupa testul de presiune se vor efectua urmatoarele:
1) Intocmirea procesului verbal al probei de presiune;
2) Executarea marcarii traseului retelelor in vederea reperarii ulterioare conform STAS 

9570/1.
3) Umplerea transeii;
4) Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;
5) Refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;
6) Refacerea trotuarelor;
7) Refacerea spatiilor verzi;
8) Inainte de executia umpluturilor la cota finala se efectueaza ridicarea topografica detaliata 

a conductei (plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor ingropate, caminelor 
(echiparea acestora), hidrantilor, bransamentelor etc.

9) Releveele retelelor se anexeaza Cartii Constructiei si se introduc in Sistemul Geografic 
Informational (acolo unde exista) detinut de unitatea de exploatare a sistemului de 
alimentare cu apa a localitatii.
Inainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform normelor

specifice. Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul unitatii de exploatare a 
retelelor, asistat de Antreprenor conform prevederilor SR 4163 -3.

La proiectarea, executia, darea in functiune, exploatarea si intretinerea retelelor se vor 
respecta normele de protectie a muncii.
Spalarea si dezinfectarea conductelor

Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un 
fel de reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor. Spalarea se face de catre Antreprenor, cu 
apa potabila, pe tronsoane de 100-500 m. 

Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din 
interiorul conductei. Spalarea se face din amonte in aval.

Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei si cu 
bransamentele inchise conform SR 4163 – 3.

Toate tronsoanele de conducta vor fi dezinfectate inainte de a fi racordate la sistemul de 
distributie existent.

Solutia dezinfectanta si apa se introduc in retea prin hidranti sau prin prize special 
amenajate si se verifica daca a ajuns in intreaga parte de retea supusa dezinfectarii. Verificarea se 
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face prin hidranti sau cismelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerata terminata 
in momentul in care solutia dezinfectata apare in toate aceste puncte de verificare.

Dezinfectarea se face de regula cu clor sau cu o alta substanta dezinfectanta, sub forma de 
solutie, care asigura in retea miminum (25 – 30) mg clor activ la 1 l apa.. Solutia va trebui sa 
ramana in retea 24 de ore sau mai mult conform indicatiilor Inginerului dupa care se evacueaza 
prin robinetele de golire sau prin hidranti si se procedeaza la o noua spalare. 

In aceasta perioada, vanele din sistem vor fi actionate cel putin o data. 
La sfarsitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru masurarea reziduurilor de 

clor. 
Testele se vor face in capatul cel mai departat de locul in care a fost introdus clor. Clorul 

rezidual trebuie sa fie de cel putin 10 mg/l. In caz contrar se mareste concentratia dezinfectantului 
pana la obtinerea acestei valori.

Antreprenorul trebuie sa obtina de la Beneficiar aprobarea pentru metoda de eliminare a 
apei clorinate precum si momentul in care va avea loc aceasta la sfarsitul probelor finale. Se 
recomanda ca evacuarea apei provenind de la dezinfectarea retelei in reteaua de canalizare sa se 
faca cu luarea masurilor necesare de neutralizare a clorului.

Spalarea conductelor dupa dezinfectie se va face pana dispare mirosul de clor. Dupa 
terminarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico chimice si bacteriologice.

In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp 
mai mare de 3 zile si in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv 
nu indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectia se repeta.

Operatiunile de proba de presiune si dezinfectare se pot face concomitent, daca in 
prealabil a fost realizata spalarea conductei si numai daca exista acordul Inginerului. 
Receptia lucrarilor

Receptia reprezinta actiunea prin care Beneficiarul accepta si preia lucrarea, aceasta 
putand fi data in functiune, certificandu-se faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile 
conform prevederilor contractuale si ale documentatiei de executie.

Receptia conductelor pentru alimentare cu apa rece a consumatorilor din localitati se 
efectueaza atat la lucrari noi cat si la inlocuiri sau devieri locale de conducte.

Receptia se face conform Legii nr.10/1995, cu completarile si modificarile ulterioare 
privind calitatea in constructii, „Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora„ (HG nr. 273/94) si altor reglementari specifice.

Etapele de realizare a receptiei sunt:
1) Receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;
2)Receptia finala - dupa terminarea perioadei de garantie prevazuta in proiect.
3)Receptia retelelor de alimentare cu apa şi canalizare ale localitatilor se efectueaza in 
conformitate cu prevederile normativului NP 133/2013 si a reglementarilor in vigoare 

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu 
prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor aferente, precum si a 
instructiunilor de montaj ale producatorului de echipamente.

Verificarea se refera atat la elementele de constructii, cat si la instalatiile hidraulice, 
mecanice, electrice, etc., efectuandu–se cu respectarea standardelor in vigoare si a actelor cu 
caracter normativ.

La receptie se verifica si executarea tuturor lucrarilor conexe retelei.
Se vor avea in vedere in special conditiile tehnice privind:

 Echiparea cu aparate corespunzatoare;
 Folosirea echipamentelor prevazute in proiect;
 Respectarea traseelor conductelor, a diametrelor si tipurilor de materiale stabilite in 

proiect; 
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 Montarea si functionarea corespunzatoare a armaturilor aferente retelei si a tuturor 
echipamentelor auxiliare;

 Rigiditatea fixarii elementelor de instalatii de elementele de constructii;
 Asigurarea dilatarii libere a conductelor;
 Modul de amplasare a aparatelor de reglare, masura si control si accesabilitatea acestora; 
 Echiparea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor pentru stingerea cu apa a 

incendiilor, conform prevederilor din proiect si a indicatiilor producatorului 
echipamentelor;

 Calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;
 Aspectul estetic general al instalatiilor;
 Realizarea in conditiile proiectului tehnic a instalatiilor de alimentare cu energie electrica 

a punctelor de consum de pe traseul retelelor;
 Finalizarea lucrarilor speciale stabilite de Inginer

Intre conditiile obligatorii de efectuare a receptiei se numara si punerea la dispozitia 
Inginerului a tuturor documentelor de executie necesare intocmirii Cartii Constructiei si care 
trebuie sa contina cel putin:

a) documentele de calitate si de garantie a materialelor, utilajelor, aparatelor si 
echipamentelor folosite in executie; 

b) cartile tehnice de punere in functiune si exploatare a utilajelor, aparatelor, echipamentelor 
mecanice si electrice;

c) planurile conforme cu executia pentru toate obiectivele investitiei.
Scopul receptiei este sa verifice:

d) Realizarea lucrarilor de constructii-montaj in conformitate cu documentatia tehnico-
economica si cu prescriptiile tehnice;

e) Indeplinirea conditiilor pentru exploatarea normala;
f) Realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati.
g) Receptia obiectivelor de investitii se desfasoara in urmatoarele etape:
h) Receptia lucrarilor de constructii-montaj care se efectueaza pe parcursul executarii 

lucrarilor sau la terminarea obiectelor sau grupelor de obiecte care pot functiona 
independent;

i) Receptia punerii in functiune a capacitatii finale a obiectivului de investitii;
j) Receptia definitiva a obiectivului, care se efectueaza la termenul prevazut pentru 

realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati.
k) Comisia de receptie examineaza respectarea prevederilor din autorizatia de construire, 

precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente.
Examinarea se va face prin:

 cercetarea vizuala a lucrarii;
 analiza documentelor aferente cartii tehnice a constructiei sau a utilajului;
 executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de 

executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale conform 
legii;

 analizarea referatului de prezentare intocmit de proiectant, cu privire la modul in care a 
fost executata lucrarea. Beneficiarul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in 
contractul de proiectare;

 terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre Beneficiar si executant 
si in documentatia anexata la contract.
In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a 

constructiei sau a utilajului, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, 
probe si alte teste.
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La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-
verbal de receptie si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare Beneficiarului impreuna cu 
recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.

Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei, in cazul in care nu exista obiectii sau 
cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.

Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cand:
1. se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a 

lucrarilor din punct de vedere al exigentelor esentiale;
2. lucrarea prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facuta, ar 

diminua considerabil utilitatea ei;
3. exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de 

orice fel pentru a le clarifica;
4. se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a 

utilajului, echipamentului si a instalatiei tehnologice sau capacitatea de productie 
prevazuta sau nu permit punerea in functiune;

5. nu au fost respectate conditiile cerute de catre organele de avizare abilitate in acest scop.
Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei, daca constata vicii care nu pot fi 

inlaturate si care, prin natura lor, impiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale, 
caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari, etc.

Presedintele comisiei de receptie va prezenta Beneficiarului procesul-verbal de receptie cu
observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, 
Beneficiarul hotaraste admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotararea sa, in 
interval de 3 zile lucratoare, Antreprenorului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.

In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se 
vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se 
vor conveni cu Antreprenorul, dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data 
receptiei, daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.

Receptionarea lucrarilor este precedata de controlul riguros al acestora, care cuprinde in 
mod obisnuit:

 Verificarea transeei si patului conductelor;
 Verificarea conductei montate in sant;
 Verificarea cotelor conductelor;
 Verificarea respectarii prescriptiilor de montaj si functionare corecta a vanelor, aparatelor 

de masura, ventilelor de aerisire;
 Respectarea dimensiunilor si a cotelor prevazute in proiectele de executie;
 Asigurarea etanseitatii conductei;
 Verificarea la presiune;
 Verificarea capacitatii de transport (debitului);
 Verificarea umpluturilor, refacerii pavajelor si strazilor betonate;
 Respectarea masurilor de protectie si de securitate a muncii;
 Respectarea masurilor de protectie a mediului sau a celor stabilite de autoritatile locale.

Marcaje  aferente retelelor de apa
Sunt utilizate placute de marcaj doar pentru caminele de vane, vane ingropate si hidrantii 

de incendiu subterani.
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CAPITOLUL 2. ARMATURI SI ACCESORII

2.1. GENERALITATI

Domeniu de lucrari
Aceasta sectiune cuprinde furnizarea si instalarea vanelor, bransamentelor de serviciu, 

hidranti si alte anexe pentru transportul apei si retelele de distributie.
Daca nu se specifica altfel, toate armaturile care se vor livra si monta pe reteaua de apa vor

avea clasa de presiune PN 6 bari.

Planse desenate
Detalii cuprinzand desenele de executie aplicabile caminelor, hidrantilor, vanelor si 

bransamentelor de serviciu sunt prezentate in Plansele desenate. Amplasamentele bransamentelor 
de serviciu se vor stabili pe durata fazei de constructie.
Informari si rapoarte

Antreprenorul va prezenta, la momentul licitarii, detalii complete (incluzand specificatiile 
si desenele producatorului) pentru toate vanele si instrumentele de masura pe care intentioneaza sa
le furnizeze, incluzand toate vanele cu clapeta, vanele de inchidere, vanele de aerisire/dezaerisire, 
vanele de izolare, vanele de golire, , rezervoare si instrumentele de masura necesare.

2.2. MATERIALE

2.2.1. Generalitati
Antreprenorul va furniza armaturi care indeplinesc specificatiile tehnice prevazute in acest

capitol, numai de la fabricanti autorizati ale caror produse sunt folosite in instalatii similare.
Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului spre aprobare cate o mostra din fiecare tip 

de armatura si accesorile acesteia ce vor ramane ca martor in proprietatea beneficiarului.
Fisele tehnice de calitate prezentate de furnizor vor fi intocmite in conformitate cu 

Standardele Internationale recunoscute (ISO, EN), normele si caietele de sarcini de omologare a 
produsului. 

Produsele vor fi agrementate tehnic si acceptate de catre Ministerul Sanatatii pentru 
vehicularea apei potabile.

Materialele de constructie (corp, capac, piese interioare, suruburi, garnituri, etc.) trebuie sa
reziste conditiilor de lucru normale si maxim admise ale instalatiei din care face parte (presiune, 
temperatura).

Vanele actionate manual vor fi prevazute cu roata de manevra din fonta turnata sau cu tija.
Sensul de miscare al rotii de manevra va fi cel al acelor de ceasornic pentru inchiderea vanei.

Vanele fluture vor fi prevazute cu indicatoare de pozitie inchis-deschis.
Fiecare armatura va avea gravat pe corpul sau numele producatorului, anul de fabricatie, 

diametrul nominal, presiunea nominala, standardul de conformitate si acolo unde este cazul, o 
sageata care va indica directia de curgere a fluidului.

Utilizarea altor tipuri de armaturi in afara celor specificate se va putea face numai cu 
avizul proiectantului, care va stabili si conditiile de acceptare.

Conditiile de garantie pentru toate armaturile si accesoriile livrate conform contract trebuie
sa acopere o perioada de min. 12 luni de la punerea in functiune si min 18 luni de la livrare.

La livrare, se vor prezenta urmatoarele documente:
 certificatul de calitate al produsului;
 Declaratie de conformitate;
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 Certificat de garantie;
 buletinul de teste si masuratori dimensionale (lungimea de constructie si dimensiunile de 

legatura ale flanselor, alte dimensiuni caracteristice);
 instructiuni de montaj si exploatare.

Se vor furniza urmatoarele tipuri de armaturi:
Vane sertar cu corp scurt

Toate vanele sertar vor fi de tipul cu flanşe. Fac excepţie vanele sertar montate îngropat 
care trebuie să fie cu racorduri pentru prindere directă pe conductele de PEID, prevăzute cu inel 
de etanşare rezistent la tracţiune.

Vanele sertar vor fi fabricate conform EN 1074-1 şi 2, vor avea regimul de presiune de 
lucru de minim 10 bar si vor avea flanşe în conformitate cu ISO 7005 partea 2 (EN 1092-2: 1997, 
DIN 2501). 

Contractantul va prezenta un certificat de calitate prin care să dovedească faptul că vanele 
au fost testate hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 şi 2 / EN 12266. De asemenea furnizorul va
pune la dispoziţie un certificat de probe care să confirme faptul ca vanele au fost testate şi au 
rezistat la presiunea de încercare.

Vanele cu sertar vor fi de tip „fără întreţinere” şi vor avea următoarele caracteristici :
1)  corpul şi capacul vor fi din fontă ductilă conform DIN 1693.
2) sertarul vanei va fi din fontă ductilă şi va fi incapsulat interior si exterior în cauciuc

de tip EPDM avizat pentru apa potabilă.
3) piuliţa sertarului pană va fi din aliaj de alama.
4) axul vanei va fi neascendent şi va fi confecţionat din oţel inoxidabil roluit la rece.
5)sistemul de etanşare de pe tijă va fi de tipul „fără întreţinere”şi va cuprinde: 
 garnitură hidraulică din cauciuc EPDM 
 garnituri tip O-ring din cauciuc care să nu permită contactul metal-metal dintre tijă şi 

capac.
 inel raclor rezistent la radiaţii ultraviolete care va preveni pătrunderea murdăriei dinspre 

exterior.
Acoperirea cu pulberi epoxidice la interior şi exterior va fi conformă cu DIN 30677. 
Vanele vor avea posibilitatea demontarii capacului pentru schimbarea sertarului fara a fi 

necesara demontarea corpului din instalatie.
În cazul îngropării directe se vor folosi tije extensibile şi cutii de suprafaţă. 
Cutiile de suprafaţă vor avea următoarele caracteristici:

- corpul va fi din poliamidă rezistentă la temperaturi de până la 250°C.
- capacul din fontă GG.

Robinet automat aerisire-dezaerisire
Constructiv, se vor folosi robineti de aerisire-dezaerisire specializati pentru apa potabila, 

cu functionare ingropata sau supraterana. Cele supraterane vor avea asigurata protectia impotriva 
inghetului.

Vanele de aerisire-dezaerisire vor avea o presiune nominală de lucru corelata cu cea a 
retelei , vor fi cu triplă acţiune si se vor conecta la instalatia aferenta prin flanse conforme ISO 
7005-2 (EN1092-2, DIN 2501). Cele cu diametre mai mici de 50 mm se pot cupla si prin filetare.

Vanele vor permite:
Admisia aerului la golirea retelei;
Eliberarea aerului la incarcarea retelei;
Eliberarea aerului sub presiune in timpul functionarii retelei.

Aceste dispozitive vor avea capacitatea  de evacuare/admisie corelata cu dimensiunea 
retelei.
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Atât corpul cât şi angrenajul sistemului trebuie să fie protejate împotriva coroziunii şi să 
nu existe pericol de blocare sau deteriorare. 

Vanele de aerisire-dezaerisire vor trebui să aibă forme netede şi volume şi greutăţi reduse 
pentru o usoară manipulare şi montare.

Fiecare vană de aerisire-dezaerisire va fi montata impreuna cu un ventil de separare cu 
acelasi diametru si presiune nominala.

Corpul acestora va fi din fontă ductilă conform DIN 1693 si va fi acoperita la interior si 
exterior cu pulberi epoxidice aplicate electrostatic.

Vana cu reglaj automat de presiune
Vanele trebuie sa fie actionate hidraulic, cu o singura diafragma (membrana), in executie 

dreapta sau in colt. Vanele trebuie sa fie dublu flansate si sa aiba 3 componente majore: corpul, cu
scaunul instalat; capacul, cu lagare instalate; si ansamblul diafragmei. 

Vanele nu trebuie sa aiba pistoane care sa actioneze vana sau sistemul pilot. Nu trebuie sa 
existe camera separate intre capacul si corpul vanelor. In procesul de fabricatie nu trebuie sa se 
efectueze suduri. 

Vanele trebuie sa contina un disc elastic din cauciuc sintetic, cu o sectiune rectangulara 
cuprins in trei parti si jumatate de un suport de disc. Nu vor fi permise ca si suprafata de asezare 
discuri tip O-ring (circular, patrat). Ghidajul discului trebuie sa fie de tip conturat pentru a permite
tranzitia usoara a curgerii si trebuie sa mentina ferm discul in pozitie. Suportul de disc trebuie sa 
fie rigid, dintr-o singura bucata, capabil sa reziste socurilor aparute la deschidere/inchidere. 
Trebuie sa aiba margini drepte si marginile superioare sa fie rotunjite pentru a preveni uzura 
excesiva a diafragmei cand aceasta se curbeaza deasupra acestei suprafete. Nu vor fi permisi 
suporti de disc in forma de clepsidra si nici suporti de disc in forma de V sau suporti de disc cu 
fante. 

Ansamblul diafragmei(membranei) ce contine un ax din otel inoxidabil cu diametru 
suficient pentru a rezista la presiuni hidraulice mari trebuie sa fie complet ghidat la ambele capete 
de un lagar in capacul vanei si un lagar integral in scaunul vanei. Axul trebuie sa fie gaurit si 
filetat in capatul capacului pentru a primi o adaugare daca va fi considerate necesara. 

Ansamblul diafragmei(membranei) trebuie sa fie singura componenta mobila si trebuie sa 
formeze o camera etansa in partea superioara a vanei, separand presiunea de operare de presiunea 
din conducta. 

Diafragma(membrana) flexibila trebuie sa fie confectionata din tesatura de nylon 
combinata cu cauciuc sintetic compatibil cu lichidul vehiculat. Gaura din centru pentru trecerea 
axului vanelor trebuie sa fie etansata prin proces de vulcanizare sau cu ajutorul unei garnituri 
inelare din cauciuc, etansand gaura din centrul membrane pentru trecerea axului in zona presiunii 
de operare.   Diafragma(membrana) nu trebuie sa fie folosita ca suprafata de reazem. Diafragma 
(membrana) se va rezema in totalitate in corpul vanelor si in capac pe suprafete prelucrate ce 
sprijina nu mai putin decat o jumatate din suprafata totala a diafragmei(membrane) in pozitia 
complet deschisa sau complet inchisa. 

Scaunul vanelor si lagarul axului din capacul vanelor trebuie sa fie demontabil. 
Pentru vanele DN 150 si pentru vanele cu dimensiuni mai mici, lagarul capacului si 

scaunul trebuie sa fie filetate in capac si in corpul vanelor. 
Pentru vanele DN 200 si pentru vanele de dimensiuni mai mari scaunul vanelor trebuie sa 

fie fixat cu suruburi prelucrate cu cap plat.pentru a usura mentenanta. 
Lagarul din partea de jos a axului vanelor trebuie sa fie asezat concentric in scaun si 

trebuie sa fie expus curgerii pe toate partile pentru a evita depunerile. Pentru a asigura alinierea 
corecta a axului vanelor, corpului vanelor si capacul vor fi prelucrate cu umar de ghidaj. Lagarul 
capacului, suportul discului si scaunul vor fi confectionate din acelasi material. 
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Toate reparatiile necesare si/sau modificari, altele decat inlocuirea corpului vanelor trebuie
sa fie posibile fara demontarea vanelor din retea. 

Producatorul de vane trebuie sa ofere o garantie de 2 ani de la data livrarii cu conditia 
montariii vanelor si exploatarii vanelor in concordanta cu documentatia furnizata de catre 
producator in ceea ce priveste aparitia defectelor cauzate de materiale si de procesul de fabricatie. 

 Producatorul de vane trebuie deasemenea sa asigure un grafic al cavitatiei computerizat 
care va arata debitul, presiunea diferentiala, procentajul de deschidere al vanei, factorul Cv, viteza
sistemului si daca vor aparea defecte datorate efectului de cavitatie.
 
Materialele componentelor vanelor vor fi urmatoarele :
Corpul si capacul vanei: Fonta Ductila
Componente interne: Otel inox
Conexiune: Cu flanse
Tipul cauciucului: EPDM
Acoperire: Epoxy, min. 250 µm
Suruburi, piulite, saibe: Otel inox

Hidranti
Hidrantii supraterani vor avea urmatoarele caracteristici:

 Corpul va fi din fonta ductila; 
 Ventilul de inchidere-etansare va avea miezul din fonta ductila si va fi acoperit complet cu

elastomer. Acesta va fi compatibil cu apa potabila si va avea garantia revenirii la forma 
initiala in cazul deformarii datorate particolelor solide de pe suprafata de asezare.

 Tija de actionare va fi confectionata din otel inoxidabil prelucrat prin roluire.
 Niplul de golire va fi din poliamida si va asigura golirea completa si automata a 

hidrantului.
 Corpul va fi acoperit interior si exterior cu pulberi epoxidice rezistentă la radiaţii 

ultraviolete; 
 Racordurile si capacele hidrantilor supraterani vor fi din aluminiu conforme cu DIN 14318

si DIN 14319
Fiecare hidrant suprateran va dispune de doua racorduri tip B si unul tip A.
Hidrantii supraterani vor fi prevazuti cu sistem de protectie la rupere;

Garnituri de etansare
Garniturile de etansare se vor executa din cauciuc natural omologat pentru apa potabila 

(EPDM W 270).
Garniturile pentru flanse vor fi de tipul circular interior, daca nu este specificat altfel, si 

vor respecta prevederile in vigoare. In niciun caz acestea nu vor fi realizate din cauciuc.
Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de efectele 

temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizarii.
Acestea nu vor veni in contact cu substante lubrifiante altele decat cele recomandate de 

producatorul garniturilor. Acesti lubrifianti nu vor contine nici un constituent solubil, vor trebui sa
corespunda conditiilor de mediu existente la locul de montaj si vor trebui sa contina un bactericid 
aprobat prealabil.

Suruburi, piulite, saibe
Daca nu este specificat altfel, suruburile, piulitele si saibele vor fi conform prescriptiilor 

standardelor in vigoare si vor fi executate din otel zincat sau galvanizat.
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Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in momentul 
utilizarii lor.

Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand acestea sunt 
stranse cu piulite sa ramana cel putin un pas peste piulita, dar nu mai mult de 7 pasi.
Flanse plate, flanse oarbe

Daca nu este specificat altfel, suruburile, piulitele si saibele vor fi conform prescriptiilor 
standardelor in vigoare (STAS 8013/84, 8014/84, 7541/88) si vor fi executate din otel zincat sau 
galvanizat.

2.3. EXECUTIA

Vane de separare
Vanele de separare vor fi prevazute pe intreg parcursul sistemului de alimetare cu apa, 

dupa cum este indicat in Plansele desenate. Vanele de separare vor fi de tip sertar , conform 
specificatiilor anterioare. Vanele de separare vor fi montate intr-un camin de vane. 

Dimensiunile vanelor vor corespunde cu dimensiunile conductelor in care sunt montate, 
daca nu este altfel specificat in Plansele desenate sau in cerintele Inginerului.

Vane de golire
Vanele de golire pentru reteaua de conducte se vor monta in toate punctele joase din 

sistemul de transport al apei si in locatiile indicate in Plansele desenate.
Vanele de golire vor fi montate conform detaliilor de constructie prezentate in Plansele 

desenate. 
Instalatia de golire va consta dintr-o derivatie cu teu, o vana sertar (conform 

specificatiilor) instalata intr-un camin de vane (conform specificatiilor).
Vanele si conductele pentru golire vor avea dimensiunile indicate in Plansele desenate.

Vane automate de aerisire - dezaerisire
Vanele de aerisire - dezaerisire pentru reteaua de conducte se vor monta in toate punctele 

inalte din sistemul de transport al apei si in locatiile indicate in Plansele desenate.
Vanele de aerisre - dezaerisire vor fi montate conform detaliilor de constructie prezentate 

in Plansele desenate. 
Instalatia de aerisire - dezaerisire va consta dintr-o derivatie cu teu, o vana sertar (conform

specificatiilor) si robinetul automat de aerisire – dezaerisire instalata intr-un camin de vane 
(conform specificatiilor).

Vanele si conductele pentru aerisire – dezaerisire vor avea dimensiunile indicate in 
Plansele desenate.

Vane de reglaj automat de presiune
Vanele de reglaj automat de presiune vor fi prevazute pe parcursul sistemului de alimetare 

cu apa, dupa cum este indicat in Plansele desenate. Vanele de reglaj automat de presiune vor fi 
conform specificatiilor anterioare. Acestea vor fi montate intr-un camin de vane.

Rolul vanelor de reglaj automat de presiune este de a reduce presiunea in conducte in 
punctele respective, de a imparti sistemul de alimentare cu apa in zone de presiune si de a 
predefini districtele de masurare.

Dimensiunile vanelor vor corespunde cu dimensiunile conductelor specificate in Plansele 
desenate.
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Vanele de reglaj automat de presiune vor fi instalate intre vane de izolare si cu un filtru tip
„Y”. Deasemeni, se va instala o conducta de by-pass, recomandat pentru functionarea retelei in 
caz de urgenta. La instalarea vanelor de reglaj automat de presiune se va observa sageata de pe 
corpul vanei ce indica sensul de curgere al apei.

Vanele de reglaj automat de presiune vor fi instalate numai de catre personal calificat, cu 
pregatire de specialitate.

Hidranti de incendiu
Deschiderea si inchiderea hidrantului suprateran trebuie sa se realizeze cu ajutorul cheii 

pentru hidranti, conform STAS 696-80.
In pozitia inchis hidrantul trebuie sa intrerupa complet curentul de apa in conditiile 

incercarii la etanseitate.
Corpul hidrantului si cutia ventilului trebuie sa reziste la presiunea hidraulica de min.10 

bar.
Incercarea de etanseitate consta in:

 verificarea etanseitatii imbinarilor prevazute cu garnituri
 verificarea inchiderii ventilului la hidrantul inchis
 verificarea inchiderii orificiului de golire la hidrantul deschis.

Incercarea se face asupra hidrantului asamblat complet, cu apa, la proba de presiune pe 
retea.

Fiecare hidrant se va marca pe corp, in relief, din turnare cu: 
 marca de fabrica
 diametrul nominal

Se va livra cate o cheie de manevra pentru 10 hidranti montati.
Pozitia fiecarui hidrant ingropat va fi macata printr-o tablita indicatoare montata vizibil

2.4. Protectia la coroziune

Camine de apa
Se vor monta camine din beton monolit, necarosat/carosat, prevazute cu placa din beton, 

capace metalice cu rama., cilindrice, cu  H=1.50m pentru adancimea de inghet 0.80m ce vor avea 
urmatoarele caracteristici:

Etans la apa freatica
Protectie impotriva inghetului
Rezistenta la solicitari mecanice

Suporti
Pentru asigurarea stabilitatii conductelor intr-o instalatie, acestea se vor amplasa pe 

suporturi metalici daca nu este specificat altfel in plansele desenate. Suporturile pentru conducte 
vor trebui sa asigure o rezemare pe o suprafata delimitata de un unghi de 90º. Rezemarea se va 
asigura prin intermediul unor sei metalice, fiind interzisa rezemarea punctiforma direct pe profile 
de diverse forme.

Se vor confectiona suporturi din profile, ansamblate prin sudura, urmat de protejarea 
anticoroziva.

Cu referire la executia sudurilor se vor respecta prevederile din prezentul caiet de sarcini. 
Protectia suportilor se va realiza prin grunduire - vopsire cu vopsea perclorvinilica, dupa o 

prealabila curatire a suprafetelor cu peria de sirma si degresare. 
Vopsitorii

In vederea vopsirii elementelor metalice ale instalatiei hidraulice, fiecare piesa va fi 
frecata cu peria de sirma pina la indepartarea totala a ruginii, exfolierilor si a altor depuneri pe 
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conducta. Se vor indeparta, cu solventi adecvati, toate petele de uleiuri si grasimi, dupa care se 
vor lasa sa se usuce. 

Se va aplica stratul de grund, cu pensula sau pistolul de vopsit, in grosimea de minim 20 
microni, avind in vedere realizarea unei pelicule uniforme.

Peste stratul de grund se va aplica vopsea perclorvinilica in doua straturi, grosimea totala 
fiind cca. 60 microni.

Instalatiile se vor vopsi in culoarea albastru.
Fiecare circuit va fi marcat cu o sageata, indicind directia normala de curgere a fluidului.

Montajul armaturilor in instalatii
Vanele care se vor instala pe linia de conducta vor fi prevazute cu imbinari demontabile 

sau adaptoare cu flanse care sa permita demontarea facila.
La montajul robinetelor pe o conducta tehnologica se va evita ca robinetul sa constituie 

punct de sprijin pentru conducta. 
In mod normal, robinetul trebuie sa fie sustinut de conducta.
Robinetele se pot monta pe conducta in orice pozitie. La robinetele tip fluture se va evita 

instalarea robinetului cu axul clapetei in pozitie verticala, iar la robinetele cu sertar, se va evita 
montarea pe conducta cu axul  vertical in jos. 

Suruburile si prezoanele imbinarilor cu flanse ale armaturilor vor fi astfel strinse incit : 
 sa se realizeze eforturi uniforme in fiecare surub sau prezon; se recomanda utilizarea unor 

chei dinamometrice;
 sa asigure etanseitatea imbinarii;
 sa nu genereze eforturi excesive in ansamblul imbinarii datorita neparalelismului 

contraflanselor sau a altor cauze.
La robinetii de retinere cu clapa, inainte de montaj, se va controla daca miscarea clapetei 

nu este impiedicata. Se va verifica daca exista corespondenta intre miscarea clapetei si pozitia 
indicatorului de cursa.

La montarea robinetilor de retinere cu clapeta se va acorda o deosebita atentie montarii 
corecte in raport cu sensul de curgere. Sageata marcata pe robinet va corespunde sensului de 
curgere al apei pe conducta tehnologica.

Robinetii de aerisire-dezaerisire vor fi cu flanse respectiv cu vane de separare.
Cuplajele flexibile vor fi prevazute la ambele capete ale fiecarei sectiuni aeriene, pentru a 

permite miscarile longitudinale.
Montajul fitingurilor in instalatii

Toate imbinarile cu flanse vor trebui sa fie lipsite de eforturi. 
Suruburile si prezoanele imbinarilor cu flanse vor fi astfel stranse incat: 

 sa se realizeze eforturi uniforme in fiecare surub sau prezon. Se recomanda utilizarea unor 
chei dinamometrice; 

 sa asigure etanseitatea imbinarii; 
 sa nu genereze eforturi excesive in ansamblul imbinarii datorita neparalelismului 

contraflanselor sau a altor cauze. 
Stuturile, reductiile, coturile si alte piese vor avea diametrul conductei pe care se monteaza si se 
vor asambla cu ajutorul flanselor si buloanelor.
Dispozitii finale

La predarea lucrarilor Beneficiarului, toate utilajele, armaturile, etc., vor trebui sa 
functioneze silentios, iar imbinarile sa fie perfect etanse, nefiind admise pierderi de apa.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrarilor si atingerea parametrilor proiectati, pentru 
intregul ansamblu al lucrarilor. Inginerul are dreptul de a controla tot santierul, atelierele de 
confectii, Antreprenorul asigurand facilitatile pentru acestea. 
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Controlul Inginerul nu diminueaza cu nimic responsabilitatea Antreprenorului privind 
calitatea executiei lucrarilor.

Materialele si produsele folosite de Antreprenor, trebuie sa fie insotite de certificate de 
calitate si declaratie de conformitate. Este interzisa utilizarea materialelor care nu sunt insotite de 
certificatul de calitate si declaratia de conformitate a producatorului.

Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiect, se va putea face numai cu 
avizul Inginerului, care va stabili conditiile de acceptare.

Beneficiarul, poate dispune oprirea lucrarilor daca se constata abateri sau nerespectari ale 
caietului de sarcini sau poate dispune demontarea unor lucrari sau instalatii executate 
necorespunzator.

Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului, la cererea acestuia, documentele din care 
sa rezulte calitatea materialelor puse in opera, sau a calitatii lucrarilor executate.
Toate deficientele de executie, de schimbare a calitatii materialelor, puse in opera fara acordul 
Inginerului, se vor remedia prin grija si pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL 3. 

CAMINE PENTRU CONDUCTE

3.1. GENERALITATI

In cadrul acestui capitol se vor trata specificatii legate de caminele proiectate pe reteaua de
alimentare cu apa potabila.

Domeniul de lucrari
Pentru a permite izolarea unui tronson de conducta, s-au prevazut camine pentru vane. 
Caminele se vor instala pe toate conductele de apa in nodurile ramificate, pe conducte 

principale la distanta de maxim 600 metri si pe conductele de serviciu, la distante de maxim 300 
m in cazul in care nu sunt racorduri.

Toate caminele de vane vor fi numerotate individual in conformitate cu un sistem indicat 
de Inginer. Numarul va fi gravat in clar pe placa de identificare a caminului. Cartea constructiei si 
inregistrarile vor indica numarul de vane instalate.

Se vor monta camine din beton monolit, necarosat/carosat, prevazute cu placa din beton, 
capace metalice cu rama, cilindrice, cu  H=1.50m pentru adancimea de inghet 0.80m ce vor avea 
urmatoarele caracteristici:

Lucrarile de beton legate de conducte (camine de vane, blocuri de ancorare etc.) vor fi 
realizate in conformitate cu „Caietul de sarcini pentru constructii” mentionat in Specificatii.
Planse desenate

Detaliile generale de constructie pentru tipurile diverse de camine de vizitare sunt 
prezentate in Plansele cu detalii de executie. Daca Antreprenorul alege alta solutie tehnica, va 
trimite Inginerului desene de executie pentru aprobare.
Date prezentate

In proiect se regasesc calcule de proiectare detaliate si desene de constructie pentru 
camine. Calculele vor demonstra capacitatea caminelor de a suporta toate incarcarile de trafic si 
ale solului. Desenele de constructie vor include toate detaliile, inclusiv listele cu armaturi.

3.2. MATERIALE
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Capace de camine
Capacele si ramele pentru camine vor fi circulare si vor avea o deschidere minima de 600 

mm. Acestea vor fi din fonta ductila, carosabile tip D 400, pentru zone de circulatie cu trafic 
intens, care sa suporte o sarcina de 400 KN (40 tf). Capacele vor fi de culoare neagra, cu logo 
„APA ACET”’. 

Capacele vor avea caracteristicile in conformitate cu  SR EN 124/1996.
Capacele vor fi etanse si bine fixate in cadru, pentru a nu vibra la trecerea vehiculelor. 

Capacele si ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau miscarea cand se 
circula peste ele.

In toate situatiile, ramele si capacele de camin vor fi construite astfel incat sa permita 
reglarea in functie de cota drumului.

3.3. MASIVE DE ANCORAJ

Betonul pentru blocurile de ancorare va fi conform specificatiilor din „Caiet de sarcini 
pentru constructii”.

3.3.1. Executia
Cotele ramelor caminelor

Cotele pentru capacele caminelor vor fi dupa cum urmeaza:
-  trotuare, drumuri sau alaturat acestora: marginea superioara a capacelor va fi stabilita la cota 
finala a drumului sau trotuarului;
-  zone deschise, in afara drumurilor si trotuarelor: marginea superioara a capacelor va fi stabilita 
la cotele finale ale drumurilor si trotuarelor sau deasupra cotei naturale a solului, dupa cum 
stabileste Inginerul.

Masive de ancoraj
Masivele de ancoraj vor fi instalate pe conductele cu diametru mai mare de 200 mm, la 

fiecare teu montat in conducta si la fiecare schimbare de directie cu mai mult de 22°30’, sau dupa 
cum este indicat de Inginer, indiferent daca sunt sau nu prezentate pe Plansele desenate.

Toate blocurile de rezistenta se vor turna pe sol compactat corespunzator.

3.3.2. Excavare si reumplere
Masive de ancoraj

Excavatiile pentru blocurile de rezistenta se vor realiza inainte de pozarea conductei, cu 
exceptia unei margini mai mari de 150 mm, care se va sapa manual, pentru a se obtine o priza 
ferma pe sol stabilizat.

Aceasta margine se va indeparta dupa pozarea si imbinarea conductelor, iar betonul pentru
blocul de rezistenta se va turna in aceeasi zi in care se indeparteaza marginea. In sol nisipos, in 
care unghiul de taluz natural nu permite taierea unei fete verticale, Antreprenorul va reumple 
blocurile de rezistenta cu material compactat la o densitate mai mare sau egala cu cea a solului 
inconjurator.

La suprafata de contact dintre blocul de rezistenta si fiting, se va indeparta mansonul de 
protectie, daca exista, pana la primii 50 mm in beton.

Testarea caminelor
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Antreprenorul va asigura apa, forta de munca si echipamente necesare pentru realizarea 
testelor si nici un camin sau alta lucrare nu se va acoperi inainte de verificarea si aprobarea 
Inginerului.

Testele care se vor aplica caminelor vor consta din umplerea lor cu apa pana la 10 cm sub 
placa de acoperire sau nivelul solului si, dupa alocarea a 24 de ore pentru saturarea betonului, se 
reumplu pana la nivelul initial.

Astfel, pierderea de apa trebuie sa fie mai mica decat echivalentul a 2 cm pentru intreaga 
suprafata a caminului, in 24 de ore. In cazul neindeplinirii acestei conditii, se va proceda la 
repararea caminului si la repetarea testelor pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL 4. 

LISTA CODURILOR SI STANDARDELOR

Materialele si calitatea bunurilor ce urmeaza a fi furnizate in cadrul contractului, vor fi in 
concordanta cu Standardele Internationale adecvate (ISO).

Toti furnizorii pentru materialele si bunurile ce urmeaza a fi procurate conform listei de 
cantitati, vor fi atestati prin ISO 9001 sau EN 29001.

Exceptand cazurile in care se specifica altfel, toate utilajele, materialele si forta de munca 
vor corespunde standardelor si normativelor valabile in Romania.

Alte standarde autorizate, care asigura o calitate egala sau mai ridicata decat standardele si
codurile specificate, vor fi supuse analizei si aprobarii prealabile in scris de catre Beneficiar.

Diferentele dintre standardele specificate si standardele alternative propuse vor fi descrise 
amanuntit in scris de catre Antreprenor si trimise Beneficiarului cu cel putin 28 zile inainte de 
data la care Antreprenorul cere aprobarea Beneficiarului.

Antreprenorul va obtine si va tine pe santier cel putin o copie a Standardelor si codurilor 
de utilizare la care se refera specificatia si oricare alt standard care se aplica la materialele care 
urmeaza a fi furnizate sau care se refera la calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Un Antreprenor care isi propune sa foloseasca versiuni alternative ale codurilor si 
standardelor specificate va trimite versiunea alternativa Beneficiarului pentru aprobare.

Toate materialele si calitatea lor, nespecificate pe deplin aici sau neacoperite de un 
standard aprobat, vor fi de tip superior.

Acolo unde cerintele oricarei specificatii sau reglementari standard contravin cerintelor 
acestei specificatii, sau oricarui articol din Plansele desenate, Antreprenorul va cere Beneficiarului
clarificari inaintea inceperii lucrarilor.

Aceste standarde sunt descriptive si nu restrictive. Antreprenorul poate furniza bunuri care
sa se conformeze si altor standarde, dovedit fiind ca acestea asigura o calitate cel putin egala cu 
standardele mentionate.

STAS, SR Standarde Romanesti
ISO Standarde Internationale
DIN Standarde Internationale Germane
EN Standarde Internationale Europene
I Normativ pentru lucrari de instalatii
C Normativ pentru lucrari de constructii
PE Normativ pentru lucrari de instalatii electrice
P Normativ pentru lucrari de arhitectura, rezistenta, drumuri
NP Normativ pentru lucrari de rezistenta
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STAS 4163-88 Alimentari cu apa. Retele exterioare de distributie. 
Prescriptii fundamentale de proiectare.

SR 4163-1: 1995 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale 
de proiectare.

SR 4163-3: 1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si 
exploatare.

STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de vizitare.
STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si 

industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare.
STAS 7335/3,6,7,8,9 Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate
STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate
STAS 4791/85 Flanse din otel. Flanse rotunde, libere pe teava
STAS 8804/3–92 Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu 

raza 30o, 45o, 60o, 90o. Dimensiuni.
STAS 2550/90 Armaturi industriale din fonta. Robinete de inchidere cu sertar.
STAS 10617-2/84 Tevi din PEID de inalta densitate.
SR ISO 4427/01 Tevi de polietilena (PEID) pentru distributia apei.
STAS 1882/74 Tuburi si piese de legatura din fonta pentru conducte de presiune.
STAS 1875/76 Piese de legatura pentru conducte sub presiune. Cot cu picior, cu flansa si 

mufa pentru hidranti.
SR EN 14387/2006 Echipamente de stingerea a incendiilor. Hidranti supraterani.
STAS 3932/88 Bratari pentru tevi de instalatii.
STAS 1180–90 Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete de inchidere 

cu sertar si robinete de inchidere cu ventil.
ISO 9001, EN 29001 Sistemele calitatii. Modul pentru asigurarea calitatii in proiectare,dezvoltare
ISO 9002, EN 29002 Model pentru asigurarea calitatii in productie si montaj
ISO 9003, EN 29003 Model pentru asigurarea calitatii in inspectia si incercarea finala
ISO 5966 Vane de inchidere din fonta
ISO 2531–91, EN 545Conducta din fonta ductila, fitinguri, accesorii
EN 545 Tuburi, piese de legatura si accesorii de fonta ductila si imbinarea  lor la

 retelele de apa.
STAS 10933/1 Armaturi industriali din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture.Conditii 

tehnice speciale de calitate.
STAS 10933/2 Armaturi industrial din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture.
STAS 1180 Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete de inchidere 

 cu sertar si robinete de inchidere Conditii tehnice speciale de calitate.
STAS 2250 Armaturi industriale din fonta. Robinete de inchidere cu sertar Pn 

2,5, Pn 4, Pn 6, PN 6, Pn 16. Dimensiuni principale
I 14/1976 Normativ pentru protectia contra coroziunii constructiilor metalice. 

Ingropate
C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente.
NP 001/1996 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor 

fundate pe pamanturi cu umflaturi si contractii mari
NP 133/2013     Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea 

          sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor
GP-043-1999 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu. apa si canalizare utilizand conducte din. PVC si 
polietilena
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SR 4163-3:1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Partea a 3-a. Prescriptii de 
executie si exploatare.

SR 1343:2006 Alimentari cu apa
SR 10898:1985 Alimentari cu apa si canalizari
SR 8591:1997 Retele edilitare subterane
SR 6819:1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca (protectia muncii)
Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in 
munca nr. 319 din 2006 
Codul Muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 
decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Publicata in
Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015 
Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare
Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind 
masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor 
incadrate in munca 
Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996 
„Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” (conform cu H.G. nr. 456/1994 si 
aprobat de M.L.P.A.T. )
Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul 
Muncii si Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I nr. 11/1996;
„Normele republicane de protectia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii 
cu Ordinele nr. 34/1975 si 60/1975
„Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de M. C. Ind. cu 
ordinul nr. 1233/D 1980.

Intocmit: 
                             ing. Stefanescu Milena
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