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REZUMAT. În cadrul lucrării sunt evidenţiate caracteristicile sistemelor vacuumate de canalizarere, alternativa la sistemele clasice, 
pentru colectarea şi transportul apelor reziduale provenite de la colectivităţile situate în zone de şes, unde sistemele gravitaţonale, 
conduc la adâncimi mari de pozare a colectoarelor, ca urmare a pantelor reduse ale terenului. Aceste sisteme sunt recomandate şi 
pentru cartierele rezidentiale, dezvoltate în vecinătatea centrelor populate urbane. Sistemele vacuumate fiind mai puţin cunoscute 
în România s-a considerat ca necesară realizarea, în hala laboratorului de la Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii 
„Politehnica” din Timişoara, a Poligonului experimental pentru canalizarea vacuumată a apelor uzate din centrele populate, cu 
scopul de a se efectua studii şi cercetări cu privire la hidraulica scurgerii apelor uzate prin astfel de sisteme, pentru instruirea de 
specialitate a studenţilor şi a cadrelor ingineresti care activează în proiectarea, execuţia şi exploatarea acestor sisteme. Prototipul 
experimental, realizat la scara 1:1, poate asigura suportul tehnico - ştiinţific pentru dezvoltarea cercetărilor din domeniul hidraulicii 
scurgerii apelor uzate prin reţelele de conducte vacuumate. 

Cuvinte cheie: ape uzate uzate menajere, canalizare vacuumata, supapa de vacuum, lifturi, rezervor de vacuum. 
 

ABSTRACT. In this paper are highlighted the features of the vacuum sewage, which is an alternative to the classic system for the 
collection and  transportation of the wastewater from villages located in lowland areas, where the gravity system leads to high 
positioning depths of the collectors, as a result of lower slopes of the land. These systems are also recommended for residential 
neighborhoods developed near populated urban centers. The vacuum systems are less popular in Romania, therefore it was 
considered necessary to create an experimental stand in the laboratory of Hydrotechnics Faculty from Politechnics University of 
Timişoara, in order to carry out studies and research on the hydraulic discharge of wastewater through such systems, to train 
students and staff working in engineering design, in implementation and in operation of these systems. The experimental prototype 
created at 1:1 scale can provide technical support for the development of scientific research in the field of wastewater discharge 
hydraulics through the vacuum pipelines. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Sistemele vacuumate de canalizare sunt construcţii 
şi instalaţii moderne prin care se asigura colectarea, 
transportul şi evacuarea apelor uzate menajere, pro-
venite de la colectivitatile rurale sau de la cele din 
vecinatatea marilor centre populate, situate în zonele, cu 
pante mici şi foarte mici ale terenului. Aceste sisteme 
pot constitui, pentru anumite situatii, alternative tehnice, 

economice şi ecologice, mai avantajoase, comparativ cu 
sistemele gravitationale de canalizare [1, 2, 5]. 

Sistemele vacuumate de canalizare, spre deosebire 
de sistemele clasice, se caracterizeaza prin următoarele 
avantaje: sectiuni şi adancimi de pozare reduse; transee 
inguste şi cu adancimi mici pentru pozarea conductelor; 
viteze de transport ridicate care contribuie la eliminarea 
operatiunilor pentru spălarea depunerilor; elimină 
complet infiltratiile şi exfiltratiile de ape străine şi de 
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ape uzate; încărcări organice, relativ constante, pentru 
apele uzate transportate la staţiile de epurare; eliminarea 
căminelor de vizitare de pe traseul conductelor vacu-
umate; cheltuieli de investiţii şi exploatare reduse; 
asigura protecţia mediului înconjurător, igiena şi starea 
de sanatate a fiintelor umane [1];[3];[4]. 

Datorita multiplelor avantaje, tehnice, economice şi 
ecologice, sistemele vacuumate de canalizare a apelor 
uzate s-au aplicat cu succes în Anglia, Suedia, Franta, 
Germania, Austria şi Ungaria, fiind în curs de imple-
mentare în Serbia şi Romania [1],[2]. 

Poligonul experimental pentru studiul şi cercetarea 
sistemelor vacuumate de canalizare, reprezinta cea mai 
recenta dotare a Laboratorului de Alimentari cu apa şi 
Canalizari, de la Facultatea de Hidrotehnica din cadrul 
Universitatii „Politehnica” din Timişoara, realizata cu 
aportulul unor firme de specialitate din Anglia, Germania, 
Ungaria şi Romania. 

 

2. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE 
POLIGONULUI EXPERIMENTAL 

Poligonul experimental pentru studiul şi cercetarea 
sistemelor vacuumate de canalizare, redat în figura 1, 
are în componenta sa următoarele construcţii şi insta-
laţii: 2 cămine de racord din beton, D=1,00m, cu inel 
inferior şi de mijloc (fig.2); 2 supape de vacuum ISEKI, 
cu Dn = 90 mm, montate în căminele de racord (fig. 3 şi 
fig. 4); o supapa de control vacuum, Dn = ¾”; tuburi 
PVC transparente, cu Dn = 90 mm şi L = 100 m; 
18 lifturi deschise cu diferenţa de cota de 7,5 cm şi 
4 lifturi închise; o ramificaţii; 48 coturi la 45 şi 90º din 
PVC, cu Dn = 90 mm; 15 mufe din PVC, tip G, cu Dn = 
= 90 mm; 78 coliere de imbinare şi de susţinere, Dn = 
= 90 mm; 2 tuburi de aspiraţie din PE cu cot, Dn = 90i; 
2 tuburi senzor cu capace conice, Dn = 50 m; racord apa 
rezervor, Dn = 90 mm; rezervor vacuum, V = 1500 l, 
D = 1,00 m, H = 2,0 m, (fig.5); o pompa submersibila 
EBARA, de 0,2 kW, montată în rezervor, pentru 
recircularea apei în reţeaua de conducte; o pompă de 
vacuum NASH tip 2bv7 070 cu inel de apă, acţionată de 
un motor electric de 2,4 kW cu capacitatea de absorbţie 
de 75 m3/h, care menţine vacuumul dorit, prin reglarea 
acestuia cu ajutorul unei supape mecanice de absorbţie 
(fig. 6); 3 vacuumetre; 2 contoare de apă şi clapete de 
reţinere pe racordurile de la cămine; un debitmetru 
general; racorduri electrice la pompele de vacuum şi de 
apă [3]. 

Pentru studiile şi cercetările experimentale este utili-
zată apa de la reţeaua publică, în amestec cu un colorant 
special, care să nu afecteze transparenţa conductelor din 
PVC. 

Apa, în amestec cu colorantul, colectată în căminele 
de racord, este preluată de reţeaua de conducte şi 
transportată la rezervorul de vacuum, fiind reintrodusă 
în sistem, cu ajutorul pompei submersibile de re-
circulaţie montata în rezervor. Vacuumul din sistem 
(Pv = –0,6; –0,7 bar), necesar pentru transportul apei, 
este asigurat de pompa de vacuum, tip NASH. Ciclurile 
de pornire-oprire sunt comandate prin senzorii de nivel, 
care actionează deschiderea şi închiderea automată a 
supapelor de vacuum din căminele colectoare. 

În cazul sistemelor reale, apa uzată din rezervorul de 
vacuum este refulată direct la o staţie de epurare de tip 
compact sau într-o reţeaa de canalizare care dispune de 
o staţie de epurare modernă. 

Poligonul experimental modelează o reţea vacuuma-
tă de canalizare cu o lungime de 3,3 km ce corespunde 
pentru o localitate de şes cu circa 200-300 gospodari. 

 

 
 

Fig. 1. Poligon experimental pentru studiul şi cercetarea sistemelor 
vacuumate de canalizare tip ISEKI. 

 

       
 

Fig. 2. Cămine colectoare de ape uzate menajere. 
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Fig. 3. Supapa tip ISEKI. Fig. 4. Amenajarea supapei ISEKI 
 în căminul colector. 

Fig. 5. Rezervor vacuumat 
vertical. 

Fig. 6. Pompa de vacuum. 

 
3. STUDII ŞI CERCETĂRI  

EXPERIMENTALE 

Poligonul experimental, realizat în hala laboratorului 
de la Facultatea de Hidrotehnică din Timişoara, serveste 
pentru studiul hidraulicii mişcării fluidelor bifazice, 
prin reţelele de conducte cu scurgere vacuumată, cu 
scopul de a se stabili parametrii necesari, pentru pro-
iectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor vacuumate 
de canalizare. Prin aceste sisteme se asigură colectarea 
şi transportul apelor uzate menajere provenite de pe 
vatra colectivităţilor, din zonele rurale sau din veci-
nătatea centrelor mari populate, situate în zone cu pante 
mici şi foarte mici ale terenului [1, 3]. 

Funcţionarea sistemului poate fi continuă în ansamblul 
său, dar intermitentă pe zone sau ramificaţii, în funcţie de 
numărul şi categoria consumatorilor racordaţi, precum şi 
de anotimp. Intervalele de funcţionare fiind, în medie, de 
3...5 zile, putând ca vara acestea să se reducă la 2 zile. 
Evacuarea intermitentă determină, pe ansamblu, o 
reducere a sectiunilor de scurgere pentru toate categoriile 
de conducte. Sistemele vacuumate de canalizare moder-
nizate vor fi prevazute cu dispozitive de automatizare, ce 
vor funcţiona pe baza unor programe care ţin cont şi de 
gradul de incarcare al sistemului pe anotimpuri [3, 4]. 

Toate aceste aspecte se vor stabili prin modelarea 
procesului de transport cu ajutorul reţelei vacuumate de 
canalizare, scara 1:1, din cadrul poligonului experi-
mental, ce modelează o reţea de circa 3,3 km lungime, 
corespunzătoare unei localităţi rurale, dintr-o zonă de 
şes, cu circa 200-300 gospodări. 

4. CONCLUZII 

Poligonul experimental de canalizare vacuumată a 
apelor uzate menajere, realizat la Facultatea de Hi-
drotehnică din cadrul Universităţii „Politehnica” din 
Timişoara, reprezintă o bază materială complexă, 
pentru instruirea studenţilor şi a personalului care 
activează în cadrul unităţilor pentru proiectarea, exe-
cuţia şi întreţinerea sistemelor vacuumate de canalizare. 
Acest prototip experimental, realizat la scara 1:1, 
poate modela o reţea vacuumată de canalizare de circa 
3,3 km, echivalenta pentru o colectivitate de şes cu 
circa 200-300 gospodari, asigurându-se, prin aceasta, 
suportul tehnic pentru stabilirea parametrilor optimi 
pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea acestor 
sisteme. 
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