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REZUMAT

Cuvinte cheie: apa, surse de apă, calitate, poluare, distribuţie, epurare, potabilizare, canalizare,
gestionare resurse.
Municipiul Bucureşti îşi asigură apa necesară atat din surse de suprafaţă, ( 85%), cât şi
din surse subterane (15%). Sursele de suprafaţă sunt râul Dâmboviţa şi râul Argeş, iar sursele
subterane sunt reprezentate de frontul de puţuri Ulmi, frontul Arcuda, frontul Bragadiru precum
şi de puţuri situate în interiorul oraşului.
Apa brută captată din sursele de suprafaţă este transportată la staţiile de tratare, în
vederea potabilizării.
De la captarea Brezoaiele pe Dâmboviţa, apa brută este transportata la staţia de tratare
Arcuda gravitaţional, pe albia regularizată a râului.
De la captarea Crivina de pe Argeş, apa brută este transportată:
- la staţia de tratare Arcuda prin pompare, pe două conducte în lungime de 10,5 şi respectiv 9,6
km;
- la staţia de tratare Roşu, gravitaţional, printr-un canal casetat în lungime de 17,6 km.
Procesele tehnologice aplicate în cele două uzine sunt asemănătoare şi constau în:
- coagulare - floculare, utilizând ca reactiv sulfatul de aluminiu;
- filtrare pe nisip;
- clorinare.
Apa potabilă este transportată la staţiile de pompare prin intermediul a 16 apeducte, cu o
lungime totală de 140,8 km.
Municipiul Bucureşti dispune de un număr de opt staţii de pompare a apei potabile, şi
anume: Grozăveşti, Sud, Drumul Taberei, Nord, Griviţa, Preciziei, Uverturii, şi Cotroceni.
Pentru ridicarea presiunii apei în sistem, există de asemenea un număr de 40 staţii de
repompare precum şi 231 staţii de hidrofor.
Principalii indicatori de calitate apreciaţi în România conform STAS 1342-1991:
- indicatorii generali (care se referă la compoziţia naturală a apei): sărurile dizolvate
(cloruri, sulfaţi, azotiţi, fosfaţi), duritate (ioni de Ca , M g , duritate totala), clor rezidual, C02,
0 dizolvat ioni metalici (Al , F e , M n , Cu , Z n ) .
- indicatorii chimici toxici (care se referă la prezenţa compuşilor poluanţi toxici a căror
prezenţă induce un factor de risc pentru sănătatea consumatorilor): amine aromatice, arseniu,
azotaţi, cadmiu, cianuri, crom, fluor, hidrocarburi policiclice aromatice, mercur, nichel,
pesticide, plumb, selenium, trihalometan. Toţi aceşti indicatori au fost analizaţi conform
capitolului 5.3. Rezultate experimentale.
Poluarea se produce atunci cînd apa este contaminată cu deşeuri umane şi animale,
substanţe chimice toxice, metale, uleiuri, deşeuri petroliere, etc. Poluarea termică este de
asemenea unul dintre cele mai recente aspecte. Toate aceste produse deteriorează
calitatea apei şi o fac nepotrivită pentru consum.
Probele de apă analizate au fost recoltate în perioada 2005-2007 din sursele de apă care
alimentează Municipiul Bucureşti şi au fost analizate din punct fizico-chimic la următorii
indicatori: conductivitate, clor rezidual liber, amoniu, nitriţi, nitraţi, fier, oxidabilitate, duritate
totală, aluminiu, turbiditate, pH şi microbiologic: număr total de germeni aerobi mezofili la
37°C, număr probabil de bacterii coliforme totale/100 cm şi Escherichia coli 100/cm .
Determinările analitice au fost efectuate pe probe medii orare pe 24/h care apoi au fost
mediatízate pe o perioadă de 30 de zile calendaristice şi raportate lunar la sursa de apă de la Km
0 din Municipiul Bucureşti.
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Analiza acestor indicatori evidenţiază în final costurile de tratare a apei furnizate in
Municipiul Bucureşti şi gestionarea acestora din punct de vedere managerial, al costurilor de
producţie, respectiv distribuţie în teritoriu.
Conform protocolului de recoltare a probelor de apă, pe toate sursele de apă s-au evaluat
principalii indicatori care stau la baza gestionării resurselor de apă potabilă a Municipiului
Bucureşti.
Reţeaua de distribuţie a apei potabile în Municipiul Bucureşti este de tip inelar. Tipurile
de conducte existente sunt: fontă, oţel, azbociment, premo, PID, PVC si au o lungime totala de
2.054,9 km la nivelul anului 2008.
Volumul total de apă potabilă distribuit în Municipiul Bucureşti este estimat la valoarea
de 1.637.000 m /zi. (19 m /sec). Cererea globală de apă potabilă în reţeaua de distribuţie este
estimată la 1.900.000 m /zi (22 m /sec), rezultând astfel un deficit zilnic de circa 265.000 m .
Procesul de epurare se realizează în mai multe trepte: mecanică, biologică, de tratare
chimică. In urma epurării apelor uzate, rezultă pe de-o parte ape uzate tratate, cu un conţinut în
substanţe toxice corespunzător, care să permită deversarea acestora în apele naturale fară a
afecta în mod negativ calitatea acestora, iar pe de alta parte, rezultă nămoluri, care funcţie de
compoziţie, pot avea diverse utilizări (materiale de construcţie, îngrăşământ agricol, etc).
Potabilizarea apei - tratarea apei, în vederea asigurării condiţiilor calitative de
potabilitate, se poate realiza prin diferite procedee mecanice şi fizico-chimice, toate
caracterizindu-se însă prin existenţa mai multor trepte de tratare: tratarea pentru dezinfecţie,
tratarea mecanică, îndepărtarea compuşilor organici, îndepărtarea compuşilor organici.
Municipiul Bucureşti se caracterizează prin existenţa unei reţele publice de canalizare
totalizând 1664 km. Lungimea străzilor cu conducte de canalizare reprezintă 1602 km, dintr-un
total de 1825 km. de străzi existente. Situaţia cea mai gravă este reprezentată de faptul că în
prezent, Municipiul Bucureşti nu dispune încă de o staţie orăşenească de epurare.
Refacerea integrală a reţelei de distribuţie a apei până în anul 2025 ar putea conduce
lareducerea pierderi zilnice de apă/consumator care s-ar situa la nivel de circa 5 litri/locuitor/zi,
situaţie ideală în conjunctura anilor 2025, când gestiunea apei va fi o prioritate de bază a
managementului resurselor naturale.
Modelările prezentate în figurile 22, 23, 24, 25 pot susţine ştiinţific orice decizie
administrativă menită să dezvolte proiecte pentru aprovizionarea Municipiului Bucureşti cu apă
potabilă de bună calitate, la preţuri convenabile şi în condiţii de deplină civilizaţie urbană.
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