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STUDIU DE FEZABILITATE
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1 Denumirea investiţiei: "Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru
Rareş nr. 1A"
1.2 Ordonatorul de credite: Consiliul Local Municipal Oradea
1.3 Ordonator de credite secundar: TERMOFICARE ORADEA S.A.
1.4 Autoritatea contractantă: TERMOFICARE ORADEA S.A.
1.5 Elaboratorul: Proiectant de specialitate - TERMOFICARE ORADEA S.A.
2. SITUAŢIA EXISTENTĂ
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

ŞI

NECESITATEA

REALIZĂRII

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Oradea
a fost realizat începând cu anul 1960, dezvoltându-se de atunci etapizat, cu
modificări ulterioare pe măsura apariției unor noi consumatori urbani în cea mai
mare parte blocuri de locuințe, locuințe individuale (case), clădiri social-culturale
cât şi consumatori industriali.
Sistemul de transport are o configurație de tip arborescent, rețea bitubulară
care cuprinde 6 magistrale principale, ramificații şi racorduri de termoficare.
Conductele sunt amplasate subteran în canale de beton şi suprateran. Rețelele
termice au diametre cuprinse între Dn 32 şi Dn 800 mm şi sunt compuse din
conducte clasice si conducte preizolate.
În prezent imobilul care se doreşte racordat la sistemul centralizat de
alimentare cu energie termică la reţeaua de transport sunt situată pe strada General
Gheorghe Magheru, Oradea, la momentul actual imobilul este în faza de construcţie.
Suprafetele de teren pe care urmeaza a se executa extinderea reţelei de
transport şi racordurile termice pentru cele două imobile sunt proprietatatea
Municipiului Oradea.
Necesitatea şi oportunitatea promovări investiţiei
Având în vedere că, în perioada 2016 - 2017 a fost realizată reabilitarea
Magistralei nr.1, parţial care va continua in periada 2018-2019 pe strada General
Gheorghe Magheru şi asigurarea racordurilor termice pentru ansamblul de locuinţe
(blocuri) noi, există posibilitatea şi capacitatea pentru preluarea de noi racorduri.
Se propune realizarea asigurării necesarului de energie termică a imobilului tip
bloc de locuinţe unifamiliale într-o soluție economică pe strada Petru Rareş nr. 1A.
Realizarea racordului termic pentru imobilul mai sus menţionat este necesar și pentru
faptul că Primăria Oradea în solidar cu operatorul s-a angajat să asigure
sustenabilitatea întregului SACET, lucru care poate deriva doar din păstrarea pieței de
desfacere a energiei termice și prin atragerea de noi clienți. Imobilul se afla in zona
unitară a oraşului unde se doreşte racordarea şi promovarea unui singur sistem
centralizat de alimentare cu energie termică.
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2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat
în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării
obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi
propuse spre analiză
În acest caz nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat
de investiţii.
2.2. Prezentarea contextului: politici, stategii, legislaţie, acorduri relevante,
structuri instituţionale şi financiare
În perioada 2016 - 2017 a fost realizată reabilitarea Magistralei nr.1, parţial şi
va continua in perioada 2018-2019 astfel sunt create condiții pentru preluarea de noi
consumatori în zonă.
2.3. Analiza situației existente și identificarea deficientelor
- nu este cazul, fiind o investiţie nouă.
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii
obiectivului de investiţii
Având în vedere reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET) în diferite zone ale oraşului se impune şi dezvoltarea lui către
diverşi consumatori, gen investitori imobiliari. Acest serviciu este organizat
conform Legii nr. 325 din iulie 2006, care reglementează desfăşurarea activităţilor
specifice privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice
către utilizatori. Toate activităţile privind serviciul de alimentare cu energie termică
în sistem centralizat (SACET) sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei
publice locale. Serviciul se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare
aparţinând domeniului public, constând din echipamente, instalaţii, dotări specifice,
care produc apă caldă de consum şi pentru încălzire. Serviciile cuprind: centrale
termice, centrale electrice de termoficare, reţele de distribuţie, reţele de transport,
puncte termice, sisteme de măsură şi control.
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Se propune realizarea racordului din reţeaua termică de transport până la
amplasamentul imobileului cu destinaţia - apartamente - pentru alimentarea cu
energie termică a acestora.
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUĂ
SCENARII/OPŢIUNI
TEHNICO-ECONOMICE
PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
În prezenta documentaţie se propune realizarea racordului termic primar din
rețeaua de transport, respectiv din căminul de vane existent în zonă pe strada
General Gheorghe Magheru, reţea OL 2xDN300 şi refacecerea căminului de vane.
Racordul termic va fi realizat cu conducte din oţel preizolate 2xDn 80/160
(Ø88,9 x 5,0 mm), montate îngropat în pat de nisip de râu fin, spălat. La limita de
proprietate (se recomandă 0,5 - 1,0m) se vor monta două vane de secţionare
DN50mm, PN25bar, preizolate, cu tija de actionare, montate îngropat.
Traseul nou proiectat pentru racordul termic primar, se va face pe domeniul
public.
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La limita de proprietate se vor monta vane de secţionare, preizolate, montate
îngropat sau într-un cămin de secționare clasic cu vane montate prin intermediul
flanșelor. Racordul va fi realizat cu conducte preizolate, montate îngropat, în pat de
nisip de râu, fin, spălat.
Schema propusă pentru punctul termic (modulul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum.
Punctul termic (modulul termic) propus va fi realizat, cu preponderență, cu
prepararea apei calde de consum în regim de acumulare sau, dacă spațiul nu permite
acest lucru, se va adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim
mixt - parțial instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a
apei calde de consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Pentru funcționarea corespunzătoare a punctul termic se va prevedea
branșament propriu de apă potabilă, dimensionat pentru consumul de apă caldă a
întregului modul. În cazul în care condițiile tehnice impun, se va prevedea și un
racord la canalizare pentru imobil, branşamentul de apa şi racordul de canalizare vor
fi asigurate de către investitorul imobilului şi nu fac obiectul acestui studiu de
fezabilitate.
De asemenea se va prevedea un racord de alimentare cu energie electrică
propriu modulului termic. Pentru realizarea acestor utilități, respectiv branșamentul
de apă, racordul la canalizare și cel electric, se vor solicita soluții tehnice de la
furnizorii serviciilor respective - Compania de Apă Oradea și Electrica, racordul
electric va fi asigurat de către investitor şi nu fac obiectul acestui studiu de
fezabilitate.
Studiul de fezabilitate este structurat pe un singur obiect.
Obiectul 1 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareş nr.
1A.
Pentru realizarea obiectivului de investiţii au fost identificate două scenarii
tehnico-economice:
Scenariul 1 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareş
nr.1A, la reţeaua termică de transport - cu conducte din oţel preizolate, montate
subteran, cu robineți de racord preizolați îngropați.
Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeau termică de transport la
Magistrala 1 până la noul consumator cu conducte din oţel preizolate şi vane de
sectionare, preizolate, montate îngropat pe racordul termic primar al imobilului.
Racordul termic va fi realizat cu conducte de oţel preizolate cupruinse intre în
intervalul DN50 ÷ DN80mm.
Parametrii tehnici de proiectare pentru rețeaua termică agent primar:
Agentul termic primar:
- apă fierbinte
- temperatura de calcul T =150ºC
- temperatura de funcţionare T =120/ 60ºC
- temperatura accidentală pe durate scurte de timp T =140ºC
- presiunea nominala PN = 25 bar
- presiunea maximă de lucru P max. = 20 bar.
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Racordul termic se vor realiza cu conducte preizolate, montate îngropat în pat
de nisip de râu fin, spălat. La limita de proprietate a viitorului utilizator se va monta o
pereche de vane de secționare preizolate, îngropate, cu tijă de concesie, protejate cu
cutie de protecţie.
Parametrii tehnici de proiectare pentru modulul termic (mini-punct termic):
Circuit termic primar:
- temperatura intrare/ieşire iarna: 120°C/60°C
- temperatura intrare/ieşire vara: 70°C/35°C
- temperatura maximă de operare, pe durate limitate: 140°C
- presiune maximă de operare: 16 bar
- cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar.
Circuit termic secundar incalzire:
- temperatura nominală tur/retur: 65°C/50°C
- presiunea maximă operare: 10 bar
Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:
- temperatura intrare/ieşire: 10/60°C
- presiune maximă reţea apă rece: 10 bar.
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică,
conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
Scenariul 2 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareş
nr.1A la reţeaua termică de transport - cu conducte din oţel clasice, cu izolaţie
din vată minerală, montate subteran pe suporţi în canal termic, cu robineți
clasici montaţi în camin de racord.
Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeaua de transport între
Magistrala 1 din căminul existent pe strada G. Magheru şi imobilul situat pe strada
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Petru Rareş nr.1A, cu conducte din oţel clasice, cu izolaţie din vată minerală, montate
subteran în canal termic şi robineți clasici montaţi în caminul de racord, pe racordul
termic primar al imobilului. Racordul termic va fi realizat cu conducte din oţel
clasice cu diametre cuprinse în intervalul DN 50 ÷ DN80 mm.
Parametrii tehnici de proiectare pentru rețeaua termică agent primar:
Agentul termic primar:
- apă fierbinte
- temperatura de calcul T =150ºC
- temperatura de funcţionare T =120/ 60ºC
- temperatura accidentală pe durate scurte de timp T =140ºC
- presiunea nominala PN = 25 bar
- presiunea maximă de lucru P max. = 20 bar.
Racordul termic se va realiza prin conducte din oţel clasice, cu izolaţie din vată
minerală, montate subteran în canal termic. La limita de proprietate a viitorilor
utilizatori se va prevedea un cămin de racord echipat cu o pereche de robineți clasici.
Circuit termic primar:
- temperatura intrare/ieşire iarna: 120°C/60°C
- temperatura intrare/ieşire vara: 70°C/35°C
- temperatura maximă de operare, pe durate limitate: 140°C
- presiune maximă de operare: 16 bar
- cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar.
Circuit termic secundar incalzire:
- temperatura nominală tur/retur: 65°C/50°C
- presiunea maximă operare: 10 bar
Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:
- temperatura intrare/ieşire: 10/60°C
- presiune maximă reţea apă rece: 10 bar.
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modulul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică, conform Normelor
Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune - Directiva
2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi având înălţimea
reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta date cu privire la
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locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor, precum și un
document de la un organism acreditat care să ateste respectarea Normelor Europene
în vigoare.
3.1. Particularități ale amplasamentului
Scenariul 1
a) Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan, regim juridic-natura proprietăţii sau titlul de
proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zona de utilitate publică,
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, dupa
caz)
Se propune realizarea racordului termic primar pentru imobilul situat pe strada
Petru Rareş nr.1A, refacerea căminului de vane la punctul de legătura conform
planului de situaţie din reţeaua de transport existentă pe strada Gen. Magheru
2xDN300mm, clasică, ce va asigura încălzirea spaţiilor și prepararea apei calde de
consum pentru utilizatori.
Acest scenariu analizează soluţia de alimentare a consumatorilor cu conducte
din oţel preizolate şi vane de sectionare, preizolate, montate îngropat pe racordul
termic primar. Racordul termic va fi realizat cu conducte din oţel preizolate cu
diametre cuprinse în intervalul DN50 ÷ DN80mm.
Lucrările prevăzute în prezenta documentaţie vor fi amplasate în intravilanul
Municipiul Oradea. Municipiul este poziţionat în partea de vest a României, pe Râul
Crişul Repede, în imediata vecinătate a graniţei cu Ungaria. Municipiul Oradea
constituie reşedinţa judeţului Bihor, fiind totodată şi cel mai important oraş al regiunii
istorice Crişana.
Terenul afectat de lucrările ce fac obiectul prezentului studiu se află în
domeniul public al municipiului Oradea.
Suprafaţa totală ocupată de lucrări va fi de 500 m2.
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi / sau căi de acces posibile
- nu este cazul.
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes
naturale sau construite
- nu este cazul.
d) surse de poluare existente în zonă
- nu este cazul.
e) date climatice şi particularităţi de relief
Municipiul Oradea este situat în partea de NV a ţării, în apropierea frontierei cu
Republica Ungaria, pe râul Crişul Repede, în zona de contact a câmpiei Tisei cu
ultimele dealuri ale Munţilor Apuseni şi cu marginea vestică a depresiunii Vadului.
Teritoriul municipiului se învecinează la NV cu localitatea Episcopia Bihorului,
localitate apartinătoare oraşului, la N cu comuna Paleu, la E cu comuna Oşorhei, la S
cu localitatea Sânmartin, iar la V cu comunele Sântandrei şi Borş.
Municipiul Oradea este aşezat într-o zonă larg deschisă circulaţiei aerului,
predominant vestică şi sud-vestică, ceea ce explică climatul temperat-moderat de
câmpie, chiar blând, care este specific municipiului nostru.
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- Climat
Din punct de vedere climatic, zona studiată aparţine sectorului cu climă
continental-moderată cu etaj topoclimatic de câmpie şi se caracterizează prin veri
foarte calde, cu precipitaţii nu prea abundente ce cad mai ales sub formă de averse şi
ierni relative reci, marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de
încălzire care provoacă discontinuităţi repetate ale stratului de zăpadă şi repetate
cicluri de îngheţ - dezgheţ.
- Precipitaţii
Din punct de vedere al precipitaţiilor atmosferice, zona studiată are valori
medii anuale de 600-700mm, în luna iunie (luna cea mai ploioasă) înregistrându-se
valori între 70-80 mm, iar în luna februarie (luna cea mai secetoasă), înregistrându-se
valori de 30-40 mm.
Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineaţa (nebulozitatea medie
anuală) este intre 5 - 6/10, durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 1750 la
2000 de ore într-un an.
- Temperaturi
Temperatura medie a lunii ianuarie este între -3o şi 0oC. Temperatura medie a
lunii iulie este de peste 23oc. Din punct de vedere al frecvenţei medii a zilelor
tropicale, zona studiată se situează în aria regiunilor celor mai calde (peste 30 de zile
tropicale). Frecvenţa medie a zilelor de iarnă, în care temperatura maximă este de sub
0oc este de 20-30 zile.
Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe ţară (între
o
10-11 C).
Maxima absolută de temperatură a fost înregistrată la Diosig, la 18 august 1952,
fiind de 40oC, iar minima absolută la Oradea, de -29oC, la 24 ianuarie 1942, ceea ce
releva că amplitudinea maximă de temperatură apare în Campia Crişurilor.
- Vânturi
Regimul vânturilor din cadrul judeţului Bihor este influenţat de relieful
Munţilor Apuseni, care provoacă modificări esenţiale ale direcţiei şi vitezei vântului.
Aria studiată se află într-o zonă în care există vânturi dominante din sectorul
vestic (V, NV si SV). Viteza vantului in zona Oradea este de 24 m/s mediata pe 1min
la 10 m avand 50 de ani interval mediu de recurenta.
În conformitate cu CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii
zăpezii asupra construcţiilor, valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol este
sk = 1.5 kn/m2.
- Adancime de inghet
În conformitate cu STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de
îngheţ. Zonarea teritoriului României, zona studiată are adâncimi de îngheţ de 70...80
cm.
Prima zi de îngheţ apare după 21 octombrie, iar ultima zi de îngheţ se
înregistrează în cu solul acoperit de zăpadă este de peste 30 de zile. Grosimea medie
anuală a stratului de zăpadă pe sol este de 40-60 cm. Conform STAS 1709/1-90:
“Adancimea de inghet in complexul rutier”, zona studiata se incadreaza in tipul
climatic I, cu indicele de umiditate Thorntwait Im = -20...0. Indicele maxim de inghet
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pentru sisteme rutiere rigide este Imax30 = 550oc x zile, pentru sisteme rutiere nerigide
(clasele de trafic greu si foarte greu) este Imed3/30 = 450-500oc x zile, iar pentru sisteme
rutiere nerigide (clasele trafic mediu, usor si foarte usor) este Imed5/30 = 350-400oc x
zile.
Din urmarirea observatiilor facute, pe teritoriul judetului Bihor, rezulta ca
prima zi cu inghet poate sa apara in prima decada a lunii noiembrie, in campia
Salontei si la randul ei, ultima zi de inghet poate sa fie in Campia Crisurilor in ultima
decada a lunii aprilie.
- Incarcarea din zapada
În conformitate cu CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este
sk = 1.5 kn/m2.
f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate nu este cazul
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie - nu este cazul
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publică şi siguranţă naţională - nu este cazul.
În cazul în care, cu ocazia lucrărilor, executantul găseşte reţele subterane
neidentificate, beneficiarul şi executantul lucrărilor vor anunţa compania care deţine
reţeaua respectivă, oprind imediat toate lucrările în curs, până la stabilirea condiţiilor
de coexistenţă cu noul obiectiv.
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
- Geologia
Oraşul Oradea este situat în nord-vestul României, la o altitudine de 126 m
deasupra mării, la deschiderea văii Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de
contact între prelungirile Munților Apuseni şi Câmpia Banato-Crişana, arie de trecere
de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei şi Dealurile Geisului),
către cel de câmpie.
Rețelele de termoficare fiind amplasate în perimetrul municipiului Oradea, zona
se prezintă din punct de vedere morfologic astfel: formațiunile geologice de suprafață
sunt reprezentate prin rocă de bază şi formațiunile acoperitoare. Roca de bază este
reprezentată prin complexul argilelor şi nisipurilor panoniene de culoare cenuşie –
albăstruie, plastic - vârtoase. Formațiunile acoperitoare au în bază conținutul
pietrişurilor de terasă care se suprapune peste roca de bază.
Încadrarea în categoria geotehnică:
- risc geotehnic: moderat
- categoria geotehnică: 2
Conform datelor din studiu geotehnic, presiunea convențională este pentru
stratul I:
Pconv.= 297,60÷310,00 KPa, pentru stratul II: Pconv. = 350,00 KPa.
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Adâncimea de îngheț în terenul natural, conform STAS 6054-1977, este
cuprinsă în intervalul 0,70÷ 0,80 m.
- Încadrarea în zone de risc natural
Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care o
străbate zona studiată se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României:
Legea nr. 575/ noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a V-a: zone de risc natural. Riscul este o estimare
matematică a probabiliţăţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de
referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc
avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren.
- Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 71, cu o
perioadă de revenire de cca. 50 ani.
- Inundaţii: aria studiată se încadrează în zone cu cantităţi de precipitaţii între 600700 mm pe an cu arii afectate de inundaţii datorate revarsarii unui curs de apa.
- Alunecări de teren: aria studiată se încadrează în zone cu potenţial de producere a
alunecărilor scăzut, cu probabilitate de alunecare “scazut”. Majoritatea alunecărilor
care apar sunt alunecări reactivate.
- Hidrogeologie şi hidrografie
Apele freatice propriu-zise sunt acumulate in depozitele aluvionare de lunca si
terasa ce se dezvolta de-a lungul raurilor din judet, precum si in zonele de interfluviu.
În zona Oradea, freaticul este tributar bazinului Crisului Repede in care
depresurizeaza atat apele freatice propri-zise precum si apele suprafreatice care
provin din acumularile depozitelor deluviene si din cele de patura de sol.
Din punct de vedere hidrologic zona studiată se află situată în marele bazin
hidrografic al Crişurilor. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,39 km/km2.Râul
Crişul Repede împreună cu afluentul său de stânga (pârâul Peta) străbat Municipiul
Oradea de la sud-est la nord-vest.
După poziţia şi direcţiile generale de curgere, Crişul Repede face parte din
grupa de vest care au ca regim ape mari timpurii de primăvară (martie-aprilie) în
unităţiile muntoase şi cu instabilitate mare a regimului de iarnă în Câmpia de Vest,
unde au loc viituri în februarie; viituri mari se produc şi în mai-iunie, iar altele mai
mici în noiembrie-decembrie.Crişul Repede (24,8 m3/s, la Oradea) intră în câmpie la
Municipiul Oradea, având ca afluenţi principali Drăganului, Călata şi Iadul.
Scenariul 2
a) Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan, regim juridic-natura proprietăţii sau titlul de
proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zona de utilitate publică,
informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, dupa
caz)
Se propune realizarea unui racortd termic primar pentru imobilul tip bloc din
reţeaua existentă pe strada Gen. Magheru 2xDN300mm, conducte clasice ce va
asigura încălzirea spaţiilor și prepararea apei calde de consum pentru utilizatori.
Acest scenariu analizează realizarea racordului termic primar in vederea
alimentări imobilului de tip bloc de locuinţe cu conducte din oţel clasice, Dn 50 12

80mm cu izolaţie din vată minerală, montate subteran în canal termic şi robineți
clasici montaţi în caminul de racord, pe racordul termic primar al imobilului.
Racordul termic va realizat cu conducte din oţel clasice cu diametre cuprinse în
intervalul DN 50 ÷ DN80 mm.
Lucrările prevăzute în prezenta documentaţie vor fi amplasate în intravilanul
Municipiul Oradea. Municipiul este poziţionat în partea de vest a României, pe Râul
Crişul Repede, în imediata vecinătate a graniţei cu Ungaria. Municipiul Oradea
constituie reşedinţa judeţului Bihor, fiind totodată şi cel mai important oraş al regiunii
istorice Crişana.
Terenul afectat de lucrările ce fac obiectul prezentului studiu se află în
domeniul public al municipiului Oradea. Suprafaţa totală ocupată de lucrări este de
65 m2.
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
- nu este cazul.
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes
naturale sau construite
- nu este cazul.
d) surse de poluare existente în zonă
- nu este cazul.
e) date climatice şi particularităţi de relief
Municipiul Oradea este situat în partea de NV a ţării, în apropierea frontierei R.
Ungaria, pe râul Crişul Repede, în zona de contact a câmpiei Tisei cu ultimele dealuri
ale Munţilor Apuseni şi cu marginea vestică a depresiunii Vadului.
Teritoriul municipiului se învecinează la NV cu localitatea Episcopia Bihorului,
localitate apartinătoare oraşului, la N cu comuna Paleu, la E cu comuna Oşorhei, la S
cu localitatea Sânmartin, iar la V cu comunele Sântandrei şi Borş.
Municipiul Oradea este aşezat într-o zonă larg deschisă circulaţiei aerului,
predominant vestică şi sud-vestică, ceea ce explică climatul temperat-moderat de
câmpie, chiar blând, care este specific municipiului nostru.
- Climat
Din punct de vedere climatic, zona studiată aparţine sectorului cu climă
continental-moderată cu etaj topoclimatic de câmpie şi se caracterizează prin veri
foarte calde, cu precipitaţii nu prea abundente ce cad mai ales sub formă de averse şi
ierni relative reci, marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de
încălzire care provoacă discontinuităţi repetate ale stratului de zăpadă şi repetate
cicluri de îngheţ - dezgheţ.
- Precipitaţii
Din punct de vedere al precipitaţiilor atmosferice, zona studiată are valori
medii anuale de 600-700mm, în luna iunie (luna cea mai ploioasă) înregistrându-se
valori între 70-80 mm, iar în luna februarie (luna cea mai secetoasă), înregistrându-se
valori de 30-40 mm.
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Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineaţa (nebulozitatea medie
anuală) este intre 5 - 6/10, durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 1750 la
2000 de ore într-un an.
- Temperaturi
Temperatura medie a lunii ianuarie este între -3o şi 0oC. Temperatura medie a
lunii iulie este de peste 23oc. Din punct de vedere al frecvenţei medii a zilelor
tropicale, zona studiată se situează în aria regiunilor celor mai calde (peste 30 de zile
tropicale). Frecvenţa medie a zilelor de iarnă, în care temperatura maximă este de sub
0oc este de 20-30 zile.
Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe ţară (între
o
10-11 C).
Maxima absolută de temperatură a fost înregistrată la Diosig, la 18 august 1952,
fiind de 40oC, iar minima absolută la Oradea, de -29oC, la 24 ianuarie 1942, ceea ce
releva că amplitudinea maximă de temperatură apare în Campia Crişurilor.
- Vânturi
Regimul vânturilor din cadrul judeţului Bihor este influenţat de relieful
Munţilor Apuseni, care provoacă modificări esenţiale ale direcţiei şi vitezei vântului.
Aria studiată se află într-o zonă în care există vânturi dominante din sectorul
vestic (V, NV si SV). Viteza vantului in zona Oradea este de 24 m/s mediata pe 1min
la 10 m avand 50 de ani interval mediu de recurenta.
În conformitate cu CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii
zăpezii asupra construcţiilor, valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol este
sk = 1.5 kn/m2.
- Adancime de inghet
În conformitate cu STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de
îngheţ. Zonarea teritoriului României, zona studiată are adâncimi de îngheţ de 70...80
cm.
Prima zi de îngheţ apare după 21 octombrie, iar ultima zi de îngheţ se
înregistrează în cu solul acoperit de zăpadă este de peste 30 de zile. Grosimea medie
anuală a stratului de zăpadă pe sol este de 40-60 cm. Conform STAS 1709/1-90:
“Adancimea de inghet in complexul rutier”, zona studiata se incadreaza in tipul
climatic I, cu indicele de umiditate Thorntwait Im = -20...0. Indicele maxim de inghet
pentru sisteme rutiere rigide este Imax30 = 550oc x zile, pentru sisteme rutiere nerigide
(clasele de trafic greu si foarte greu) este Imed3/30 = 450-500oc x zile, iar pentru sisteme
rutiere nerigide (clasele trafic mediu, usor si foarte usor) este Imed5/30 = 350-400oc x
zile.
Din urmarirea observatiilor facute, pe teritoriul judetului Bihor, rezulta ca
prima zi cu inghet poate sa apara in prima decada a lunii noiembrie, in campia
Salontei si la randul ei, ultima zi de inghet poate sa fie in Campia Crisurilor in ultima
decada a lunii aprilie.
- Încarcarea din zapada
În conformitate cu CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este
sk = 1.5 kn/m2.
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f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate nu este cazul
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie - nu este cazul
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala - nu este cazul.
În cazul în care, cu ocazia lucrărilor, executantul găseşte reţele subterane
neidentificate, beneficiarul şi executantul lucrărilor vor anunţa compania care deţine
reţeaua respectivă, oprind imediat toate lucrările în curs, până la stabilirea condiţiilor
de coexistenţă cu noul obiectiv.
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
- Geologia
Oraşul Oradea este situat în nord-vestul României, la o altitudine de 126 m
deasupra mării, la deschiderea văii Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de
contact între prelungirile Munților Apuseni şi Câmpia Banato-Crişana, arie de trecere
de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei şi Dealurile Geisului),
către cel de câmpie.
Rețelele de termoficare fiind amplasate în perimetrul municipiului Oradea, zona
se prezintă din punct de vedere morfologic astfel: formațiunile geologice de suprafață
sunt reprezentate prin rocă de bază şi formațiunile acoperitoare. Roca de bază este
reprezentată prin complexul argilelor şi nisipurilor panoniene de culoare cenuşie –
albăstruie, plastic – vârtoase. Formațiunile acoperitoare au în bază conținutul
pietrişurilor de terasă care se suprapune peste roca de bază.
Încadrarea în categoria geotehnică:
- risc geotehnic: moderat
- categoria geotehnică: 2
Conform datelor din studiu geotehnic, presiunea convențională este pentru
stratul I:
Pconv.= 297,60÷310,00 KPa, pentru stratul II: Pconv. = 350,00 KPa.
Adâncimea de îngheț în terenul natural, conform STAS 6054-1977, este
cuprinsă în intervalul 0,70÷ 0,80 m.
- Încadrarea în zone de risc natural
Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care o
străbate zona studiată se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României:
Legea nr. 575/ noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a V-a: zone de risc natural. Riscul este o estimare
matematică a probabiliţăţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de
referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc
avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren.
- Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 71, cu o
perioadă de revenire de cca. 50 ani.
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- Inundaţii: aria studiată se încadrează în zone cu cantităţi de precipitaţii între 600700mm pe an cu arii afectate de inundaţii datorate revarsarii unui curs de apa.
- Alunecări de teren: aria studiată se încadrează în zone cu potenţial de producere a
alunecărilor scăzut, cu probabilitate de alunecare “scazut”. Majoritatea alunecărilor
care apar sunt alunecări reactivate.
- Hidrogeologie şi hidrografie
Apele freatice propriu-zise sunt acumulate in depozitele aluvionare de lunca si
terasa ce se dezvolta de-a lungul raurilor din judet, precum si in zonele de interfluviu.
În zona Oradea, freaticul este tributar bazinului Crisului Repede in care
depresurizeaza atat apele freatice propri-zise precum si apele suprafreatice care
provin din acumularile depozitelor deluviene si din cele de patura de sol.
Din punct de vedere hidrologic zona studiată se află situată în marele bazin
hidrografic al Crişurilor. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,39 km/km2.Râul
Crişul Repede împreună cu afluentul său de stânga (pârâul Peta) străbat Municipiul
Oradea de la sud-est la nord-vest.
După poziţia şi direcţiile generale de curgere, Crişul Repede face parte din
grupa de vest care au ca regim ape mari timpurii de primăvară (martie-aprilie) în
unităţiile muntoase şi cu instabilitate mare a regimului de iarnă în Câmpia de Vest,
unde au loc viituri în februarie; viituri mari se produc şi în mai-iunie, iar altele mai
mici în noiembrie-decembrie.Crişul Repede (24,8 m3/s, la Oradea) intră în câmpie la
Municipiul Oradea, având ca afluenţi principali Drăganului, Călata şi Iadul.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functionalarhitectural și tehnologic
În prezenta documentaţie se propune realizarea racordului termic primar pe
strada Petru Rareş pentru un imobil de tip bloc din reţeaua existentă pe strada Gen.
Magheru 2xDN300mm, ce va asigura încălzirea spaţiilor și prepararea apei calde de
consum pentru utilizatori.
Racordul termic primar va fi realizat cu conducte din oţel preizolate
2xDN80/160mm (Ø88,9 x 5,0 mm), respectiv 2xDN50/125mm (Ø60,3 x 3,6 mm),
montate îngropat în pat de nisip de râu fin, spălat. La limita de proprietate (se
recomandă 0,5 - 1,0m) se vor monta două vane de secţionare DN50mm, preizolate,
cu tija de actionare, montate îngropat.
Traseul nou proiectat pentru racordul primar, se va face pe domeniul public.
La limita de proprietate se vor monta vane de secţionare, preizolate, montate
îngropat sau într-un cămin de secționare clasic cu vane montate prin intermediul
flanșelor. Racordul va fi realizat cu conducte preizolate, montate îngropat, în pat de
nisip de râu, fin, spălat.
Schema propusă pentru punctul termic (modulul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum.
Punctul termic (modulul termic) propus va fi realizat, cu preponderență, cu
prepararea apei calde de consum în regim de acumulare sau, dacă spațiul nu permite
acest lucru, se va adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim
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mixt - parțial instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a
apei calde de consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Pentru funcționarea corespunzătoare a punctul termic se va prevedea
branșament propriu de apă potabilă, dimensionat pentru consumul de apă caldă a
întregului modul. În cazul în care condițiile tehnice impun, se va prevedea și un
racord la canalizare, branşamentul de apa şi racordul de canalizare vor fi asigurate de
către investitor şi nu fac obiectul acestui studiu de fezabilitate.
De asemenea se va prevedea un racord de alimentare cu energie electrică
propriu modulului termic. Pentru realizarea acestor utilități, respectiv branșamentul
de apă, racordul la canalizare și cel electric, se vor solicita soluții tehnice de la
furnizorii serviciilor respective - Compania de Apă Oradea și Electrica,
racordulelectric va fi asigurat de către investitor şi nu fac obiectul acestui studiu de
fezabilitate.
Studiul de fezabilitate are un singur obiect:
Obiectul 1 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareş nr.
1A.
Pentru realizarea obiectivului de investiţii au fost identificate două scenarii
tehnico-economice:
Scenariul 1 - Realizarea racordului termic primar la reţeaua termică de
transport - cu conducte din oţel preizolate, montate subteran, cu robineți de
racord preizolați îngropați.
3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții
Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeau termică de transport la
Magistrala 1 până la noul consumator cu conducte din oţel preizolate şi vane de
sectionare, preizolate, montate îngropat pe racordul termic primar al imobilului.
Racordul termic va fi realizat cu conducte de oţel preizolate cupruinse intre în
intervalul DN50 ÷ DN80mm.
Parametrii tehnici de proiectare pentru rețeaua termică agent primar:
Agentul termic primar:
- apă fierbinte
- temperatura de calcul T =150ºC
- temperatura de funcţionare T =120/ 60ºC
- temperatura accidentală pe durate scurte de timp T =140ºC
- presiunea nominala PN = 25 bar
- presiunea maximă de lucru P max. = 20 bar.
Racordul termic se vor realiza cu conducte preizolate, montate îngropat în pat
de nisip de râu fin, spălat. La limita de proprietate a viitorului utilizator se va monta o
pereche de vane de secționare preizolate, îngropate, cu tijă de concesie, protejate cu
cutie de protecţie.
Parametrii tehnici de proiectare pentru modulul termic (mini-punct termic):
Circuit termic primar:
- temperatura intrare/ieşire iarna: 120°C/60°C
- temperatura intrare/ieşire vara: 70°C/35°C
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- temperatura maximă de operare, pe durate limitate: 140°C
- presiune maximă de operare: 16 bar
- cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar.
Circuit termic secundar incalzire:
- temperatura nominală tur/retur: 65°C/50°C
- presiunea maximă operare: 10 bar
Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:
- temperatura intrare/ieşire: 10/60°C
- presiune maximă reţea apă rece: 10 bar.
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică,
conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea
alegerii acesteia
Avantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- costurile de achiziţie mai mici;
- durata mică de executie a lucrărilor;
- vanele preizolate sunt vane fără mentenanță, care nu necesită întreținere;
- durată mare de viață a sistemului (peste 30 ani);
- detectare facilă a avariilor;
- lipsa canalului termic.
Dezavantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate sunt:
- reabilitarea acestui tip de ansamblu necesită înlocuirea integrală a acestuia.
3.2.3. Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse
Ţeava
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Pentru parametrii precizaţi mai sus, la realizarea sistemului preizolat se va folosi
ţeavă din oţel, material P235GH conform SR EN 10216 – 2 + A2:2008 – „Ţevi din
oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi din
oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată”, dimensiuni
conform SR EN 10220:2003 – „Ţevi din oţel cu capete netede, sudate şi fără sudură.
Tabele generale de dimensiuni şi mase liniare”, cu certificat de inspecţie tip 3.1, în
conformitate cu SR EN 10204:2005 –„Produse metalice. Tipuri de documente de
inspecţie”, izolate termic cu spumă rigidă de poliuretan (PUR), şi protejate în manta din
polietilena de mare densitate (PEHD) sau tablă zincată tip SPIRO, cu parametri
corespunzători SR EN 253:2013 – ”Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de
conducte preizolate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de
otel, izolaţie termică de poliuretan şi manta exterioară de polietilenă”.
Dimensiunile conductelor necesare racordului termic primar - agent primar și
grosimile minime ale peretilor țevilor acceptate, în funcție de diametru, sunt:
 DN50mm (Ø60,3 x 3,6 mm), Dmanta = 125 mm;
 DN80mm (Ø88,9 x 5,0 mm) , Dmanta = 160 mm.
Ramificaţii preizolate
Ramificaţiile vor fi prefabricate cu izolaţia gata pentru instalare, în concordanţă
cu SR EN 448:2009. Ramificaţiile preizolate livrate vor fi forjate şi vor avea aceeaşi
calitate de oţel ca şi conducta de serviciu. Ramificaţiile vor avea grosimi ale peretelui
similare cu cele ale conductelor de serviciu, la diametrul respectiv.
Caracteristicile izolaţiei termice din spumă poliuretanică şi a mantalei de
protecţie din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.
Coturile
Coturile preizolate vor satisface cerinţele standardului SR EN 448:2009. Se vor
utiliza de regulă coturi preizolate la 90o, dar şi coturi diferite de 90o, cu rază de
curbură R = 1,5 DN, cu aceleaşi caracteristici - calitatea oţelului şi grosimea peretelui
- ca şi conducta de serviciu la diametrul respectiv. Coturile preizolate vor fi forjate.
Pentru racordurile cu diametre până la DN 65, coturile vor fi îndoite din ţeavă de
oţel fără sudură conform EN 10216-2, dintr-o singură bucată.
Pentru conductele cu diametru nominal DN 80 mm, sau mai mare, dacă este
cazul, se vor folosi următoarele componente: cot forjat fără sudură conform EN
10253-2, capete din ţeavă laminată, fără sudură, cu aceleaşi caracteristici - material
şi grosimea materialului - ca şi ale conductei de serviciu, cu lungimi între 0,35 - 0,65
m, cu pregătirea pentru sudură similară cu cea pentru conducte.
Caracteristicile izolaţiei termice din spumă poliuretanică şi a mantalei de
protecţie din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.
Punctele fixe preizolate
Punctele fixe preizolate vor satisface cerinţele standardului SR EN 448:2009.
Elementele din componenţa punctelor fixe vor avea dimensiunile corespunzătoare
conductelor preizolate. Calitatea oţelului şi grosimea peretelui vor fi aceleaşi ca şi a
conductei de serviciu la diametrul respectiv.
Caracteristicile izolaţiei termice din spumă poliuretanică şi a mantalei de
protecţie din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.
Mantaua de protecţie
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Mantaua de protecţie pentru conductele este realizată din ţeavă din polietilenă de
înaltă densitate (PEHD) cu parametrii tehnici corespunzători standardului SR EN
253:2013.
Mantaua trebuie să fie rezistentă la reacţiile chimice din sol, să suporte bine
radiaţiile ultraviolete (conducte montate suprateran) şi să fie uşor sudabilă. În scopul
asigurării unei aderenţe pe termen lung a izolaţiei la suprafaţa interioară a mantalei,
aceasta se va prelucra cu procedeul “corona” sau un procedeu similar.
Mantaua trebuie să asigure o bună protecţie contra umezirii din exterior a
materialului termoizolant.
Materialul utilizat va fi din polietilena de mare densitate (minim 942 kg/m3
conform SR EN ISO 1183), care trebuie să prezinte o alungire la rupere de cel puţin
350%, atât axial cât şi radial (SR EN ISO 527) şi o stabilitate dimensională la
temperatura 90±50 oC de ±3%. Trebuie să fie rezistentă la reacţiile chimice din sol şi
să fie uşor sudabilă.
Suprafaţa interioară a ţevii de polietilenă trebuie să fie prelucrată astfel încât să
asigure o aderenţă optimă între manta şi izolaţia de poliuretan.
Izolaţia termică
Izolaţia ţevilor metalice (de serviciu) la conductele preizolate se face cu spumă
rigidă de poliuretan, dintr-un singur strat, având parametrii corespunzători
standardului SR EN 253:2013.
Spuma de poliuretan trebuie să aibă o structură celulară uniformă, cu cel puţin
88% din pori închişi, o densitate brută de minim 60 kg/m3 (în miez) şi totală de 80
kg/m3, efect de gaze de seră GWP = 0, conform SR EN 253 şi rezistenţă de durată la
140° C pentru cel puţin 30 de ani. Conductivitatea termică la 50oC trebuie să fie de
maximum 0,027 W/m oK, rezistenţa la compresie în direcţie radială trebuie să fie
minim T ax > 0,3 MPA.
În sistem legat, izolaţia din spumă de poliuretan trebuie să asigure o aderenţă
deplină între elementele componente, astfel încât spuma poliuretanică să preia în mod
uniform tensiunile şi să conducă la dilatări termice uniforme.
Furnizorul trebuie să prezinte la livrarea ţevilor ”Protocolul de spumare” care să
ateste caracteristicile de bază ale spumei poliuretanice.
Grosimea izolaţiei termice a conductelor preizolate va fi standard.
Sistem de alarmare IPS - Cu respectiv echivalent.
După terminarea montajului şi înainte de punerea în funcţiune a tronsonului de
conducte trebuie efectuata şi documentată măsurătoarea sistemului de alarmare
pentru umiditate.
Căciulile de capăt
Vor fi utilizate în mod obligatoriu pentru protecţia termoizolaţiei conductelor
preizolate în zona de îmbinare cu conductele clasice. Materialul căciulilor de capăt va
fi din polietilenă contractibilă.
Manşoanele şi izolarea zonelor de îmbinare
Realizarea continuităţii sistemului preizolat se efectuează prin mufarea zonelor
de îmbinare.
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Pentru realizarea continuităţii sistemului preizolat se vor utiliza manşoane
termocontractibile. Operaţia de manşonare se va face numai după verificarea
sudurilor şi efectuarea probelor de presiune.
După mufare se injectează spumă poliuretanică în spaţiul inelar dintre conducta
de serviciu şi manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cea a
ţevilor preizolate.
Pernele de dilatare
Pernele de dilatare se vor instala numai pentru compensarea dilatărilor. Acestea
vor fi livrate de către furnizorul de conducte preizolate. Materialul pernelor de
dilatare va fi din spumă de polietilenă cu celule închise, reticulat, rezistent la
chimicale, rezistent la rozătoare, imputrescibil.
Perne de susţinere a conductelor preizolate
Se folosesc pentru pozarea şi instalarea conductelor preizolate în şanţ. Sunt
confecţionate din poliuretan.
În funcţie de condiţiile specifice, beneficiarul poate accepta, în locul pernelor de
pozare utilizarea unor saci de rafie umpluţi cu nisip având aceleași caracteristici cu
cel utilizat la acoperirea conductelor.
Banda de marcaj
Se va monta pe stratul de nisip, deasupra conductelor preizolate, în lungul
traseului pentru a marca poziţia conductelor. Benzile de marcaj, câte una pentru
fiecare conductă, se vor amplasa în lungul axului conductelor.
Cablu de transfer date
Pe toată lungimea conductelor de termoficare ce va fi reabilitată se vor monta
două conducte de protecție din Polietilenă (PE) pentru cabluri de transmitere date
(inclusiv cu cablul optic aferent) și căminele de vizitare și de tragere necesare
exploatării și mentenanței acestuia.
Acoperirea cu nisip
Acoperirea cu nisip se efectuează numai cu nisip fin de râu, spălat, având
granulaţia de 0,5-4mm, recomandată de furnizorul sistemului de conducte preizolate.
Se vor lua măsuri ca nisipul să pătrundă în toate zonele fără a lăsa goluri sub,
între şi peste conducte, iar grosimea acestuia peste generatoarea conductelor trebuie
sa fie de minim 100 mm.
Completarea cu pământ/balast
Deasupra stratului de nisip, după amplasarea benzilor de marcaj se va face
completarea cu pământ sau balast, compactat la 95-98% din starea pământului natural.
În zonele unde suprastructura este formată din beton şi asfalt – trotuare, drumuri
carosabile, parcări – peste patul de nisip se va folosi exclusiv balast.
Inelele de etanşare cu presetupă
Sunt destinate să asigure protecţia contra infiltraţiilor de gaze şi apă la trecerea
conductelor preizolate prin pereţii căminelor. Inelele de etanșare montate vor fi alese
în varianta constructivă cu presetupă și vor asigura etanșarea în cazul imersării
golului de trecere, respectiv în cazul în care nivelul pânzei freatice trece peste inelul
de etanșare.
Armăturile de închidere
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Armăturile de închidere vor consta din vane noi, performante, cu obturator sferic,
PN 25 şi rezistente la temperaturi de 130 oC ( 140oC pe perioade scurte de timp).
Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească armăturile de închidere
sunt:
- fluid de lucru - apa fierbinte: 120°C, 25 bar
- vane cu obturator sferic, realizate în varianta constructivă fără
mentenanţă;
- carcasă din oţel turnat sau din oţel forjat, PN 25;
- tipul de montaj
- cu flanşe, pentru montaj în cămin
- prin sudură - vane preizolate cu racorduri sudabile, pentru
montaj îngropat;
- funcţionalitate comutabilă până la o presiune diferenţială de 20 bar
- deschidere cilindrică completă - alezaj complet cilindric (deschiderea
cilindrică, cu diametrul interior liber corespunzător cu diametrul nominal al
conductei de serviciu).
- vanele nu vor avea componente confecţionate din metale neferoase sau
materiale nemetalice;
- bilă din oţel inoxidabil.
Cămine
Căminele de racord sau altele, care urmează să fie intercalate pe traseu (dacă este cazul),
vor fi realizate în varianta „uscată”, respectiv vor fi hidroizolate şi ventilate cu un sistem
de ventilaţie naturală, potenţială.
Trecerile conductelor şi cablurilor prin pereţii căminelor se vor face prin inele de
etanşare cu presetupă, confecţionate din cauciuc, inele metalice şi şuruburi de strângere,
care să asigure etanșarea perfectă chiar și la o creștere a nivelului pânzei freatice peste
cota maximă a golului de trecere prin peretele căminului. Golurile de montaj vor fi
asigurate la turnare şi vor fi prevăzute cu un tub de protecţie special, prevăzut de
furnizorul de sisteme de etanșare. Golurile de montaj vor avea, din faza de turnare,
toleranţa necesară şi suficientă unei izolări hidrofuge perfecte.
Toate căminele vor fi prevăzute cu două capace de vizitare, carosabile, etanşe (cu
garnitură de etanşare), de formă rectangulară sau circulară. Dimensiunile golurilor de
trecere prin capacele de vizitare ale căminelor vor fi de minimum 700 mm x 700 mm
pentru capacele de formă rectangulară și minimum Ø 800, pentru capacele de formă
circulară. Capacele vor fi prevăzute cu recuperatoare hidraulice (telescoape). Accesul în
cămine se va face pe scări metalice şi vor avea bare de sprijin telescopice pentru sprijinul
operatorului.
Toate capacele vor fi prevăzute cu sistem de blocare antifurt.
Proiectantul poate opta pentru realizarea nodurilor de secționare cu ajutorul
vanelor preizolate, montate îngropat, în pat de nisip. În acest caz se vor executa
cămine specifice vanelor îngropate, cu racordurile de aerisire-golire și tijele de
manevrare ale vanelor protejate cu capace din polietilenă. Căminele vor fi realizate
din beton, cu dale neetanșe și vor avea prevăzut sistem de drenaj natural. Fiecare
cămin de vane preizolate va fi dotat cu cheie de manevrare a vanelor.
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Punctele termice (module termice) propuse prin studiul de fezabilitate, dar
care nu fac obiectul acestui studiu de fezabilitate
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică,
conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulului,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
Echipamente minimale cu care va fi dotat mini-punctul termic
1. Schimbătoarele de căldură, vor fi prevăzute cu plăci din oţel inox AISI 316
(1.4401), având grosimea minimă de 0,4 mm, în varianta compactă, nedemontabilă,
cu plăci brazate (sudate). Toate schimbătoarele de căldură, vor fi prevăzute cu
izolație termică. Căderea de presiune maximă admisibilă pe fiecare schimbător este
de 0,2 bar pe circuitul primar, respectiv 0,5 bar pe circuitul primar, căderea maximă
de presiunea pe întregul punct termic fiind max. 0,8 bar.
2. Realizarea umplerii și menținerii presiunii în circitul secundar de încălzire se
va face din returul circuitului primar. Umplerea și menținerea presiunii, trebuie să se
poată realiza și din racordul de apă rece al punctului termic, prin intermediul unui
presostat și a unui debitmetru.
3. Regulator de presiune diferențială.
4. Robinet de echilibrare hidraulică/ limitare de debit.
Pentru cerințele de la punctele 3. și 4. se acceptă și variante constructive care
asigură ambele funcțiuni cu un singur echipament;
5. Pompe pentru circulaţia agentului termic de încălzire, în linie, de înaltă
eficienta energetică, cu convertizoare de frecvență, cu montajul convertizorului de
frecvență în/lângă tabloul electric funcție de IP. Se va prevedea minimum o pompă de
serviciu, dar și una de rezervă;
6. Filtre de impurităţi tip „Y”, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul
primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece;
7. Separator de nămol pe circuitul primar, respectiv pe circuitul de apă rece, la
intrarea în modulul termic, montate în aval de filtrele de impurități tip „Y”;
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8. Dedurizator (filtru anticalcar) – la intrarea apei reci în punctul termic.
9. Vane de reglare cu servomotor, speciale, pentru aplicațiile de termoficare,
echilibrate in presiune, cu rol de regulator de temperatură, montate pe circuitul primar,
pe fiecare schimbător în parte, pentru încălzire, respectiv pentru apa caldă de consum,
prevăzute și cu posibilitatea de acționare directă, local si din dispecerat.
10. Regulator electronic bidirecțional, cu funcţii de :
 Reglare și comandă automată, în timp real, atât pentru circuitul de încălzire cât
şi pentru circuitul de preparare apă caldă de consum;
 Restricționarea temperaturii agentului termic primar returnat la max. 60oC
iarna respectiv max. 35oC vara. În procesele tehnologice din punctele termice,
derulate în regim instantaneu, controllerul va avea opțiunea de a asigura
restricția privind returnarea agentului primar.
 Comunicare bidirectionala, în timp real, a tuturor datelor de monitorizare ale
punctului termic spre și dinspre Dispeceratulul central SCADA.
 Execuție și suprascriere, în timp real, a diagramelor de reglaj în funcție de
comenzile de reglare transmise de Dispeceratul SCADA.
 Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termica din PT
(temperaturi, debite, energii, puteri, avarii, etc.)
11. Aparate de măsură – manometre şi termometre – analogice și digitale,
montate în zonele caracteristice ale punctului termic.
12. By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur primar, cu
posibilitatea umplerii și din racordul de apă rece, dotat cu presostat.
13. Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic
(controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele –
primară și secundară;
14. Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea
nominala (PN), conform PED.
15. Aparatele de măsură – manometre şi termometre – digitale au posibilitatea
de transmitere a informației la dispecerat;
16. Toate aparatele şi instalaţiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă
împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise, aplicându-se după
caz, prevederile STAS 7132 şi prescripţiile tehnice C4. Supapele de siguranţă pentru
circuitul secundar de încălzire şi pentru circuitul de prepararea a apei calde de
consum, vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalaţiei;
17. Vase de expansiune închise, cu membrană;
18. Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic, PN
25 bar, T 130ºC pentru circuitul primar, si tipul constructiv cu obturator sferic sau cu
sertar, PN 6 bar, T 65ºC pentru cele montate în circuitul secundar. Pentru realizarea
funcțiunii de secționare, nu se admit vane cu obturatoare de tip fluture.
Se vor prevedea robinete de secționare cu acționare electrică, cu posibilitatea
comandării din punctul tehnic sau din Dispecerat, pe următoarele circuite/racorduri:
- circuitul primar - 2 (două) vane tur-retur
- circuitul secundar de preparare acc – o vană pe racordul de apă rece,
la intrarea în punctul termic;
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19. Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de căldură vor fi prevăzute
cu robinete pentru purjare de minim DN 25.
20. Toate ţevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate
împotriva coroziunii în medii umede, prin aplicarea unei vopsiri performante cu
emailuri alchidice sau epoxidice sau prin aplicarea electrolitică a unor straturi de
protecţie (zincate).
21. Toate ţevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și
mecanic cu vată bazaltică și cochile din tablă zincată sau din poliuretan tip cochilie.
22. Se vor asigura pe toate tronsoanele, elemente de legătură care să permită
demontarea uşoară în caz de avarie sau lucrări de întreţinere (flanşe sau racorduri
olandeze).
23. Toate supapele de siguranţă, respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi
prevăzute cu ţevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei,
pentru protecţia elementelor sub tensiune şi pentru respectarea normelor de protecţia
muncii.
24. Punctele termice vor fi prevăzute cu mijloace de măsură, omologate și cu
certificat de calitate și declarații de conformitate, și vor avea minimum clasă
metrologică de exactitate 2.
25. Contoarele vor îndeplini cerințele HG 711/2015 - privind stabilirea
condițiilor pentru punere la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. Gradul de
protecţie climatică (conform IEC61010-1). Pentru traductoarele de debit cu
ultrasunete - gradul de protecţie climatică va fi de minim IP65. Pentru senzorii de
temperatură - gradul de protecţie climatică va fi de minimum IP 65. Pentru calculator
- gradul de protecţie climatică va fi de minimum IP 54.
26. Subansamblurile contorului de energie termică trebuie să aibă posibilitatea
de sigilare, astfel încât să fie eliminată posibilitatea demontării, înlocuirii sau
defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.
27. Contoarele de energie termică vor fi contoare compuse cu componente
interschimbabile, vor aparţine unui singur producător și vor fi echipate atât cu
interfața de transmitere a datelor prin cablu cat si cu sistem de transmitere a datelor la
distanţă și care permite citirea dintr-un dispecerat.
Lista contoarelor ce trebuie montate:
1. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea agentului termic
primar la intrarea în punctul termic, prevăzut cu debitmetru tur și debitmetru retur,
PN16, T = 130 oC, (cu posibilitatea atingeri temperaturii de 140 oC pentru perioade
scurte de timp).
2. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea agentului termic
pentru încălzire, montat pe circuitul secundar, în aval de modulul termic cu
debitmetru tur și debitmetru retur, PN16, T = 90 oC.
3. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei calde de
consum, montat pe circuitul secundar, în aval de punctul termic cu un debitmetru
montat pe circuitul de apă caldă, în aval de modulul termic, PN16, T = 90 oC, având
și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de
schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum.
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4. Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe
branșamentul de apă rece, conform avizului furnizorului.
5. Debitmetru pentru măsurarea apei reci la racordul de umplere cu apă rece a
circuitului secundar.
6. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei de adaos, cu
un traductor de debit montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur
primar, iar celălalt pe racordul de apă rece.
7. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei calde
recirculate, dacă este cazul.
8. Contor de energie electrică, conform avizului furnizorului.
Monitorizarea
Se va prevedea posibilitatea preluării și transmiterii în și din dispeceratul
SCADA, prin intermediul unui terț operator, inclusiv echipamentele necesare, a
următorilor parametrii din punctul termic aflat în administrarea operatorului SACET:
 Presiuni, atât de pe circuitul primar, cât și de pe circuitul secundar –
încălzire și apă caldă de consum;
 Temperaturi, din diferite zone caracteristice ale punctului termic, atât în
amonte cât și în aval de schimbătoarele de căldură;
 Debite, preluate din toate contoarele și debitmetrele ce sunt instalate în
punctul termic;
 Valori ale energiei termice, preluate din toate integratoarele buclelor de
măsură a energiei termice;
 Valoarea energiei electrice consumată în punctul termic;
 Date despre starea pompelor de circulație, precum și comenzile pentru
modificarea acestor stări;
 Poziția și comandarea vanelor motorizate.
Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură,
interfețele dintre echipamentele de măsură și control, respectiv elementele comandate
(servovane, vane, pompe) și regulatorul de comandă din punctul termic, precum si
convertizoarele de frecventa și cablajele aferente, inclusiv lucrările de montaj ale
acestora.
Izolarea elementelor de conducte clasice din punctele termice
Conductele clasice din cămine și din punctele termice se vor izola cu cochilii
din vată bazaltică (sau un material echivalent), gata confecţionate.
Protecţia izolaţiei se va realiza cu tablă zincată de 0,5 mm.
Materialele din care se execută izolaţia termică trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 să aibă coeficientul de conductibilitate termică redus, maximum 0,040
W/mK (să fie bun izolator termic);
 să aibă rezistenţă mecanică, pentru a nu se deteriora la montaj şi în timpul
funcţionării;
 să nu reţină umiditatea pentru a proteja conductele;
 să fie din material necombustibil, pentru a fi ferită de aprindere la
temperatura de funcţionare;
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după ce conductele se curăţă cu peria de sârmă până la luciul metalic, după ce s-a
aplicat stratul anticoroziv şi s-au efectuat probele şi eventualele remedieri necesare ca
urmare a probelor, se trece la izolarea termică şi hidrofugă a conductelor.
Scenariul 2 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareş nr.
1A la reţeaua termică de transport - cu conducte din oţel clasice, cu izolaţie din
vată minerală, montate subteran pe suporţi în canal termic, cu robineți clasici
montaţi în camin de racord.
Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeaua de transport între
Magistrala 1 din căminul existent pe strada G. Magheru şi imobilul situat pe strada
Petru Rareş nr.1A, cu conducte din oţel clasice, cu izolaţie din vată minerală, montate
subteran în canal termic şi robineți clasici montaţi în caminul de racord, pe racordul
termic primar al imobilului. Racordul termic va fi realizat cu conducte din oţel
clasice cu diametre cuprinse în intervalul DN 50 ÷ DN80 mm.
Parametrii tehnici de proiectare pentru rețeaua termică agent primar:
Agentul termic primar:
- apă fierbinte
- temperatura de calcul T =150ºC
- temperatura de funcţionare T =120/ 60ºC
- temperatura accidentală pe durate scurte de timp T =140ºC
- presiunea nominala PN = 25 bar
- presiunea maximă de lucru P max. = 20 bar.
Racordul termic se va realiza prin conducte din oţel clasice, cu izolaţie din vată
minerală, montate subteran în canal termic. La limita de proprietate a viitorilor
utilizatori se va prevedea un cămin de racord echipat cu o pereche de robineți clasici.
Circuit termic primar:
- temperatura intrare/ieşire iarna: 120°C/60°C
- temperatura intrare/ieşire vara: 70°C/35°C
- temperatura maximă de operare, pe durate limitate: 140°C
- presiune maximă de operare: 16 bar
- cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar.
Circuit termic secundar incalzire:
- temperatura nominală tur/retur: 65°C/50°C
- presiunea maximă operare: 10 bar
Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:
- temperatura intrare/ieşire: 10/60°C
- presiune maximă reţea apă rece: 10 bar.
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modulul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
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Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică, conform Normelor
Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune - Directiva
2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi având înălţimea
reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta date cu privire la
locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor, precum și un
document de la un organism acreditat care să ateste respectarea Normelor Europene
în vigoare.
3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea
alegerii acesteia
Avantajele soluţiei cu conducte din oţel clasice în canal termic:
- reabilitarea acestui tip de ansamblu se poate face doar prin înlocuirea
conductelor cu costuri mai mici;
Dezavantajele soluţiei cu conducte din oţel clasice în canal termic sunt:
- durata mare a lucrărilor de executie;
- costurile de achiziţie mai mari;
- durată mai mică de viață a sistemului (17 – 25 ani).
3.2.3. Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse
Ţeava
Pentru parametrii precizaţi mai sus, la realizarea sistemului cu conducte din oţel
clasice se va folosi următoarele sortimente de conducte: ţevi din oţel, fără sudură,
laminate la cald - STAS 404/1; ţevi din oţel, fără sudură, laminate la cald pentru
temperaturi ridicate - STAS 404/3; ţevi din oţel, fără sudură, trase sau laminate la
rece - STAS 530/1; ţevi din oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece pentru
temperaturi ridicate - STAS 530/3; ţevi din oţel, sudate longitudinal, pentru instalaţii
- STAS 7656, ţevi din oţel, sudate elicoidal, pentru conducte - SR 6898/2.
Dimensiunile conductelor necesare extinderii rețelei termice de transport - agent
primar și grosimile minime ale peretilor țevilor acceptate, în funcție de diametru, sunt:
 DN50mm (Ø60,3 x 3,6 mm),
 DN80mm (Ø88,9 x 5,0 mm),
Fitinguri
Fitingurile reprezintă elementele de conductă fasonate înscopul executării
diverselor trasee ale sistemelor de conducte. Gama tipodimensională a fitingurilor se
corelează cu procedeele de confecţionare a acestora; fitingurile trebuie să corespundă
condiţiilor tehnice prevăzute în Reglementările tehnice, normele şi standardele în
vigoare.
Ramificaţii
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Ramificaţiile preizolate livrate vor fi forjate şi vor avea aceeaşi calitate de oţel
ca şi conducta de serviciu. Ramificaţiile vor avea grosimi ale peretelui similare cu
cele ale conductelor de serviciu, la diametrul respectiv. Caracteristicile izolaţiei
termice şi a mantalei de protecţie vor fi identice cu cele ale conductelor de serviciu.
Coturile
Se vor utiliza de regulă coturi la 90o, dar şi coturi diferite de 90o, cu rază de
curbură R = 1,5 DN, cu aceleaşi caracteristici - calitatea oţelului şi grosimea peretelui
- ca şi conducta de serviciu la diametrul respectiv. Caracteristicile izolaţiei termice şi
a mantalei de protecţie vor fi identice cu cele ale conductelor de serviciu.
Punctele fixe
Elementele din componenţa punctelor fixe vor avea dimensiunile
corespunzătoare conductelor aferente. Calitatea oţelului şi grosimea peretelui vor fi
aceleaşi ca şi a conductei de serviciu la diametrul respectiv. Caracteristicile izolaţiei
termice şi a mantalei de protecţie vor fi identice cu cele ale conductelor de serviciu.
Izolaţia termică a conductelor clasice
Izolaţia conductelor şi a elementelor componente trebuie să aibă rezistenţa
mecanică, stabilitate la acţiunea umidităţii, să transmită conductei o încărcare cât mai
redusă, să fie simplă în confecţionare şi montare şi să-şi păstreze proprietăţile în
timpul exploatării.
Izolaţia termică trebuie să se realizeze din materiale termoizolante
necombustibile, cu coeficient de conductivitate redus, rezistente la putrezire şi să nu
prezinte o acţiune corozivă asupra suprafeţei izolate.
Inaintea aplicării izolaţiei termice pe conducte, acestea trebuie curăţate la luciul
metalic şi protejate cu grunduri anticorozive durabile, ce se stabilesc prin proiecte.
Izolaţia termică trebuie să fie protejată hidrofug prin aplicarea unui strat de
material rezistent la umezeală şi acţiuni mecanice, elastic, imputrescibil, inoxidabil cu
temperatura de auto-aprindere situată în afara domeniului de temperatură în care
lucrează.
Realizarea izolaţiei hidrofuge se face de regulă cu împâslituri din fibre de sticlă
asfaltate tip IA STAS 7916, aplicate în două straturi, în cazul amplasării subterane în
canal termic şi într-un strat protejat mecanic cu tablă zincată, STAS 2628, în cazul
amplasării supraterane.
Conductele reţelelor termice trebuie să fie protejate împotriva coroziunii
exterioare prin:
- măsuri pentru preîntâmpinarea proceselor de coroziune;
- protecţie pasivă cu ajutorul materialelor anticorozive;
- protecţie activă electrică.
Construcţii
Partea de construcţii aferentă reţelelor termice se compune din:
- canale termice;
- cămine termice (de vane, de golire, de contorizare etc.);
- blocuri de ancoraj;
- stâlpi şi estacade de susţinere.
Plăcile de acoperire a canalelor şi căminelor trebuie executate cu pante de
scurgere a apelor şi se izolează hidrofug în toatecazurile. Izolaţia constă dintr-un strat
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de carton asfaltat între douăstraturi de bitum care se prelungeşte în jos pe pereţi pe o
înălţime decirca 15 cm, sub rostul plăcii de acoperire.
Canalele şi căminele reţelelor termice situate sub cota apelor subterane trebuie
izolate hidrofug. Izolaţia va depăşi cu 50 cm nivelul maxim al apelor.
Pentru evitarea infiltraţiilor apelor subterane, în zonele canalelor care se găsesc
sub nivelul acestora, în funcţie de situaţialocală se recomandă construirea de drenaje
şi puţuri absorbante, acolounde pânza freatică în care se descarcă nu este ascensională.
În cazul apelor subterane agresive, canalele şi căminele trebuie executate din
beton cu grad ridicat de compactitate, utilizând agregate şi cimenturi rezistente la
coroziune conform normativului C 19.
Canalele trebuie să aibă pante de scurgere a apelor deinfiltraţie în sens
longitudinal de minimum 2 %. La punctele de nivel minim trebuie prevăzute legături
lacanalizarea generală şi clapete contra refulării.
În lungul canalelor termice trebuie prevăzute rosturi detasare şi de dilataţie la cel
mult 40 m distanţă. Pe traseul conductelor pozate în canalele vizitabiletrebuie
prevăzute trape şi guri de acces la distanţe de maximum 200 m, la capetele de reţea şi
la schimbările de direcţie.
La stabilirea dimensiunilor interioare ale căminelor trebuie să se ţină seama de
următoarele condiţii:
- înălţimea căminului să fie de regulă 2 m; valori mai redusese admit în condiţii
impuse de teren sau de asigurarea golirii lacanalizare, iar valori mai mari se admit în
condiţii impuse dedimensiunile robinetelor şi de instalaţiile de măsurare/control;
- distanţa dintre flanşa vanei şi peretele frontal, măsuratăde-a lungul axei
conductei, să fie de minimum 0,30 m, pentruconducte cu diametrul până Ia 500 mm
inclusiv şi minimum,0,50 m pentru conductele mai mari;
- distanţa dintre extremitatea flanşei vanei de secţionare şi peretele lateral să fie
de minimum 0,40 m, pentru conducta cudiametrul până la 500 mm inclusiv şi de
minimum 0,50 m pentru conductele mai mari.
La cămine se prevăd cel puţin două guri de vizitare, cuun diametru minim de 0,7
m. Gurile de vizitare nu se amplaseazădeasupra conductelor şi se prevăd cu scări de
acces în cămine.
În canale vizitabile de construcţie monolit trebuie prevăzute trape de montaj
pentru conducte.
În canalele nevizitabile cu scuturi de beton pentrusuporturi fixe, trebuie
prevăzută o gură de vizitare în amonte şi gol în scutul de beton pentru scurgerea
eventualelor ape de infiltraţie.
Cablu de transfer date
Pe toată lungimea conductelor de termoficare ce va fi reabilitată se vor monta
două conducte de protecție din Polietilenă (PE) pentru cabluri de transmitere date
(inclusiv cu cablul optic aferent) și căminele de vizitare și de tragere necesare
exploatării și mentenanței acestuia.
Armăturile de închidere, golire, aerisire
Armăturile de închidere vor consta din vane noi, performante, cu obturator sferic,
PN 25 şi rezistente la temperaturi de 130 oC (140oC pe perioade scurte de timp).
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Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească armăturile de închidere
sunt:
- fluid de lucru - apa fierbinte: 120°C, 25 bar
- vane cu obturator sferic;
- carcasă din oţel turnat sau din oţel forjat, PN 25;
- tipul de montaj: - cu flanşe, pentru montaj în cămin
- funcţionalitate comutabilă până la o presiune diferenţială de 20 bar
- deschidere cilindrică completă - alezaj complet cilindric (deschiderea
cilindrică, cu diametrul interior liber corespunzător cu diametrul nominal al
conductei de serviciu).
- vanele nu vor avea componente confecţionate din metale neferoase sau
materiale nemetalice;
- bilă din oţel inoxidabil.
Armăturile de golire şi robinetele de aerisire au aceleaşi diametre cu ştuţurile de
golire, respectiv aerisire. Secţiunile conduc-telor (ştuţurilor) de golire şi de aerisire se
determină astfel, încât săasigure golirea apei din fiecare tronson al reţelei termice
dintre douăarmături de secţionare puncte de aerisire, în timp de 30 m in. Diametrele
armăturilor de golire şi aerisire se aleg în funcţie dediametrele conductelor conform
Normativului I 13.
Cămine
Căminele de racord sau altele, care urmează să fie intercalate pe traseu (dacă este
cazul), vor fi realizate în varianta „uscată”, respectiv vor fi hidroizolate şi ventilate cu un
sistem de ventilaţie naturală, potenţială.
Trecerile conductelor şi cablurilor prin pereţii căminelor se vor face prin inele de
etanşare cu presetupă, confecţionate din cauciuc, inele metalice şi şuruburi de strângere,
care să asigure etanșarea perfectă chiar și la o creștere a nivelului pânzei freatice peste
cota maximă a golului de trecere prin peretele căminului. Golurile de montaj vor fi
asigurate la turnare şi vor fi prevăzute cu un tub de protecţie special, prevăzut de
furnizorul de sisteme de etanșare. Golurile de montaj vor avea, din faza de turnare,
toleranţa necesară şi suficientă unei izolări hidrofuge perfecte.
Toate căminele vor fi prevăzute cu două capace de vizitare, carosabile, etanşe (cu
garnitură de etanşare), de formă rectangulară sau circulară. Dimensiunile golurilor de
trecere prin capacele de vizitare ale căminelor vor fi de minimum 700 mm x 700 mm
pentru capacele de formă rectangulară și minimum Ø 800, pentru capacele de formă
circulară. Capacele vor fi prevăzute cu recuperatoare hidraulice (telescoape). Accesul în
cămine se va face pe scări metalice şi vor avea bare de sprijin telescopice pentru sprijinul
operatorului.
Toate capacele vor fi prevăzute cu sistem de blocare antifurt.
Proiectantul poate opta pentru realizarea nodurilor de secționare cu ajutorul
vanelor preizolate, montate îngropat, în pat de nisip. În acest caz se vor executa
cămine specifice vanelor îngropate, cu racordurile de aerisire-golire și tijele de
manevrare ale vanelor protejate cu capace din polietilenă. Căminele vor fi realizate
din beton, cu dale neetanșe și vor avea prevăzut sistem de drenaj natural. Fiecare
cămin de vane preizolate va fi dotat cu cheie de manevrare a vanelor.
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Punct termic (modul termic) propus prin studiul de fezabilitate, dar care nu
fac obiectul acestui studiu de fezabilitae
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Mini-punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în
fabrică, conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
Echipamente minimale cu care va fi dotat punctul termic
1. Schimbătoarele de căldură, vor fi prevăzute cu plăci din oţel inox AISI 316
(1.4401), având grosimea minimă de 0,4 mm, în varianta compactă, nedemontabilă,
cu plăci brazate (sudate). Toate schimbătoarele de căldură, vor fi prevăzute cu
izolație termică. Căderea de presiune maximă admisibilă pe fiecare schimbător este
de 0,2 bar pe circuitul primar, respectiv 0,5 bar pe circuitul primar, căderea maximă
de presiunea pe întregul punct termic fiind max. 0,8 bar.
2. Realizarea umplerii și menținerii presiunii în circitul secundar de încălzire se
va face din returul circuitului primar. Umplerea și menținerea presiunii, trebuie să se
poată realiza și din racordul de apă rece al punctului termic, prin intermediul unui
presostat și a unui debitmetru.
3. Regulator de presiune diferențială.
4. Robinet de echilibrare hidraulică/ limitare de debit.
Pentru cerințele de la punctele 3. și 4. se acceptă și variante constructive care
asigură ambele funcțiuni cu un singur echipament;
5. Pompe pentru circulaţia agentului termic de încălzire, în linie, de înaltă
eficienta energetică, cu convertizoare de frecvență, cu montajul convertizorului de
frecvență în/lângă tabloul electric funcție de IP. Se va prevedea minimum o pompă de
serviciu, dar și una de rezervă;
6. Filtre de impurităţi tip „Y”, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul
primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece;
7. Separator de nămol pe circuitul primar, respectiv pe circuitul de apă rece, la
intrarea în modulul termic, montate în aval de filtrele de impurități tip „Y”;
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8. Dedurizator (filtru anticalcar) - la intrarea apei reci în punctul termic.
9. Vane de reglare cu servomotor, speciale, pentru aplicațiile de termoficare,
echilibrate in presiune, cu rol de regulator de temperatură, montate pe circuitul primar,
pe fiecare schimbător în parte, pentru încălzire, respectiv pentru apa caldă de consum,
prevăzute și cu posibilitatea de acționare directă, local si din dispecerat.
10. Regulator electronic bidirecțional, cu funcţii de :
 Reglare și comandă automată, în timp real, atât pentru circuitul de încălzire cât
şi pentru circuitul de preparare apă caldă de consum;
 Restricționarea temperaturii agentului termic primar returnat la max. 60oC
iarna respectiv max. 35oC vara. În procesele tehnologice din punctele termice,
derulate în regim instantaneu, controllerul va avea opțiunea de a asigura
restricția privind returnarea agentului primar.
 Comunicare bidirectionala, în timp real, a tuturor datelor de monitorizare ale
punctului termic spre și dinspre Dispeceratulul central SCADA.
 Execuție și suprascriere, în timp real, a diagramelor de reglaj în funcție de
comenzile de reglare transmise de Dispeceratul SCADA.
 Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termica din PT
(temperaturi, debite, energii, puteri, avarii, etc.)
12. Aparate de măsură - manometre şi termometre - analogice și digitale,
montate în zonele caracteristice ale punctului termic.
12. By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur primar, cu
posibilitatea umplerii și din racordul de apă rece, dotat cu presostat.
13. Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic
(controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele primară și secundară;
14. Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea
nominala (PN), conform PED.
15. Aparatele de măsură - manometre şi termometre - digitale au posibilitatea
de transmitere a informației la dispecerat;
16. Toate aparatele şi instalaţiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă
împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise, aplicându-se după
caz, prevederile STAS 7132 şi prescripţiile tehnice C4. Supapele de siguranţă pentru
circuitul secundar de încălzire şi pentru circuitul de prepararea a apei calde de
consum, vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalaţiei;
17. Vase de expansiune închise, cu membrană;
18. Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic, PN
25 bar, T 130ºC pentru circuitul primar, si tipul constructiv cu obturator sferic sau cu
sertar, PN 6 bar, T 65ºC pentru cele montate în circuitul secundar. Pentru realizarea
funcțiunii de secționare, nu se admit vane cu obturatoare de tip fluture.
Se vor prevedea robinete de secționare cu acționare electrică, cu posibilitatea
comandării din punctul tehnic sau din Dispecerat, pe următoarele circuite/racorduri:
- circuitul primar - 2 (două) vane tur-retur
- circuitul secundar de preparare acc - o vană pe racordul de apă rece,
la intrarea în punctul termic;
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19. Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de căldură vor fi prevăzute
cu robinete pentru purjare de minim DN 25.
20. Toate ţevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate
împotriva coroziunii în medii umede, prin aplicarea unei vopsiri performante cu
emailuri alchidice sau epoxidice sau prin aplicarea electrolitică a unor straturi de
protecţie (zincate).
21. Toate ţevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și
mecanic cu vată bazaltică și cochile din tablă zincată sau din poliuretan tip cochilie.
22. Se vor asigura pe toate tronsoanele, elemente de legătură care să permită
demontarea uşoară în caz de avarie sau lucrări de întreţinere (flanşe sau racorduri
olandeze).
23. Toate supapele de siguranţă, respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi
prevăzute cu ţevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei,
pentru protecţia elementelor sub tensiune şi pentru respectarea normelor de protecţia
muncii.
24. Punctele termice vor fi prevăzute cu mijloace de măsură, omologate și cu
certificat de calitate și declarații de conformitate, și vor avea minimum clasă
metrologică de exactitate 2.
25. Contoarele vor îndeplini cerințele HG 711/2015 - privind stabilirea
condițiilor pentru punere la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. Gradul de
protecţie climatică (conform IEC61010-1). Pentru traductoarele de debit cu
ultrasunete - gradul de protecţie climatică va fi de minim IP65. Pentru senzorii de
temperatură - gradul de protecţie climatică va fi de minimum IP 65. Pentru calculator
- gradul de protecţie climatică va fi de minimum IP 54.
26. Subansamblurile contorului de energie termică trebuie să aibă posibilitatea
de sigilare, astfel încât să fie eliminată posibilitatea demontării, înlocuirii sau
defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.
27. Contoarele de energie termică vor fi contoare compuse cu componente
interschimbabile, vor aparţine unui singur producător și vor fi echipate atât cu
interfața de transmitere a datelor prin cablu cat si cu sistem de transmitere a datelor la
distanţă și care permite citirea dintr-un dispecerat.
Lista contoarelor ce trebuie montate:
1. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea agentului termic
primar la intrarea în punctul termic, prevăzut cu debitmetru tur și debitmetru retur,
PN16, T = 130 oC, (cu posibilitatea atingeri temperaturii de 140 oC pentru perioade
scurte de timp).
2. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea agentului termic
pentru încălzire, montat pe circuitul secundar, în aval de modulul termic cu
debitmetru tur și debitmetru retur, PN16, T = 90 oC.
3. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei calde de
consum, montat pe circuitul secundar, în aval de punctul termic cu un debitmetru
montat pe circuitul de apă caldă, în aval de modulul termic, PN16, T = 90 oC, având
și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de
schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum.
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4. Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe
branșamentul de apă rece, conform avizului furnizorului.
5. Debitmetru pentru măsurarea apei reci la racordul de umplere cu apă rece a
circuitului secundar.
6. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei de adaos, cu
un traductor de debit montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur
primar, iar celălalt pe racordul de apă rece.
7. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei calde
recirculate, dacă este cazul.
8. Contor de energie electrică, conform avizului furnizorului.
Monitorizarea
Se va prevedea posibilitatea preluării și transmiterii în și din dispeceratul
SCADA, prin intermediul unui terț operator, inclusiv echipamentele necesare, a
următorilor parametrii din punctul termic aflat în administrarea operatorului SACET:
 Presiuni, atât de pe circuitul primar, cât și de pe circuitul secundar încălzire și apă caldă de consum;
 Temperaturi, din diferite zone caracteristice ale punctului termic, atât în
amonte cât și în aval de schimbătoarele de căldură;
 Debite, preluate din toate contoarele și debitmetrele ce sunt instalate în
punctul termic;
 Valori ale energiei termice, preluate din toate integratoarele buclelor de
măsură a energiei termice;
 Valoarea energiei electrice consumată în punctul termic;
 Date despre starea pompelor de circulație, precum și comenzile pentru
modificarea acestor stări;
 Poziția și comandarea vanelor motorizate.
Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură,
interfețele dintre echipamentele de măsură și control, respectiv elementele comandate
(servovane, vane, pompe) și regulatorul de comandă din punctul termic, precum si
convertizoarele de frecventa și cablajele aferente, inclusiv lucrările de montaj ale
acestora.
Izolarea elementelor de conducte clasice din punctele termice
Conductele clasice din cămine și din punctele termice se vor izola cu cochilii
din vată bazaltică (sau un material echivalent), gata confecţionate.
Protecţia izolaţiei se va realiza cu tablă zincată de 0,5 mm.
Materialele din care se execută izolaţia termică trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 să aibă coeficientul de conductibilitate termică redus, maximum 0,040
W/mK (să fie bun izolator termic);
 să aibă rezistenţă mecanică, pentru a nu se deteriora la montaj şi în timpul
funcţionării;
 să nu reţină umiditatea pentru a proteja conductele;
 să fie din material necombustibil, pentru a fi ferită de aprindere la
temperatura de funcţionare;
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după ce conductele se curăţă cu peria de sârmă până la luciul metalic, după ce s-a
aplicat stratul anticoroziv şi s-au efectuat probele şi eventualele remedieri necesare ca
urmare a probelor, se trece la izolarea termică şi hidrofugă a conductelor.
[...]
Costul estimativ al investiției pentru Scenariul 2 = 208.349,06 lei
Valoarea estimată nu include valoarea TVA.
- costurile estimative de operare pe durata normata de viaţă/de amortizare a
investiţiei publice.
Denumire
Durata normată de viață
Rețele primare
20 - 25 ani
Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general
Devizul general aferent obiectivului de investiţie "Realizare racord termic
primar la imobilul din str. Petru Rares nr. 1A", la faza Studiu de Fezabilitate, este
întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii.
Valoarea totală a investiţiei, prezentată pentru cele două scenarii, în baza
devizului general elaborat pentru fiecare scenariu în parte este:
* pentru scenariul 1:
* inclusiv TVA:
157.049,08 lei
* din care C+M:
128.936,86 lei
* fără TVA:
132.465,30 lei
* din care C+M:
108.350,30 lei
* pentru scenariul 2:
* inclusiv TVA:
294.131,56 lei
* din care C+M:
251.505,38 lei
* fără TVA:
248.001,06 lei
* din care C+M:
211.349,06 lei
la cursul lei/euro din data de 13.09.2018 (1 euro = 4,63 lei)
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, după caz:
- studiu topografic
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- studiu geotehnic
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- studiu hidrologic, hidrogeologic
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- studiu de trafic si studiu de circulatie
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Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza
de utilitate publica
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii
verzi si peisagere. Nu a fost necesar elaborarea unui astfel de studiu, pe
amplasamentul studiat nu se regasesc arbori sau alte specii de plante, iar amenajarea
spatiului verde propus este de mica anvergura, propunerea plantatiilor fiind de o
importanta normala fara a fi necesare studii de specialitate.
- studiu privind valoarea resursei culturale
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu a fost elaborat un astfel de studiu.
Importanţa obiectivului conform prevederilor P100/92 este III (Construcţii de
importanţă normală). Categoria construcţiilor conform prevederilor H.G. nr.
261/1994 este C (Construcţii de importanţă normală).
3.5. Grafic orientativ de realizare a investiţiei
Fazele de
implementare a
1
2
3
lucrarii (luni)
SF
PAC+POE
Obţine AC
PT+DDE
Săpătură+Montaj
Refacere
PIF

4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICOECONOMIC(E) PROPUS(E)
În elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază
evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul. Analiza de faţă ia în
calcul două scenarii alternative legate de proiect.
Scenariul 1 - Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeau termică de
transport din Magistrala 1 până la noul consumator, cu conducte din oţel preizolate şi
vane de secționare, preizolate, montate îngropat pe racordul termic primar al
imobilului. Racordul termic va fi realizat cu conducte de oţel preizolate cupruinse
între în intervalul DN 50 ÷ DN 80 mm.
Racordul termic se va realiza cu conducte preizolate, montate îngropat în pat de
nisip de râu fin, spălat. La limita de proprietate a viitorului utilizator se va monta o
pereche de vane de secționare preizolate, îngropate, cu tijă de concesie, protejate cu
cutie de protecţie. Schema propusă este schema de racordare în paralel a
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schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum. Schema
propusă pentru punctul termic (modulul termic) este schema de racordare în paralel a
schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum. Montarea
punctului termic nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.
Avantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- costurile de achiziţie mai mici;
- durata mică de executie a lucrărilor;
- vanele preizolate sunt vane fără mentenanță, care nu necesită întreținere;
- durată mare de viață a sistemului (peste 30 ani);
- detectare facilă a avariilor;
- lipsa canalului termic.
Dezavantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- reabilitarea acestui tip de ansamblu necesită înlocuirea integrală a acestuia.
[...]
5.
SCENARIUL/OPŢIUNEA
TEHNICO-ECONOMIC(Ă)
OPTIM(Ă),
RECOMANDAT(Ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
În elaborarea studiului s-au avut in vedere două scenarii, care au avut la bază
evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul. Analiza de faţă ia în
calcul două scenarii alternative legate de proiect.
Scenariul 1 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru
Rareş nr.1A, la reţeaua termică de transport - cu conducte din oţel preizolate,
montate subteran, cu robineți de racord preizolați îngropați.
Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeau termică de transport la
Magistrala 1 până la noul consumator cu conducte din oţel preizolate şi vane de
sectionare, preizolate, montate îngropat pe racordul termic primar al imobilului.
Racordul termic va fi realizat cu conducte de oţel preizolate cupruinse intre în
intervalul DN50 ÷ DN80mm.
Parametrii tehnici de proiectare pentru rețeaua termică agent primar:
Agentul termic primar:
- apă fierbinte
- temperatura de calcul T =150ºC
- temperatura de funcţionare T =120/ 60ºC
- temperatura accidentală pe durate scurte de timp T =140ºC
- presiunea nominala PN = 25 bar
- presiunea maximă de lucru P max. = 20 bar.
Racordul termic se vor realiza cu conducte preizolate, montate îngropat în pat
de nisip de râu fin, spălat. La limita de proprietate a viitorului utilizator se va monta o
pereche de vane de secționare preizolate, îngropate, cu tijă de concesie, protejate cu
cutie de protecţie.
Parametrii tehnici de proiectare pentru modulul termic (mini-punct termic):
Circuit termic primar:
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- temperatura intrare/ieşire iarna: 120°C/60°C
- temperatura intrare/ieşire vara: 70°C/35°C
- temperatura maximă de operare, pe durate limitate: 140°C
- presiune maximă de operare: 16 bar
- cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar.
Circuit termic secundar incalzire:
- temperatura nominală tur/retur: 65°C/50°C
- presiunea maximă operare: 10 bar
Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:
- temperatura intrare/ieşire: 10/60°C
- presiune maximă reţea apă rece: 10 bar.
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică,
conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
Avantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- costurile de achiziţie mai mici;
- durata mică de executie a lucrărilor;
- vanele preizolate sunt vane fără mentenanță, care nu necesită întreținere;
- durată mare de viață a sistemului (peste 30 ani);
- detectare facilă a avariilor;
- lipsa canalului termic.
Dezavantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- reabilitarea acestui tip de ansamblu necesită înlocuirea integrală a acestuia.
[...]
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Scenariul 1 - Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareş nr.
1A, la reţeaua termică de transport - cu conducte din oţel preizolate, montate
subteran, cu robineți de racord preizolați îngropați.
Acest scenariu analizează soluţia de racordare la reţeau termică de transport la
Magistrala 1 până la noul consumator cu conducte din oţel preizolate şi vane de
sectionare, preizolate, montate îngropat pe racordul termic primar al imobilului.
Racordul termic va fi realizat cu conducte de oţel preizolate cupruinse intre în
intervalul DN50 ÷ DN80mm.
Parametrii tehnici de proiectare pentru rețeaua termică agent primar:
Agentul termic primar:
- apă fierbinte
- temperatura de calcul T =150ºC
- temperatura de funcţionare T =120/ 60ºC
- temperatura accidentală pe durate scurte de timp T =140ºC
- presiunea nominala PN = 25 bar
- presiunea maximă de lucru P max. = 20 bar.
Racordul termic se vor realiza cu conducte preizolate, montate îngropat în pat
de nisip de râu fin, spălat. La limita de proprietate a viitorului utilizator se va monta o
pereche de vane de secționare preizolate, îngropate, cu tijă de concesie, protejate cu
cutie de protecţie.
Parametrii tehnici de proiectare pentru modulul termic (mini-punct termic):
Circuit termic primar:
- temperatura intrare/ieşire iarna: 120°C/60°C
- temperatura intrare/ieşire vara: 70°C/35°C
- temperatura maximă de operare, pe durate limitate: 140°C
- presiune maximă de operare: 16 bar
- cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar.
Circuit termic secundar incalzire:
- temperatura nominală tur/retur: 65°C/50°C
- presiunea maximă operare: 10 bar
Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:
- temperatura intrare/ieşire: 10/60°C
- presiune maximă reţea apă rece: 10 bar.
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
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instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică,
conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
Avantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- costurile de achiziţie mai mici;
- durata mică de executie a lucrărilor;
- vanele preizolate sunt vane fără mentenanță, care nu necesită întreținere;
- durată mare de viață a sistemului (peste 30 ani);
- detectare facilă a avariilor;
- lipsa canalului termic.
Dezavantajele soluţiei cu conducte din oţel preizolate:
- reabilitarea acestui tip de ansamblu necesită înlocuirea integrală a acestuia.
Capacităţi
Lungime conductă OL Dn 50/125 preizolata
= 24 ml
Lungime conductă OL Dn 80/160 preizolata
= 120 ml
Cot OL Dn 50/125 preizolat
= 6 buc
Cot OL Dn 80/160 preizolat
= 6 buc
Ramificaţie OL Dn 80/160 - 50/125 preizolat
= 2 buc
Perne dilatere tip II
= 48 buc
Manşoane Dn 50/125
= 16 buc
Manşoane Dn 80/160
= 28buc
Robineţi secţionare ângropaţi Dn 50 PN 25
= 2 buc
Robineţi secţionare ângropaţi Dn 80 PN 25
= 2 buc
Căciulă de capăt Dn 50
= 2 buc
Inel de trecere Dn 50
= 2 buc
Inel de trecere Dn 80
= 2 buc
5.3. Descrierea senariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea şi amenajarea terenului - nu este cazul
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului - asigurarea racordului
de apă rece de consum cât şi a energiei electrice necesare funcţionării punctului
termic (modul termic) se vor asigura din branşamentele blocului.
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări
pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă
ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi
Ţeava
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Pentru parametrii precizaţi mai sus, la realizarea sistemului preizolat se va folosi
ţeavă din oţel, material P235GH conform SR EN 10216 – 2 + A2:2008 – „Ţevi din
oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi din
oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată”, dimensiuni
conform SR EN 10220:2003 – „Ţevi din oţel cu capete netede, sudate şi fără sudură.
Tabele generale de dimensiuni şi mase liniare”, cu certificat de inspecţie tip 3.1, în
conformitate cu SR EN 10204:2005 –„Produse metalice. Tipuri de documente de
inspecţie”, izolate termic cu spumă rigidă de poliuretan (PUR), şi protejate în manta din
polietilena de mare densitate (PEHD) sau tablă zincată tip SPIRO, cu parametri
corespunzători SR EN 253:2013 – ”Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de
conducte preizolate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de
otel, izolaţie termică de poliuretan şi manta exterioară de polietilenă”.
Dimensiunile conductelor necesare extinderii rețelei termice de transport, şi a
racordurilor propuse- agent primar și grosimile minime ale peretilor țevilor acceptate,
în funcție de diametru, sunt:
 DN50mm (Ø60,3 x 3,6 mm), Dmanta = 125 mm;
 DN80mm (Ø88,9 x 5,0 mm) , Dmanta = 160 mm.
Ramificaţii preizolate
Ramificaţiile vor fi prefabricate cu izolaţia gata pentru instalare, în concordanţă
cu SR EN 448:2009. Ramificaţiile preizolate livrate vor fi forjate şi vor avea aceeaşi
calitate de oţel ca şi conducta de serviciu. Ramificaţiile vor avea grosimi ale peretelui
similare cu cele ale conductelor de serviciu, la diametrul respectiv.
Caracteristicile izolaţiei termice din spumă poliuretanică şi a mantalei de
protecţie din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.
Coturile
Coturile preizolate vor satisface cerinţele standardului SR EN 448:2009. Se vor
utiliza de regulă coturi preizolate la 90o, dar şi coturi diferite de 90o, cu rază de
curbură R=1,5 DN, cu aceleaşi caracteristici - calitatea oţelului şi grosimea peretelui ca şi conducta de serviciu la diametrul respectiv. Coturile preizolate vor fi forjate.
Pentru racordurile cu diametre până la DN 65, coturile vor fi îndoite din ţeavă de
oţel fără sudură conform EN 10216-2, dintr-o singură bucată.
Pentru conductele cu diametru nominal DN 80 mm, sau mai mare, dacă este
cazul, se vor folosi următoarele componente: cot forjat fără sudură conform EN
10253-2, capete din ţeavă laminată, fără sudură, cu aceleaşi caracteristici - material
şi grosimea materialului - ca şi ale conductei de serviciu, cu lungimi între 0,35 - 0,65
m, cu pregătirea pentru sudură similară cu cea pentru conducte.
Caracteristicile izolaţiei termice din spumă poliuretanică şi a mantalei de
protecţie din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.
Punctele fixe preizolate
Punctele fixe preizolate vor satisface cerinţele standardului SR EN 448:2009.
Elementele din componenţa punctelor fixe vor avea dimensiunile corespunzătoare
conductelor preizolate. Calitatea oţelului şi grosimea peretelui vor fi aceleaşi ca şi a
conductei de serviciu la diametrul respectiv.
Caracteristicile izolaţiei termice din spumă poliuretanică şi a mantalei de
protecţie din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.
42

Mantaua de protecţie
Mantaua de protecţie pentru conductele este realizată din ţeavă din polietilenă de
înaltă densitate (PEHD) cu parametrii tehnici corespunzători standardului SR EN
253:2013.
Mantaua trebuie să fie rezistentă la reacţiile chimice din sol, să suporte bine
radiaţiile ultraviolete (conducte montate suprateran) şi să fie uşor sudabilă. În scopul
asigurării unei aderenţe pe termen lung a izolaţiei la suprafaţa interioară a mantalei,
aceasta se va prelucra cu procedeul “corona” sau un procedeu similar.
Mantaua trebuie să asigure o bună protecţie contra umezirii din exterior a
materialului termoizolant.
Materialul utilizat va fi din polietilena de mare densitate (minim 942 kg/m3
conform SR EN ISO 1183), care trebuie să prezinte o alungire la rupere de cel puţin
350%, atât axial cât şi radial (SR EN ISO 527) şi o stabilitate dimensională la
temperatura 90±50 oC de ±3%. Trebuie să fie rezistentă la reacţiile chimice din sol şi
să fie uşor sudabilă.
Suprafaţa interioară a ţevii de polietilenă trebuie să fie prelucrată astfel încât să
asigure o aderenţă optimă între manta şi izolaţia de poliuretan.
Izolaţia termică
Izolaţia ţevilor metalice (de serviciu) la conductele preizolate se face cu spumă
rigidă de poliuretan, dintr-un singur strat, având parametrii corespunzători
standardului SR EN 253:2013.
Spuma de poliuretan trebuie să aibă o structură celulară uniformă, cu cel puţin
88% din pori închişi, o densitate brută de minim 60 kg/m3 (în miez) şi totală de 80
kg/m3, efect de gaze de seră GWP = 0, conform SR EN 253 şi rezistenţă de durată la
140° C pentru cel puţin 30 de ani. Conductivitatea termică la 50oC trebuie să fie de
maximum 0,027 W/m oK, rezistenţa la compresie în direcţie radială trebuie să fie
minim T ax > 0,3 MPA.
În sistem legat, izolaţia din spumă de poliuretan trebuie să asigure o aderenţă
deplină între elementele componente, astfel încât spuma poliuretanică să preia în mod
uniform tensiunile şi să conducă la dilatări termice uniforme.
Furnizorul trebuie să prezinte la livrarea ţevilor ”Protocolul de spumare” care să
ateste caracteristicile de bază ale spumei poliuretanice.
Grosimea izolaţiei termice a conductelor preizolate va fi standard.
Sistem de alarmare IPS - Cu respectiv echivalent.
După terminarea montajului şi înainte de punerea în funcţiune a tronsonului de
conducte trebuie efectuata şi documentată măsurătoarea sistemului de alarmare
pentru umiditate.
Căciulile de capăt
Vor fi utilizate în mod obligatoriu pentru protecţia termoizolaţiei conductelor
preizolate în zona de îmbinare cu conductele clasice. Materialul căciulilor de capăt va
fi din polietilenă contractibilă.
Manşoanele şi izolarea zonelor de îmbinare
Realizarea continuităţii sistemului preizolat se efectuează prin mufarea zonelor
de îmbinare.
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Pentru realizarea continuităţii sistemului preizolat se vor utiliza manşoane
termocontractibile. Operaţia de manşonare se va face numai după verificarea
sudurilor şi efectuarea probelor de presiune.
După mufare se injectează spumă poliuretanică în spaţiul inelar dintre conducta
de serviciu şi manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cea a
ţevilor preizolate.
Pernele de dilatare
Pernele de dilatare se vor instala numai pentru compensarea dilatărilor. Acestea
vor fi livrate de către furnizorul de conducte preizolate. Materialul pernelor de
dilatare va fi din spumă de polietilenă cu celule închise, reticulat, rezistent la
chimicale, rezistent la rozătoare, imputrescibil.
Perne de susţinere a conductelor preizolate
Se folosesc pentru pozarea şi instalarea conductelor preizolate în şanţ. Sunt
confecţionate din poliuretan.
În funcţie de condiţiile specifice, beneficiarul poate accepta, în locul pernelor de
pozare utilizarea unor saci de rafie umpluţi cu nisip având aceleași caracteristici cu
cel utilizat la acoperirea conductelor.
Banda de marcaj
Se va monta pe stratul de nisip, deasupra conductelor preizolate, în lungul
traseului pentru a marca poziţia conductelor. Benzile de marcaj, câte una pentru
fiecare conductă, se vor amplasa în lungul axului conductelor.
Cablu de transfer date
Pe toată lungimea conductelor de termoficare ce va fi reabilitată se vor monta
două conducte de protecție din Polietilenă (PE) pentru cabluri de transmitere date
(inclusiv cu cablul optic aferent) și căminele de vizitare și de tragere necesare
exploatării și mentenanței acestuia.
Acoperirea cu nisip
Acoperirea cu nisip se efectuează numai cu nisip fin de râu, spălat, având
granulaţia de 0,5-4mm, recomandată de furnizorul sistemului de conducte preizolate.
Se vor lua măsuri ca nisipul să pătrundă în toate zonele fără a lăsa goluri sub,
între şi peste conducte, iar grosimea acestuia peste generatoarea conductelor trebuie
sa fie de minim 100 mm.
Completarea cu pământ/balast
Deasupra stratului de nisip, după amplasarea benzilor de marcaj se va face
completarea cu pământ sau balast, compactat la 95-98% din starea pământului natural.
În zonele unde suprastructura este formată din beton şi asfalt - trotuare, drumuri
carosabile, parcări - peste patul de nisip se va folosi exclusiv balast.
Inelele de etanşare cu presetupă
Sunt destinate să asigure protecţia contra infiltraţiilor de gaze şi apă la trecerea
conductelor preizolate prin pereţii căminelor. Inelele de etanșare montate vor fi alese
în varianta constructivă cu presetupă și vor asigura etanșarea în cazul imersării
golului de trecere, respectiv în cazul în care nivelul pânzei freatice trece peste inelul
de etanșare.
Armăturile de închidere
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Armăturile de închidere vor consta din vane noi, performante, cu obturator sferic,
PN 25 şi rezistente la temperaturi de 130 oC (140oC pe perioade scurte de timp).
Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească armăturile de închidere
sunt:
- fluid de lucru - apa fierbinte: 120°C, 25 bar
- vane cu obturator sferic, realizate în varianta constructivă fără
mentenanţă;
- carcasă din oţel turnat sau din oţel forjat, PN 25;
- tipul de montaj
- cu flanşe, pentru montaj în cămin
- prin sudură - vane preizolate cu racorduri sudabile, pentru
montaj îngropat;
- funcţionalitate comutabilă până la o presiune diferenţială de 20 bar
- deschidere cilindrică completă - alezaj complet cilindric (deschiderea
cilindrică, cu diametrul interior liber corespunzător cu diametrul nominal al
conductei de serviciu).
- vanele nu vor avea componente confecţionate din metale neferoase
sau materiale nemetalice;
- bilă din oţel inoxidabil.
Cămine
Căminele de racord sau altele, care urmează să fie intercalate pe traseu (dacă este cazul),
vor fi realizate în varianta „uscată”, respectiv vor fi hidroizolate şi ventilate cu un sistem
de ventilaţie naturală, potenţială.
Trecerile conductelor şi cablurilor prin pereţii căminelor se vor face prin inele de
etanşare cu presetupă, confecţionate din cauciuc, inele metalice şi şuruburi de strângere,
care să asigure etanșarea perfectă chiar și la o creștere a nivelului pânzei freatice peste
cota maximă a golului de trecere prin peretele căminului. Golurile de montaj vor fi
asigurate la turnare şi vor fi prevăzute cu un tub de protecţie special, prevăzut de
furnizorul de sisteme de etanșare. Golurile de montaj vor avea, din faza de turnare,
toleranţa necesară şi suficientă unei izolări hidrofuge perfecte.
Toate căminele vor fi prevăzute cu două capace de vizitare, carosabile, etanşe (cu
garnitură de etanşare), de formă rectangulară sau circulară. Dimensiunile golurilor de
trecere prin capacele de vizitare ale căminelor vor fi de minimum 700 mm x 700 mm
pentru capacele de formă rectangulară și minimum Ø 800, pentru capacele de formă
circulară. Capacele vor fi prevăzute cu recuperatoare hidraulice (telescoape). Accesul în
cămine se va face pe scări metalice şi vor avea bare de sprijin telescopice pentru sprijinul
operatorului.
Toate capacele vor fi prevăzute cu sistem de blocare antifurt.
Proiectantul poate opta pentru realizarea nodurilor de secționare cu ajutorul
vanelor preizolate, montate îngropat, în pat de nisip. În acest caz se vor executa
cămine specifice vanelor îngropate, cu racordurile de aerisire-golire și tijele de
manevrare ale vanelor protejate cu capace din polietilenă. Căminele vor fi realizate
din beton, cu dale neetanșe și vor avea prevăzut sistem de drenaj natural. Fiecare
cămin de vane preizolate va fi dotat cu cheie de manevrare a vanelor.
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Punctele termice (module termice)
Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătorului de
încălzire cu cel pentru prepararea apei calde de consum.
Schema propusă pentru punctul termic (modul termic) este schema de
racordare în paralel a schimbătorului de încălzire cu cel pentru prepararea apei calde
de consum. Va fi prevăzut un schimbător de căldură pentru preparare apă caldă de
consum, respectiv un schimbător de căldură pentru încălzire, montate în paralel între
ele.
Prepararea apei calde de consum va fi prevăzută, preponderent, în regim de
acumulare. În cazul în care spațiul pus la dispoziție pentru amplasarea mini-punctului
termic nu permite asigurarea gabaritului necesar pentru sistemul de acumulare, se va
adopta soluția tehnică de preparare a apei calde de consum cu regim mixt - parțial
instant și un acumulator de mici dimensiuni, sau soluția de preparare a apei calde de
consum cu regim instantaneu, cu prioritate faţă de încălzire.
Punctul termic (modul termic) va fi prevăzut a fi executat și testat în fabrică,
conform Normelor Europene în vigoare în ceea ce priveşte echipamentele sub
presiune - Directiva 2014/68/UE și va fi prevăzut a fi livrat preasamblat, pe suporţi
având înălţimea reglabilă. Pentru respectarea acestei condiții, ofertanții vor prezenta
date cu privire la locul de fabricație și la condițiile de montare și testare a modulelor,
precum și un document de la un organism acreditat care să ateste respectarea
Normelor Europene în vigoare.
Echipamente minimale cu care va fi dotat punctul termic - nu face obiectul
studiului de fezabilitate
1. Schimbătoarele de căldură, vor fi prevăzute cu plăci din oţel inox AISI 316
(1.4401), având grosimea minimă de 0,4 mm, în varianta compactă, nedemontabilă,
cu plăci brazate (sudate). Toate schimbătoarele de căldură, vor fi prevăzute cu
izolație termică. Căderea de presiune maximă admisibilă pe fiecare schimbător este
de 0,2 bar pe circuitul primar, respectiv 0,5 bar pe circuitul primar, căderea maximă
de presiunea pe întregul punct termic fiind max. 0,8 bar.
2. Realizarea umplerii și menținerii presiunii în circitul secundar de încălzire se
va face din returul circuitului primar. Umplerea și menținerea presiunii, trebuie să se
poată realiza și din racordul de apă rece al punctului termic, prin intermediul unui
presostat și a unui debitmetru.
3. Regulator de presiune diferențială.
4. Robinet de echilibrare hidraulică/ limitare de debit.
Pentru cerințele de la punctele 3. și 4. se acceptă și variante constructive care
asigură ambele funcțiuni cu un singur echipament;
5. Pompe pentru circulaţia agentului termic de încălzire, în linie, de înaltă
eficienta energetică, cu convertizoare de frecvență, cu montajul convertizorului de
frecvență în/lângă tabloul electric funcție de IP. Se va prevedea minimum o pompă de
serviciu, dar și una de rezervă;
6. Filtre de impurităţi tip „Y”, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul
primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece;
7. Separator de nămol pe circuitul primar, respectiv pe circuitul de apă rece, la
intrarea în modulul termic, montate în aval de filtrele de impurități tip „Y”;
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8. Dedurizator (filtru anticalcar) – la intrarea apei reci în punctul termic.
9. Vane de reglare cu servomotor, speciale, pentru aplicațiile de termoficare,
echilibrate in presiune, cu rol de regulator de temperatură, montate pe circuitul primar,
pe fiecare schimbător în parte, pentru încălzire, respectiv pentru apa caldă de consum,
prevăzute și cu posibilitatea de acționare directă, local si din dispecerat.
10. Regulator electronic bidirecțional, cu funcţii de :
 Reglare și comandă automată, în timp real, atât pentru circuitul de încălzire cât
şi pentru circuitul de preparare apă caldă de consum;
 Restricționarea temperaturii agentului termic primar returnat la max. 60oC
iarna respectiv max. 35oC vara. În procesele tehnologice din punctele termice,
derulate în regim instantaneu, controllerul va avea opțiunea de a asigura
restricția privind returnarea agentului primar.
 Comunicare bidirectionala, în timp real, a tuturor datelor de monitorizare ale
punctului termic spre și dinspre Dispeceratulul central SCADA.
 Execuție și suprascriere, în timp real, a diagramelor de reglaj în funcție de
comenzile de reglare transmise de Dispeceratul SCADA.
 Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termica din PT
(temperaturi, debite, energii, puteri, avarii, etc.)
11. Aparate de măsură - manometre şi termometre - analogice și digitale,
montate în zonele caracteristice ale punctului termic.
12. By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur primar, cu
posibilitatea umplerii și din racordul de apă rece, dotat cu presostat.
13. Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic
(controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele –
primară și secundară;
14. Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea
nominala (PN), conform PED.
15. Aparatele de măsură - manometre şi termometre - digitale au posibilitatea
de transmitere a informației la dispecerat;
16. Toate aparatele şi instalaţiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă
împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise, aplicându-se după
caz, prevederile STAS 7132 şi prescripţiile tehnice C4. Supapele de siguranţă pentru
circuitul secundar de încălzire şi pentru circuitul de prepararea a apei calde de
consum, vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalaţiei;
17. Vase de expansiune închise, cu membrană;
18. Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic, PN
25 bar, T 130ºC pentru circuitul primar, si tipul constructiv cu obturator sferic sau cu
sertar, PN 6 bar, T 65ºC pentru cele montate în circuitul secundar. Pentru realizarea
funcțiunii de secționare, nu se admit vane cu obturatoare de tip fluture.
Se vor prevedea robinete de secționare cu acționare electrică, cu posibilitatea
comandării din punctul tehnic sau din Dispecerat, pe următoarele circuite/racorduri:
- circuitul primar - 2 (două) vane tur-retur;
- circuitul secundar de preparare acc - o vană pe racordul de apă rece,
la intrarea în punctul termic;
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19. Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de căldură vor fi prevăzute
cu robinete pentru purjare de minim DN 25.
20. Toate ţevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate
împotriva coroziunii în medii umede, prin aplicarea unei vopsiri performante cu
emailuri alchidice sau epoxidice sau prin aplicarea electrolitică a unor straturi de
protecţie (zincate).
21. Toate ţevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și
mecanic cu vată bazaltică și cochile din tablă zincată sau din poliuretan tip cochilie.
22. Se vor asigura pe toate tronsoanele, elemente de legătură care să permită
demontarea uşoară în caz de avarie sau lucrări de întreţinere (flanşe sau racorduri
olandeze).
23. Toate supapele de siguranţă, respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi
prevăzute cu ţevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei,
pentru protecţia elementelor sub tensiune şi pentru respectarea normelor de protecţia
muncii.
24. Punctele termice vor fi prevăzute cu mijloace de măsură, omologate și cu
certificat de calitate și declarații de conformitate, și vor avea minimum clasă
metrologică de exactitate 2.
25. Contoarele vor îndeplini cerințele HG 711/2015 - privind stabilirea
condițiilor pentru punere la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. Gradul de
protecţie climatică (conform IEC61010-1). Pentru traductoarele de debit cu
ultrasunete - gradul de protecţie climatică va fi de minim IP65. Pentru senzorii de
temperatură - gradul de protecţie climatică va fi de minimum IP 65. Pentru calculator
- gradul de protecţie climatică va fi de minimum IP 54.
26. Subansamblurile contorului de energie termică trebuie să aibă posibilitatea
de sigilare, astfel încât să fie eliminată posibilitatea demontării, înlocuirii sau
defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.
27. Contoarele de energie termică vor fi contoare compuse cu componente
interschimbabile, vor aparţine unui singur producător și vor fi echipate atât cu
interfața de transmitere a datelor prin cablu cat si cu sistem de transmitere a datelor la
distanţă și care permite citirea dintr-un dispecerat.
Lista contoarelor ce trebuie montate:
1. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea agentului termic
primar la intrarea în punctul termic, prevăzut cu debitmetru tur și debitmetru retur,
PN16, T = 130 oC, (cu posibilitatea atingeri temperaturii de 140 oC pentru perioade
scurte de timp).
2. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea agentului termic
pentru încălzire, montat pe circuitul secundar, în aval de modulul termic cu
debitmetru tur și debitmetru retur, PN16, T = 90 oC.
3. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei calde de
consum, montat pe circuitul secundar, în aval de punctul termic cu un debitmetru
montat pe circuitul de apă caldă, în aval de modulul termic, PN16, T = 90 oC, având
și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de
schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum.
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4. Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe
branșamentul de apă rece, conform avizului furnizorului.
5. Debitmetru pentru măsurarea apei reci la racordul de umplere cu apă rece a
circuitului secundar.
6. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei de adaos, cu
un traductor de debit montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur
primar, iar celălalt pe racordul de apă rece.
7. Contor de energie termică, ultrasonic, pentru măsurarea apei calde
recirculate, dacă este cazul.
8. Contor de energie electrică, conform avizului furnizorului.
Monitorizarea
Se va prevedea posibilitatea preluării și transmiterii în și din dispeceratul
SCADA, prin intermediul unui terț operator, inclusiv echipamentele necesare, a
următorilor parametrii din punctul termic aflat în administrarea operatorului SACET:
 Presiuni, atât de pe circuitul primar, cât și de pe circuitul secundar –
încălzire și apă caldă de consum;
 Temperaturi, din diferite zone caracteristice ale punctului termic, atât în
amonte cât și în aval de schimbătoarele de căldură;
 Debite, preluate din toate contoarele și debitmetrele ce sunt instalate în
punctul termic;
 Valori ale energiei termice, preluate din toate integratoarele buclelor de
măsură a energiei termice;
 Valoarea energiei electrice consumată în punctul termic;
 Date despre starea pompelor de circulație, precum și comenzile pentru
modificarea acestor stări;
 Poziția și comandarea vanelor motorizate.
Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură,
interfețele dintre echipamentele de măsură și control, respectiv elementele comandate
(servovane, vane, pompe) și regulatorul de comandă din punctul termic, precum si
convertizoarele de frecventa și cablajele aferente, inclusiv lucrările de montaj ale
acestora.
Izolarea elementelor de conducte clasice din punctele termice
Conductele clasice din cămine și din punctele termice se vor izola cu cochilii
din vată bazaltică (sau un material echivalent), gata confecţionate.
Protecţia izolaţiei se va realiza cu tablă zincată de 0,5 mm.
Materialele din care se execută izolaţia termică trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 să aibă coeficientul de conductibilitate termică redus, maximum 0,040
W/mK (să fie bun izolator termic);
 să aibă rezistenţă mecanică, pentru a nu se deteriora la montaj şi în timpul
funcţionării;
 să nu reţină umiditatea pentru a proteja conductele;
 să fie din material necombustibil, pentru a fi ferită de aprindere la
temperatura de funcţionare;
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după ce conductele se curăţă cu peria de sârmă până la luciul metalic, după ce s-a
aplicat stratul anticoroziv şi s-au efectuat probele şi eventualele remedieri necesare ca
urmare a probelor, se trece la izolarea termică şi hidrofugă a conductelor.
d) probe tehnologice si teste
Se vor efectua probe de presiune a reţelelor termice.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiții
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fară TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general
Valoarea totală a investiţiei este :
Valoare cu TVA:
157.049,08 lei
* din care C+M
128.936,86 lei.
Valoarea fără TVA:
132.465,30 lei
* din care C+M
108.350,30 lei
[...]
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementarile
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice
Protecţia calităţii apelor
Din lucrările proiectate nu vor rezultă surse de poluanţi pentru ape. Se vor
respecta normele NTPA 001/2002, 002/2002 şi STAS 4706/1998 - Calitatea apelor
de suprafaţă.
Protecţia aerului
Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Vegetaţia
existentă cât şi cea care se va planta suplimentar, va crea o perdea de izolaţie cât şi o
purificare a aerului.
Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţilor
Perdeaua de vegetaţie existentă în zona, cât şi cea prevăzută pentru plantare, va
trebui să absoarbe toate zgomotele produse de functionarea instalatiilor de pompare.
Protecţia împotriva radiaţilor
Lucrările proiectate nu prevăd existenţa unor surse de radiaţii.
Protecţia solului şi subsolului
Vegetaţia care se va planta cât şi gazonul care va acoperii zonele verzi, vor
constitui o bună protecţie a solului.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Nu este cazul.
Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Lucrările proiectate prevăd modernizarea sistemului de termoficare. Protecţia
asezărilor umane se realizează prin asigurarea de energie termică pentru încălzire şi
apă caldă menajeră.
Gospodărirea deşeurilor
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Beneficiarul obiectivului de investiţie şi anume Municipiul Oradea va
concesiona lucrările de întreţinere şi reparare a sistemuilui de termoficare, precum şi
strângerea deşeurilor ce vor rezulta pe parcursul perioadei de exploatare a
obiectivului unei societăţii specializate pe acest segment. Deşeurile provenite din
desfăşuararea activităţii vor fi transportate şi depozitate prin grija constructorului pe
terenuri neproductive, indicate de Primaria Oradea, depozitul de pământ va fi nivelat
şi înierbat.
Gospodărirea substanţelor periculoase şi toxice
Nu se vor comercializa sau stoca substanţe toxice sau periculoase.
Lucrări de reconstrucţie ecologică
Prin plantare de material vegetal suplimentar (arbori) şi gazon pe suprafeţe
dintre carosabil şi trotuare vor conduce la reconstrucţia ecologică a zonei.
Refacerea amplasamentului în urma procesului de construire se va materializa
în sectorul intravilan prin amenjarea spaţiilor verzi cuprinse între carosabil şi trotuare.
Amenjarea zonelor verzii constă în aşternerea pământului vegetal provenit din
săpătură şi însămânţarea lui cu seminţe de gazon. Pământul rezultat din săpătură care
nu va mai fi folosit pentru refacerea zonelor verzi va fi trasportat în gropi de
împrumut.
Prevederi pentru monitorizarea mediului
Beneficiarul obiectivului va asigura întreţinerea corespunzătoare a vegetaţiei
din zonele plantate prin direcţiile de specialitate.
CAPACITĂŢI
Indicatori tehnico - economici:
Lungime conductă OL Dn 50/125 preizolata
= 24 ml
Lungime conductă OL Dn 80/160 preizolata
= 120 ml
Cot OL Dn 50/125 preizolat
= 6 buc
Cot OL Dn 80/160 preizolat
= 6 buc
Ramificaţie OL Dn 80/160 - 50/125 preizolat
= 2 buc
Perne dilatere tip II
= 48 buc
Manşoane Dn 50/125
= 16 buc
Manşoane Dn 80/160
= 28buc
Robineţi secţionare ângropaţi Dn 50 PN 25
= 2 buc
Robineţi secţionare ângropaţi Dn 80 PN 25
= 2 buc
Căciulă de capăt Dn 50
= 2 buc
Inel de trecere Dn 50
= 2 buc
Inel de trecere Dn 80
= 2 buc
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetulde stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Având în vedere faptul că investiţia propusă se încadrează în categoria de
proiecte de utilitate publică, negeneratoare de profit, finanţarea lui se va face integral
din buget local.
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6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME
6.1. Certificat de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire
Certificat de Urbanism cu nr. 4565 din 07.08.2018, eliberat de către
departamentul de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, anexat.
6.2. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor a acordului de mediu in documentatia
tehnico-economica
Acord de mediu - Clasarea notificării cu nr. 12980 din 06.09.2018, eliberat de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, anexat.
Aviz Electrica nt.60201820362 din 10.09.2018
6.3. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
Acordul Direcţiei Tehnice cu nr. 329019 din 31.08.2018, eliberat de către
Primăria Municipiului Oradea, anexat.
6.4. Studiu topografic, vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară
Nu este cazul.
6.5. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul
obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice.
Nu este cazul.
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