Cauze care pot determina diferenţa între consumul
înregistrat pe contorul de branşament şi suma
consumurilor înregistrate pe contoarele de apartament
În urma contorizării în apartamente, cantitatea de apă a scăzut în mod
considerabil, în schimb au apărut elemente de interes legate de repartiţia
consumului, datorată neconcordanţelor între înregistrarea contoarelor de pe
branşamente şi suma tuturor cantităţilor înregistrate de contoarele secundare. În
mod real, aceste neconcordanţe sunt puse în evidenţă prin coeficientul de
repartiţie a consumului definit astfel:
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ΣQ

individual

- volumul de apă înregistrat de contorul de branşament
- volumul de apă înregistrat de contoarele din apartamente

În urma unor studii efectuate de mai mulţi operatori de apă din România şi
străinătate la mai multe condominii contorizate pasant integral, coeficientul K a
înregistrat valori între 1,1 – 1,8, cele mai multe fiind între 1,3–1,5, sau altfel spus,
diferenţa în procente dintre cantităţile înregistrate de contorul de branşament şi
suma celor individuale este de 10-80% respectiv 30-50%.
Coeficientul K în situaţia reală are valori mai mari de 1,1 datorită unor cauze
care conduc la apariţia acestora. Aceste cauze pot fi subiective sau obiective.
Cauzele subiective sunt multiple, ele reflectând în primul rând o anumită
atitudine a consumatorului care, prin diferite metode utilizează apă fară a se
înregistra cu acest consum. Fară a detalia, enumerăm cîteva din aceste metode:
citirea şi raportarea eronată a indexelor contoarelor de apartament, executarea de
by-pass-uri la contoare prin lucrări ascunse, fraudarea contoarelor cu cuplaj
magnetic, defectarea intenţionată şi/sau menţinerea în instalaţii a contoarelor
blocate.
Cauzele obiective se pot clasifica astfel:
A. Pierderi pe instalaţia interioară aflată în proprietate indiviză (în subsol sau
pe coloanele de distribuţie interioară).
B. Caracteristicile tehnice şi metrologice ale contoarelor folosite în
contorizarea individuală, fiabilitatea acestor contoare.
C. Erori de citire.
Pentru explicarea acestor diferenţe se pleacă de la analiza graficului de
funcţionare al contoarelor de apă conform Normelor de Metrologie Legală (fig. 1 –
în care am ales contoare Dn 15, pentru alte diametre graficul fiind asemănător),
precum şi tabelul cu caracteristicile de debit ale contoarelor uzuale.

Fig. 1

Contor
apartament

Dn
15

Dn
20

Dn
25
Contor
branşament
Dn
32

Dn
40
Eroare (%)

Clasă
A
Clasă
B
Clasă
B
Clasă
C
Clasă
B
Clasă
C
Clasă
B
Clasă
C
Clasă
B
Clasă
C

Q
nominal
(mc/h)

Q
tranziţie
(l/h)

Q
minim
(l/h)

Q
pornire
(l/h)

Q
neînreg.
(l/h)
29,731,7
9,914,85
22,928,6
12,316,8
29,739,6
14,821,78

1.5

150

60

20-30

1.5

120-132

30-33

10-15

2.5

100

62.5

8

4

40

25

8

6,3-8

126-160

78,75100

12-15

6,3-8

63

39.4

10-12

10

200

100

12-15

79,2-99

10

125

62.5

10-12

29,739,6

16

320

160

18-20

79,2-99

16

200

100

16-18

+/- 2

+/- 2

+/- 5

-25

29,739,6
-100

Contoarele comercializate în prezent pe piaţă sunt contoare cinetice, cu
turbină, monojet sau multijet, cu cadran uscat, umed sau semiuscat, cu secţiune
constantă şi piese în mişcare. Aceste contoare au la bază principiul
proportionalităţii dintre viteza de rotaţie a turbinei şi viteza apei care tranzitează
contorul. Mişcarea turbinei este transmisă mecanic sau magnetic unui integrator,
volumul de apă obţinându-se prin integrarea vitezei apei raportată la secţiunea de
trecere, valoarea volumului fiind afişată analogic.
Principalele caracteristici metrologice ale contoarelor de apă sunt: debitul
nominal- Qn, diametrul nominal - Dn, clasa de precizie. În funcţie de gradul de
precizie a masurătorii volumului de apă, clasele de precizie sunt: A, B, C, D, cea
mai bună fiind D şi cea mai slabă A.
Normele metrologice definesc trei debite (fig. 1) la care sunt reglementate
limitele erorilor de înregistrare tolerate, astfel:
Qminim - eroare +/-5%
Qtranziţie - eroare +/-2%
Qnominal - eroare +/-2%
Clasificarea conform normelor metrologice se face în functie de erorile pe
care le înregistrează la trei debite standardizate, Qminim, Qtranzitoriu, Qnominal,
fiind specifice pentru diametrul nominal Dn al contorului şi debitul nominal Qn
acestuia.
Un element esenţial, nespecificat în prospectele producătorilor, dar care s-a
dovedit a fi foarte important din punct de vedere practic, este sensibilitatea
contorului. Această sensibilitate (caracteristică tuturor aparatelor de măsură) este
strâns legată de precizia de măsurare, tipodimensiune, modul şi principiul de
fabricaţie şi este exprimată prin debitul de pornire Qp - pragul de sensibilitate.
Acesta este definit astfel:
Qpornire reprezintă debitul la care turbina începe să se rotească înregistrând
debitul care tranzitează contorul. Acest debit este înregistrat cu erori negative
mari, care încep să se micşoreze cu creşterea acestuia (zona Qp-Qmin-fig.2).
Se mai defineşte Qni debitul neînregistrat, debitul maxim care tranzitează
contorul fără să producă învârtirea turbinei, neînregistrându-se nicio cantitate.
Practic Qni este 0,99 Qp iar eroarea este 100% la contoarele de apă rece,
punându-se în evidenţă atât valoarea debitului de pornire cât şi eroarea de
înregistrare, fig.2:

Fig. 2
Analizând în valori absolute, între două sisteme de masură - contor
branşament şi contor apartament, poate să apară o diferenţa teoretică astfel:
- +/- 10% din valoarea volumului de apă tranzitat, dacă debitul tranzitat Q
este cuprins în intervalul Qmin < Q < Qt.
- +/- 4% din valoarea volumului de apă tranzitat, dacă debitul tranzitat Q
este cuprins în intervalul Qt < Q < Qn.
În continuare, vom analiza fiecare din aceste cauze obiective, insistând
asupra caracteristicilor tehnice şi metrologice ale contoarelor care s-au dovedit a
avea ponderea cea mai mare în aceste neconcordanţe de înregistrare.
A. Pierderi pe instalaţia interioară şi/sau instalaţii neconforme:
a) Se consideră pierdere orice cantitate de apă scursă, prin neetanşeităţi
sau fisuri ale instalaţiei interioare;
Debitul pierderilor se situează de obicei între Qni şi Qp din fig. 2, acestea
nefiind înregistrate de contoarele de apartament dar, prin însumare cu alte
pierderi sau cu consumuri normale la alţi consumatori din bloc, ele sunt
înregistrate de contorul de branşament.
b) Instalaţiile neconforme sunt reprezentate de instalaţii care permit
înregistrarea consumurilor de apă ale altor consumatori (de obicei frauduloşi)
alimentaţi din acelaşi contor de branşament.
B. Caracteristicile tehnice şi metrologice ale
contorizarea individuală, fiabilitatea acestor contoare.
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Producătorii garantează şi inscipţionează clasa de precizie a contorului în
functie de pozitia de montaj. Astfel, orice contor care are o clasă de precizie
menţionată la montaj orizontal, trece într-o clasă inferioară la orice alt tip de
montaj, acest lucru traducându-se şi prin creşterea debitului de pornire astfel:

Contor clasă B orizontal
devine Contor clasă A vertical
Debit pornire: 8-10 l/h; e = 25%
Debit pornire: 20-30 l/h; e = 43%
Debit
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Qni=9,9Debit neînregistrat:Qni=29,7- 31,68
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Contoarele de apă, prin tehnologia de fabricaţie, pe perioada funcţionării
sunt supuse uzurii şi implicit decalibrării. Depunerea sărurilor de calciu şi
magneziu (duritatea) din apă duce deasemenea la mărirea erorilor de înregistrare,
poziţia incorectă de montaj în schimb duce la afectarea ireversibilă a
caracteristicilor constructive ale contorului prin uzura pronunţată a pieselor aflate
în mişcare din componenţa contorului. Această uzură are o influenţă majoră
asupra debitului de pornire.
În practică, abaterile respective sunt, cu o frecvenţă de 80%, în sens
pozitiv, datorate frecărilor şi uzurilor componentelor mecanice ale apometrelor.
Printre politicile Companiei este şi aceea de a redimensiona grupurile de
măsurare (contoare) supradimensionate, adică reducerea Dn al contoarelor de pe
branşamentele utilizatorilor cu consumuri mici care au montate contoare cu Dn
prea mare. Această situaţie este des întâlnită la asociaţiile de proprietari care, de
exemplu, în situaţia analizată mai sus a blocului sau scării de bloc contorizată
secundar integral, avea pe branşament un contor Dn 50 chiar dacă pentru
consumul total de 200 mc/lună este suficient un contor Dn 20. Din considerente
de presiune la consumurile mari din unele perioade (sărbători de exemplu), s-au
montat contoare Dn 25. În acest caz, cu atât mai fidel sunt înregistrate pierderile
din instalaţia interioară, un contor Dn 25 având Qpornire mult mai mic decât un
contor Dn 50.
S-a experimentat un caz real pentru o scară de bloc cu 16 apartamente
contorizate la branşament cu contoare de apă cls.B montate orizontal. S-a urmărit
stabilirea nivelului coeficientului K real în cazul contorizării cu două tipuri de
contoare, cele uzuale cls.B şi contoare cu o clasă imediat superioara cls.C.
Rezultatul a fost cel scontat, adică s-au înregistrat diferenţe între înregistrarea

contorului de branşament şi cele individuale, rezultând un coeficient de repartiţie,
care a variat pe parcursul a 6 luni între k=1.31-1.4 (pentru contoare cls.B) şi
k=1.05-1.06 (pentru contoare cls.C). Scăderea acestui coeficient se datorează
deplasării zonelor din fig.2 către stânga, zona superioară a contorului cls.C
suprapunându-se pe o porţiune din zona inferioară a contorului de cls.B (vezi şi
fig. 1).
De asemenea s-a mai experimentat şi un caz în care la un bloc cu 22
apartamente, fiecare contorizat individual la branşament cu contoare Dn 15 clasă
C, s-a montat pe branşament un contor Dn 25 clasă tot C, în acest caz coeficientul
K având valoarea între 1,01 şi 1,02. Rezultă de aici că dacă sunt mai multe
contoare individuale de clasă de precizie ridicată ca şi a contorului de branşament,
valoarea lui K poate să scadă. Există posibilitatea ca valoare lui K să fie influenţată
şi de numărul ce contoare individuale cu abatere pozitivă faţă de cele cu abatere
negativă.
Pentru un bloc contorizat secundar integral, cu 20 apometre şi consum
mediu lunar 10 m3/apometru, ar rezulta un consum total de 200 m3. Diferenţa
teoretică care apare datorită erorilor de măsurare, sunt de 8m3 (8=200x4%) până
la 20 m3 (20=200x10%), adică un coeficient în valoare maximă K=1,04-1,1.
C.Erori de citire :
- citirea contoarelor pasante la date diferite faţă de data citirii contorului de
branşament;
- citirea contoarelor pasante prin rotunjire, experienţa aratând că de regulă
rotunjirea se face în minus;
- citirea eronată involuntară.
Concluzii:
Coeficientul de repartiţie K, are un maxim în jurul valorii 1,3-1,5, analizele
efectuate atât teoretic cât şi practic conducând la un coeficient K normal în jurul
valorii K= 1,3-1,4.
Acest coeficient este strâns legat de sensibilitatea contoarelor,
îmbunatăţirea lui presupunând contorizarea cu contoare de clasă mai bună.
Analizarea coeficientului K poate duce la aprecierea obiectivă a stării
sistemului contorizat:
-pentru K=1,01-1,1 arată un sistem în care se manifestă doar abaterea de
eroare tolerată a contoarelor implicate;
-pentru K=1,3-1,5 arată un sistem în care alături de abateri de eroare
tolerate este implicată şi apariţia pierderilor interioare sub debitul de pornire al
contoarelor, verificarea putându-se face utilizând metode simple (vase gradate).
Acest coeficient poate fi scăzut doar dacă se folosesc contoare individuale de

apartament de clase superioare (cls.C), în această situaţie K va ajunge la mai
puţin de 1.15:
-pentru K >1.5 sistemul este afectat atât de cauze obiective cât şi
subiective.
Eliminarea posibilităţilor de fraudă şi diminuarea acestor diferenţe de
înregistrare se poate realiza numai prin contorizare individuală la branşament, nu
în apartamente.
Contorizarea apei folosind un sistem dublu de masură, al furnizorului şi al
consumatorului, va conduce întotdeauna la apariţia unor diferenţe de înregistrare.
Dacă în cazul contorizării branşamentului individual cu un contor cu o clasa
superioara (ex.cls.C) se poate realiza creşterea preciziei de înregistrare cu cca. 23% faţă de un contor cu o clasa imediat inferioară (cls.B), în cazul unui
branşament de bloc contorizarea cu un contor cu o clasă superioară faţă de cele
aflate în apartamente conduce la creşterea coeficientului de repartiţie. Chiar şi în
cazul în care contoarele sunt verificate (şi eventual reglate) mai des decât este
reglementată verificarea metrologică periodică obligatorie, nu se îmbunătăţeşte
semnificativ acest coeficient decât coroborată şi cu eliminarea pierderilor pe
instalaţia interioară (garnituri de bazin WC, robinete defecte, etc.).
Aşa cum apreciază şi specialiştii în metrologie, contoarele de apartament ar
trebui considerate repartitoare, aşa cum sunt de altfel considerate în alte ţări
europene (Germania, Elveţia, Danemarca), eliminându-se inscripţionarea
unităţiilor de măsură în mc. şi inscripţionându-se doar unităţi de măsură volumice.
Aceasta înseamnă că aparatele respective nu măsoară în unităţi fizice reale ci în
unităţi fizice convenţionale proporţionale cu consumul individual.
În această situaţie, A.N.R.S.C. ar trebui să introducă reglemetări specifice.

