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SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND MODELAREA INTEGRATĂ  

 

1.1. MODELAREA INTEGRATĂ URBANĂ – TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 

 

 De-a lungul timpului, modelele hidrologice au devenit din ce în ce mai diversificate. Dacă 

la începutul anilor 1960, specialiștii în domeniu s-au concentrat pe simularea fluxului de apă de 

suprafață în bazin, acum există posibilitatea simulării capacității de transport a sedimentelor, 

drenajului subteran și a calității apei. Această evoluție ține pasul cu evoluțiile tehnologice din 

domeniul automatizării și digitalizării. De-a lungul timpului, acest tip de dezvoltare a condus la 

modificării legilor legate de gestionarea riscului de inundații, în special de prevenire (Mătreață, 

2007; Romanescu, 2009)  

În Europa accentul pe modelarea integrată a drenajului urban a fost pus de către Schütze în 

anii 1999. Schütze a remarcat că multe dintre abordările integrate de modelare a sistemelor de ape 

uzate urbane (sistemul de canalizare, stația de epurare și apa de suprafață) simulează diferite 

componente în mod secvențial. Această abordare de modelare secvențială sau îndeajuns cuplată 

are o serie de neajunsuri, inclusiv presupunerea că procesele modelate sunt toate unidirecționale și 

căile de scurgere sunt configurate într-o structură asemănătoare arborelui, adică se desfășoară în 

aval într-o reacție în lanț, fără procese de răspuns din partea fluxurile de apă. 

De-a lungul anilor, au fost dezvoltate două strategii principale de analiză a inundațiilor: 

prima este tratarea bazinului ca întreg și estimarea debitului pe întreaga sa suprafață, iar a doua 

este direcția dată de modelul hidraulic de-a lungul râului. În cel de-al doilea caz, simularea se 

efectuează în funcție de parametrii care definesc canalul principal al râului unde se efectuează 

simularea. Odată cu dezvoltarea tehnologiei computerizate, a început să apară modelarea 

matematică.  
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 Studii mai recente prezintă modelarea integrată a evoluției metalelor grele și a 

micropoluanților organici prin bazine hidrografice urbane (pentru care există doar puține 

măsurători, în ciuda reglementărilor din ce în ce mai stricte) și a interacțiunilor cu apa de suprafață; 

apă subterană și chiar atmosfera. 

 Cu noi factori determinanți pentru dezvoltare, cum ar fi creșterea urbană rapidă și nevoile 

de reabilitare a infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice, și stimulați de îmbunătățirea 

eficienței computaționale, modelarea integrată a apei urbane se extinde în prezent în noi direcţii. 

Modelarea integrată 1D-2D a interacțiunilor dintre sistemele de drenaj urban și zonele urbane 

(străzi, parcuri etc.) în timpul incidentelor mari de inundații pluviale a devenit posibilă în ultimul 

deceniu (Bamford et al., 2008; Domingo et al., 2010) și modelarea mai mult decât strict tehnică și 

biofizică a sistemului de apă atrage din ce în ce mai mult interesul în ultimii ani (Rauch et al., 

2012).  

Așa cum se poate observa în studiile recente, modelele sunt din ce în ce mai distribuite 

spațial, utilizând parametri specifici și calcule de debit pe celulă de rețea de suprafață 2D. Articole 

recente de recenzie privind hidrologia urbană (bazinul hidrografic) recunosc această tendință către 

modele de simulare mai distribuite spațial (Fletcher et al., 2013; Salvadore et al., 2015). 

Această tendință este rezultatul cunoașterii în continuă creștere a fenomenelor naturale, a 

disponibilității datelor și a puterii computerului. Creșterea puterii computerului permite calcule 

mai detaliate pe sisteme din ce în ce mai mari. Așa cum s-a descris anterior modelele care 

calculează numai în 1D cu ecuațiile 1D De Saint-Venant au un timp de calcul mai mic decât 

modelele care utilizează SWE pentru calculele debitului de suprafață 2D.  

 Așadar, la nivel internațional, studiile asupra modelării integrate au cunoscut o evoluție 

destul de accentuată, modelele tradiționale fiind completate de o serie de metode indirect bazate 

pe modele numerice. Istoricul de dezvoltare al pachetelor software a condus la un patrimoniu bogat 

și divers a instrumentelor de modelare. 

  În România există destul de puține studii asupra modelării integrate a sistemelor fluviale 

și a rețelelor de canalizare în scopul includerii în modelele de evaluare a inundațiilor urbane.   

  



 Cercetări privind modelarea integrată a sistemelor fluviale și a 

rețelelor de canalizare în vederea protecției împotriva inundațiilor 

 

 

 5  

 

 
Figura 1. 1. Evoluția globală inundațiilor în ultimii 48 de ani (Sursa: FMDAT) 

Inundațiile de canalizare, inundațiile urbane de apă de suprafață și poluarea cauzată de 

debitul menajer sunt deja recunoscute ca probleme semnificative în lume, iar impactul 

schimbărilor climatice asupra precipitațiilor va accentua probabil aceste probleme (Ashley et al., 

2005; Berggren, 2014).  

Încălzirea globală este de așteptat să accelereze ciclul hidrologic și, în consecință, să 

afecteze adâncimea, intensitatea și frecvența precipitațiilor, calendarul topirii zăpezii, umiditatea 

solului,  infiltrarea  și evapotranspirația. Combinată cu schimbările continue ale utilizării 

terenurilor, aceasta poate duce la o creștere a numărului și a impactului inundațiilor devastatoare 

(Khedun  et al., 2014). O serie de studii regionale și globale (Kundzewicz  et al., 2005), arată că 

descărcarea medie poate fi afectată, iar riscul de inundații poate crește. 

1.2. MANAGEMENTUL ACTUAL AL APELOR URBANE 

 

Orașele reprezintă sisteme dinamice care se află într-o transformare și schimbare continuă 

din punct de vedere al dimensiunilor, structurilor sale urbane și al interacțiunii acestuia cu mediul 

înconjurător. Tendința de dezvoltare masivă, creșterea neîntreruptă a gradului de urbanizare, și 

utilizarea irațională a spațiilor verzi au un efect negativ asupra condițiilor mediului înconjurător și 

favorizează producerea de probleme majore asupra capacității sistemului de canalizare din zonele 
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urbane.  

Bazinele hidrografice filtrează o mare parte din poluanți și contribuie la reglarea automată 

naturală a calității apei prin diminuarea coeficientului de scurgere și prin creșterea volumului de 

apă care se infiltrează în sol. Un bazin hidrografic sănătos întâmpină mai puține probleme legate 

de inundații și de eroziunile solului, are o calitate considerabil bună a apei și resurse apă subterană.   

Dezvoltările urbane produc un impact asupra factorilor ce țin de mediu și îngreunează 

încercările comunităților locale de a-și apăra și proteja resursele de apă. Modalitățile în care 

comunitățile își gestionează lucrările de dezvoltare și  de expansiune a orașelor impactează major 

calitatea corpurilor de apă, lacurile și plajele din proximitate. Cu toate acestea, lucrările de 

dezvoltare care utilizează rațional și într-o manieră eficientă terenurile verzi și cele neconstruite 

oferă totuși un beneficiu unic comunităților de a se dezvolta și proteja resursele de apă în același 

timp. 

În prezent, apele uzate menajere și meteorice din mediile urbane sunt colectate în sistemul 

de canalizare de tip centralizat. Acesta este alcătuit din totalitatea obiectelor care colectează şi 

drenează apele din canalizare spre emisar. 

Sistemul centralizat în care se colectează apele urbane poate fi de tipul unui: 

▪ Sistem unitar: Avantajul utilizării acestui sistem este de natură economică, datorită costurilor 

de construcție mai reduse. Dezavantajele acestui sistem sunt de două tipuri: în primul rând din 

cauza cheltuielilor de epurare a cantităților mari de ape uzate și în al doilea rând din cauza 

capacității depășite a canalului de a prelua debite foarte mari la precipitații cu intensități 

crescute. 

▪ Sistem separativ: Acesta prezintă avantajul de natură economică, întrucât execuția acestui 

sistem poate să fie realizată în mai multe etape, iar în al doilea rând prezintă un beneficiu 

datorită minimizării costurilor de epurare. Dezavantajul este dat de costul total ridicat al 

investiției, cauzat de dublarea numărului de conducte. De asemenea, un dezavantaj este 

reprezentat de riscul de poluare al corpului de apă de suprafață în prima parte a evenimentului 

ploios, cauzat de spălarea străzilor urbane, a parcărilor și a tuturor spațiilor urbane. 

▪ Sistem mixt. Acest sistem reprezintă o combinație între sistemul unitar și cel separativ. 
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2 

 BAZELE TEORETICE PRIVIND MODELAREA INTEGRATĂ 1D/2D 

 

2.1. ASPECTE GENERALE 

 

În prezent, în cazul efectuării studiilor de modelare a inundațiilor, există diferite metode de 

modelare computerizată, printre care:  

- modele unidimensionale 1D unde se studiază variația fluxului într-o singură dimensiune; 

- modele bidimensionale 2D unde se analizeză variația fluxului pe două direcții perpendicuale; 

- modele tridimensionale 3D; 

- combinații ale modelelor 1D/2D/3D. 

Alegerea metodei potrivite de modelare depinde de o serie de factori printre care: scopul 

studiului, problema impusă, nivelul de detaliere impus, disponibilitatea datelor, costrângerile de 

timp și cost etc. O anumită metodă abordare a unui model poate prezenta un avantaj în ceea ce 

privește performanța, necesarul de date și acuratețea pentru un anumit caz (H. Apel, 2008). În mod 

obișnuit, studiile de modelare a sistemelor fluviale și a rețelelor de canalizare sunt realizate 

folosind modele matematice care au la bază metoda de modelare unidimensională 1D. Însă o dată 

cu disponibilitatea datelor de înaltă rezoluție și a puterii de calcul a computerelor cu costuri reduse, 

modelarea inundațiilor din zonele urbane se realizează utilizând modele 2D. 

2.2. METODA DE CALCUL 1D 

2.2.1. Calculul fluxului de apă în rețeaua de canalizare 1D 

 

Calculul fluxului de apă prin conducte este guvernat de ecuaţiile 1D Saint-Venant. 

Ipotezele ecuaţiilor Saint-Venant sunt: curgerea este unidimensională; fluidul este incompresibil 

şi are densitate constantă pe lungime; debitul variază în mod progresiv de-a lungul canalului astfel 
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încât se realizează distribuţia presiunii hidrostatice, iar acceleraţiile verticale pot fi neglijabile; 

ecuaţiile lui Manning şi Chezy sunt folosite pentru a descrie rezistenţa la curgere în aplicaţii unde 

curgerea este nestaţionară şi neuniformă; forma canalului se consideră fixă, prin urmare nu este 

predispusă eroziunii sau colmatării; panta fundului canalului este mică. 

În cadrul modelului curentului de fluid unidimensional, pentru mişcarea nepermanentă a 

fluidelor incompresibile, sistemul clasic de ecuaţii cu derivate parţiale Saint-Venant sunt alcătuite 

din ecuaţia de continuitate şi de mişcare, după I. Bartha (2004):  

𝛿𝑄

𝛿𝑥
+
𝛿𝐴

𝛿𝑡
= 𝑞   - ecuaţia de continuitate (1) 

𝛿𝑄

𝛿𝑡
+
𝛿(𝑎

𝑄

𝐴
𝑄)

𝛿𝑥
+ 𝑔𝐴

𝛿ℎ

𝛿𝑥
+ 𝑔

𝑄|𝑄|

𝐶2𝑅𝐴
− 𝑔𝐴𝑖 = 0 – ecuaţia de mişcare (2) 

unde: Q - debitul volumic; A - aria secţiunii transversale; q - aport lateral; x - spaţiu; t - 

timp; h - adâncimea apei; C - coeficientul Chezy; R - raza hidraulică; g – acceleraţia gravitaţională; 

i - panta patului albiei. 

 

2.2.2. Calculul fluxului de apă în sistemul fluvial 1D 

 

În cazul curgerilor uniforme din sistemele fluviale, prima lege este cea a conservării masei 

(I. Bartha, 2004). 

Q = Ai Vi  (12) 

Cea de-a doua lege este reprezentată de relația dintre viteza medie și parametrii geometrici 

ai secţiunii și se exprimă sub forma următoarei ecuații, conform autorului Bartha, (2004): 

𝑉 = 𝐶√𝑅𝐼 (13) 

unde: R - raza hidraulică; I – panta fundului canalului; C (m1/2/s) coeficientul lui Chézy. 
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2.3. METODA 2D 

2.3.1. Calculul debitului de suprafață 

 

Calculele debitului de suprafață se bazează pe ecuațiile 2D Saint-Venant pentru apă de mică 

adâncime. Sistemul de ecuații de apă de mică adâncime 2D constă într-o ecuație de continuitate și 

două ecuații pentru conservarea impulsului: 

 Ecuațiile generale, care reprezintă debitul hidrodinamic în apă de mică adâncime, sunt 

descrise după urmează, după C. Dawson, (2008): 

𝛿ℎ

𝛿𝑡
+
𝛿(ℎ𝑢)

𝛿𝑥
+
𝛿(ℎ𝑣)

𝛿𝑦
= 𝑞

1𝐷
 (22) 

𝛿(ℎ𝑢)

𝛿𝑡
+

𝛿

𝛿𝑥
(h𝑢2 +

𝑔ℎ2

2
) +

𝛿(ℎ𝑢𝑣)

𝛿𝑦
= −gh(𝑆0,𝑥 − 𝑆𝑓,𝑥 ) + 𝑞1𝐷

𝑢1𝐷 (23) 

𝛿(ℎ𝑣)

𝛿𝑡
+

𝛿

𝛿𝑦
(h𝑣2 +

𝑔ℎ2

2
) +

𝛿(ℎ𝑢𝑣)

𝛿𝑦
= −gh(𝑆0,𝑦 − 𝑆𝑓,𝑦 ) + 𝑞1𝐷

𝑣1𝐷 (24) 

unde: 

h - adâncimea apei; u, v - viteze în direcțiile x și y; S0,x, S0,y - panta solului în direcțiile x și y; Sf,x, 

Sf,y - pante de frecare în direcțiile x și y; q1D – debitul specific pe zonă unitară; u1D, v1D - 

componentele vitezei de descărcare a sursei în direcțiile x și y. 

 Modelarea schimbului de fluide care are loc la intrări și ieșiri, între debitul de suprafață și 

cel de canalizare, este descrisă în detaliu în Chen et al. (2007). Aceștia descriu modul în care, în 

funcție de înălțimile relative ale debitului de suprafață față de cel din rețeaua de canalizare, debitul 

specific q1D poate fi modelat la o deschidere de canalizare situat la înălțimea hm, cu perimetrul w 

și zona Am. Considerând hm - 0 (nivelul solului), hm corespunde situației în care ieșirea din căminul 

de vizitare este ridicat ușor deasupra nivelului drumului. Descărcarea este dată de următoarele 

formule, în care hu - max(h, h1D) și hd - min(h, h1D). 
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𝑞1𝐷 =

{
 
 

 
 −𝑐𝑤𝑤√2𝑔(ℎ − ℎ𝑚)

3/2,                                      ℎ > ℎ𝑚 > ℎ1𝐷

−𝑠𝑔𝑛(ℎ − ℎ1𝐷)𝑐𝑤𝑤√2𝑔(ℎ − ℎ𝑚)
1

2(ℎ𝑢 − ℎ𝑑),   ℎ, ℎ1𝐷 > ℎ𝑚, ℎ𝑢 < 𝐴𝑚/𝑤

−𝑠𝑔𝑛(ℎ − ℎ1𝐷)𝑐0𝐴𝑚√2𝑔(ℎ𝑢 − ℎ𝑑)
1

2, ℎ, ℎ1𝐷 > ℎ𝑚, ℎ𝑢 > 𝐴𝑚/𝑤 

  (25) 

 Cele trei cazuri corespund: 

1. formula debitului stăvilarului pentru curgerea într-o deschidere (cw = 2/3);  

2. formula corespunzătoare pentru un stăvilar parțial scufundat, care include posibilitatea curgerii 

printr-un orificiu; 

3. formula curgerii prin orificii, care se aplică situației în care debitul este suficient de adânc sau 

presiunea de canalizare suficient de mare, pentru ca intrarea/ieșirea să acopere întregul cămin de 

vizitare. 

𝛿𝑄

𝛿𝑥
+
𝛿𝐴

𝛿𝑡
= 𝑞   - ecuaţia de continuitate (26) 

𝛿𝑄

𝛿𝑡
+
𝛿(𝑎

𝑄

𝐴
𝑄)

𝛿𝑥
+ 𝑔𝐴

𝛿ℎ

𝛿𝑥
+ 𝑔

𝑄|𝑄|

𝐶2𝑅𝐴
− 𝑔𝐴𝑖 = 0 – ecuaţia de mişcare (27) 

unde: Q - debitul volumic; A - aria secţiunii transversale; q - aport lateral; x - spaţiu; t - timp; h - 

adâncimea apei; C - coeficientul Chezy; R - raza hidraulică; g – acceleraţia gravitaţională; i - panta 

patului albiei. 

 

2.3.2. Ecuațiile 2D ale la sistemelor fluviale 

 

Modelele de râu 2D oferă o reprezentare îmbunătățită a hidraulicii râurilor. Aceasta include 

reprezentarea continuă a topografiei și rugozitatea și nu necesită prelucrare secundară pentru a 

determina zonele inundabile. Aceste abordări utilizează în mod optim datele DTM de înaltă 

rezoluție. 

Abordările complete de modelare a râurilor 2D utilizează un set mult mai complex de 

ecuații hidraulice decât abordările 1D. Ele sunt potrivite pentru fluxurile de inundații 



 Cercetări privind modelarea integrată a sistemelor fluviale și a 

rețelelor de canalizare în vederea protecției împotriva inundațiilor 

 

 

 11  

 

supraaglomerate în canale compuse și reprezintă mai bine masa turbulentă și schimbul de impuls 

între fluxurile de canal și zonele inundabile. 

Principala relansare a acestei abordări este costul computațional al utilizării unui model 2D 

detaliat pentru a reprezenta fluxul din canal și câmpiile inundate în perioadele de inundație 

(Integrated Urban Drainage Modeling Guide, 2009). 

Ecuațiile de apă de mică adâncime (SWE), adică versiunea medie de adâncime a ecuațiilor 

Navier-Stokes, sunt utilizate pentru reprezentarea matematică a fluxului 2D. Ecuațiile de apă de 

mică adâncime SWE presupun că debitul este predominant orizontal și că variația vitezei peste 

coordonata verticală poate fi neglijată. Formularea conservatoare a SWE (C. Dawson, 2008) 

utilizată în program este descrisă mai jos: 

 

unde: h - adâncimea apei (m); u, v - viteze în direcțiile x și y (m/s); S0,x, S0,y - panta solului în 

direcțiile x și y; Sf,x, Sf,y - pante de frecare în direcțiile x și y; q1D – debitul specific pe zonă unitară; 

u1D, v1D - componentele vitezei de descărcare a sursei în direcțiile x și y. 

 

2.4.  MODELE 1D/2D 

 

Modelul cuplat între modelul de rețea 1D și modelarea scurgerii de suprafață 2D reprezintă 

o îmbunătățire semnificativă a modelării fluxului terestru datorită încorporării unei reprezentări 

detaliate a terenului și a caracteristicilor existente (de exemplu, clădiri, pereți, zone de infiltrare) 

(29) 

(30) 

(31) 
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care controlează dinamica hidraulică în mediile urbane. Procesul de simulare în cazul modelării 

1D/2D cuplate este ușor complex și foarte solicitant din punct de vedere computațional. 

Modelele 1D/2D se bazează pe împărțirea suprafeței în elemente individuale mici, 

denumite ca celule. Fiecare element ar trebui să aibă informații asociate, cum ar fi elevația, tipul 

de acoperire, proprietățile solului și coeficientul de rugozitate. Metoda de simulare constă în    

aplicarea unei ecuații de curgere fiecărui  element sau nod din plasă, cum ar fi ecuația Saint Venant 

sau una dintre simplificările sale (Leitão,  2009). 

În figura 2.1. sunt reprezentate interacțiunile de curgere dintre rețea și modelul de suprafață 

luat în considerare în modelele 1D/2D. 

 

Figura 2.1. Reprezentarea simplificată a schimburilor de apă în modelele 1D/2D 
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3

METODOLOGIA DE MODELARE MATEMATICĂ 

INTEGRATĂ  

 

Respectarea noilor reglementări ale Regulamentelor privind Riscul la Inundații din 2009 și 

ale Legii din 2010 privind Gestionarea Inundațiilor și a Apei, precum și provocările cauzate de 

schimbările climatice și de inundațiile sporite necesită o abordare holistică a gestionării apelor de 

urbane. Acest lucru necesită o abordare integrată a modelării sistemelor fluviale, de canalizare și 

apelor de suprafață pentru evaluarea și atenuarea riscului de inundații. Acest capitol prezintă o 

metodologie modelare integrată pentru a fi utilizată în evaluarea impactului asupra mediului al 

bazinelor hidrografice urbane și al planificării evacuărilor meteorologice în sistemele urbane de 

drenaj. 

 Metoda constă în principal în cuplarea unei simulări hidrodinamice dimensionale (1D) a 

debitului în râuri și în rețele de conducte cuplate cu o simulare hidrodinamică bidimensională (2D) 

a inundațiilor de suprafață în mediul urban și în lunca adiacentă râului. Modelul rezultat oferă un 

cadru analitic pentru modelarea simultană subterană și deasupra solului a elementelor de captare 

pentru a reprezenta cu precizie toate căile de curgere și pentru a îmbunătăți înțelegerea proceselor 

care apar în mediul înconjurător. 

Modelul ia în considerare interacțiunile mediilor naturale și artificiale și poate simula 

deversarea din sistemul de canalizare în cel al râurilor și invers. Astfel de capabilități vor spori 

foarte mult capacitatea utilităților de apă să conceapă și să evalueze strategii fiabile de captare 

urbană, cum ar fi separarea canalizarii pluviale, controlul în timp real și construirea de bazine de 

stocare suplimentare. Îmbunătățirea planificării, gestionării și funcționării bazinelor hidrologice 

urbane este un beneficiu principal al metodologiei propuse. 
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Procesul de modelare este împărțit în mai multe etape în care trebuie respectate cerințele 

specifice. În figura 3.1., etapele dintr-un model matematic de construcție a unui sistem de drenaj 

urban sunt ilustrate. 

 

 

Figura 3.1. Fazele modelării matematice (adaptat după Almeida și Cardoso, 2010) 

3.1. DESCRIEREA METODOLOGIEI 

 

Metodologia pentru modelarea integrată 1D și 1D/2D a sistemului de drenaj urban constă 

în construirea modelului separat al rețelei de infrastructură subterană și a corpurilor de apă de 

suprafață, integrarea modelelor, calibrarea și simularea scenariilor. Evaluarea performanței se 
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bazează pe conceptele dezvoltate în sistemele de drenaj urban, concentrându-se pe evaluarea 

performanței sistemului în regim separat și integrat. 

În prezentul studiu, metodologia propusă este împărțită în 4 etape și sunt prezentate în 

figura 3.2., și detaliate după urmează. 

▪ Etapa 1a: Construirea, caracterizarea și simularea sistemului de drenaj integrat: model 

separat 1D Canalizare, model integrat 1D Canalizare și Râuri, model 1D/2D Canalizare 

și model 1D/2D Canalizare și Râuri; Construirea modelelor cu măsurile de diminuare 

a inundațiilor pluviale; 

▪ Etapa a 2a: Compararea rezultatelor modelării 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri 

și a rezultatelor modelării 1D/2D Canalizare și 1D/2D Canalizare și Râuri cu diferite 

evenimete de precipitații; 

▪ Etapa a 4a: Compararea rezultatelor produse de modelele cu măsuri de diminuare cu 

cele ale modelului de situație existentă; 

▪ Etapa a 5a: Evaluarea performanței sistemului de drenaj prin compararea rezultatelor 

obținute. 

Se efectuează integrarea datelor pentru construirea modelului (parametrizarea căminelor de 

vizitare, a conductelor, a corpurilor de apă, a prizelor de apă de suprafață, inclusiv dimensiunea, 

forma, precum și descrierea bazinelor hidrografice și construirea modelului digital al terenului). 

Modelul a fost rulat folosind diferite evenimentele de precipitații și utilizând nivelulurile din 

corpurile de apă. 

 

 

Figura 3. 2. Metodologia propusă 
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3.2. INTERACȚIUNEA ÎNTRE SISTEME 

 

 Într-un model complet integrat, debitele din rețeaua subterană trebuie să fie în măsură să 

poată să refuleze la suprafață din căminele de vizitare și din gurile de ieșire, iar sistemul de râuri 

să interecaționeze biderecțional cu acestea și în cazul nivelurilor mari sa poată deversa peste 

maluri. Rezultă că debitele de suprafață care se împrăștie pe teren trebuie să poată intra în rețeaua 

subterană în aceleași locații, în cazul în care condițiile hidraulice din gura de vizitare permit acest 

lucru. Fapt valabil și pentru fluxurile din rețeau de râuri. În plus față de schimbul de fluxuri între 

rețeaua de conducte subterane și cea a corpurilor de apă de suprafață, se poate aștepta ca debitele 

să facă tranziția între cursurile de apă locale și orice sistem fluvial, apa fiind schimbată de-a lungul 

malurilor canalelor deschise din rețea. 

 Inundațiile provenite din sistemul de colectare spre suprafață sunt modelate la nod de tip 

2D, unde supraîncărcarea căminului evacuează apă de inundații elementului de plasă 2D în care 

se află. Numai căminele 2D sau tip rigolă 2D sunt capabile să reverse apă de inundații pe plasa 

2D. Niciun alt tip de inundații nu interacționează cu plasa 2D.  Un cămin cu tipul de inundații 2D 

acționează ca un stăvilar care permite ca apa de inundații să iasă din cămin spe plasă sau invers 

(figura 3.3.). Circumferința arborelui de vizitare definește lungimea acestui stăvilar. Coeficientul 

de descărcare al acestuia este definit de coeficientul de descărcare la inundații, care poate fi 

specificat ca parte a parametrilor căminului. 

 

Figura 3.3. Schematizarea modelului 2D și cel cuplat 1D/2D (Sursa: www.swmm456.com) 
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4

BAZA EXPERIMENTALĂ FOLOSITĂ PENTRU MODELARE 

 
 

4.1. GENERALITĂȚI PRIVIND AREALUL BAZINULUI PILOT 

 

Suburbia Tuindorp este situată în partea de centrală-estică a orașului Utrecht. Zona a fost 

construită între anii 1930 și 1937. Deși este un cartier bazat pe modelul de sat englezesc, în formă 

de triunghi, acesta are un design compact.  

 

Figura 4.1. Locația zonei de studiu Tuindorp în Țările de Jos 

Infrastructura subterană a rețelei de canalizare al cartierului Tuindorp este alcătuită dintr-

un sistem de canalizare construit în anii 1970 ca un sistem cu curgere gravitațională inelară (van 
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Bijnen et al, 2018). Bazinul este relativ plat și poate fi considerat zonă rezidențială, iar tipul de 

sistem predominant este cel mixt. 

Canalizarea colectată în această zonă este transportată la stația de pompare din partea de 

sud a bazinului hidrografic. Sistemul de canalizare cuprinde mai multe structuri speciale, precum 

stăvilare, orificii, pompe și bazine de retenție  

În iulie 2014, orașul Utrecht a fost lovit de cele mai grele precipitații înregistrate vreodată, 

măsurătorile variind de la 75 la peste 100 de milimetri în 24 de ore. Orașul are o capacitate limitată 

de a stoca astfel de ploi torențiale, deoarece doar 21.8% din centrul orașului este alcătuit din 

vegetație sau corpuri de apă. Sistemul de canalizare mixt este comun în multe orașe olandeze și, 

pe măsură ce riscurile de inundații pluviale cresc, expunerea la revărsările de canalizare mixte 

crește, de asemenea.  

 

Figura 4.2. Imagine 3D a zonei de studiu 

În tabelul 4.1. sunt prezentate date privind precipitațiile medii anuale din ultimii 120 de 

ani.  Se poate sesiza că de-a lungul acestor ani s-au înregistrat atât precipitații cu intensități foarte 

mari, cât și unele mai mici, însă tendința acestora este într-o continuă creștere. Una dintre cele mai 
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mari cantități de precipitații în oraș a fost înregistrată în anul 1965. Maxima anuală aproape a atins 

valoarea de 1280 mm, în timp ce minima anuală (230mm) s-a înregistrat în anul 1921. 

 

Tabel 4. 1. Graficul Precipitațiilor medii anuale pentru ultimii 120 ani 

 

În tabelul 4.2. sunt ilustrate date cu numărul total de zile consecutive în care s-au înregistrat 

precipitațiile mai mari de 20mm în ultimii 120 de ani.  Se observă că de-a lungul acestor ani s-au 

înregistrat perioade de precipitații cu intensități foarte mari pe durata a mai multor zile, cât și unele 

mai mici, însă tendința acestora este într-o continuă creștere. Una dintre cele mai mari cantități de 

precipitații în oraș a fost înregistrată în anul 1965.  

 

Tabel 4. 2. Graficul cu numărul de zile cu precipitații mai mari de 20mm în ultimii 120 ani 
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4.2. CONSTRUIREA MODELULUI DE CURGERE 1D  
 

Modelarea hidrodinamică urmărește cum se propagă debitele de la populație, consumatorii 

industriali cât și debitul provenit din scurgerea apei de pe suprafața terenului în sistemul colector. 

Momentul de timp când este atins debitul de vârf și volumul care ajunge în sistemul colector în 

această perioadă sunt importante pentru a se reprezenta o situație care să reflecte realitatea. 

Modelul 1D al rețelei de canalizare a fost realizat din fișiere shapefile care au conținut toate 

informațiile necesare. Modelul de intrare descrie sistemul de canalizare ca fiind o rețea formată 

din legături (reprezentând conducte de canalizare) și noduri (reprezentate de căminele de vizitare, 

structure speciale, prize etc.). 

Sistemul de drenaj inclus în model este reprezentat în figura 4.3. Canalizarea urbană constă 

în proporție de 85% dintr-un sistem de canalizare mixt și 15% dintr-un sistem separat de apă 

pluvială. Lungimea totală a infrastructurii subterane cuprinde 44.39 km de canalizare, din care 

6.32 km de canalizare pluvială și 38.06 km de canalizare mixtă. Segmentele conductelor principale 

au lungimi variate între 10 m și 100.3 m și sunt construite fie din PVC fie din beton. Un procent 

de 53%, adică mai jumătate din numărul total al conductelor cuprind diametre între 250 și 315 

mm.  

Gurile de scurgere sunt elemente cheie în modelele 1D/2D de drenaj urban. Acestea 

interceptează fluxul apei de pe străzi și o drenează către sistemul de canalizare. Astel pentru o mai 

bună reprezentare a situație existente în model au fost introduse și gurile de scurgere care 

colectează apa pluvială în timpul evenimentelor de precipitații. Acestea sunt conectatate atât la 

rețeaua pluvială, acolo unde există, și la rețeaua mixtă. Acestea reprezintă în total un procent de 

22% din totalul infrastructurii subterane de colectare și cuprinde segmente de conducte între 1 m 

și 13m.  

Rețeaua 1D este una inelară și alcătuită în total dintr-un număr de 826 de noduri, 954 de 

conducte cu o lungime totală de 34.49 km și cu diametre cuprinse între 125mm și 1700mm, 8 guri 

de ieşire, 3 pompe fixe, 13 stăvilare, un bazin de stocare a nivelurilor mari de apă deversate de 
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rețeaua mixtă și 73 porțiuni de canale de apă de suprafață.  

 

Figura 4.3. Schematizarea modelului 1D de curgere prin sistemul colector 

Lungimea totală a conductelor ajunge la 44.39 km, iar diametrul acestora variază între 125 

mm și 1700 mm, după cum se poate observa și în figurile de mai jos.  

Detaliile principalelor caracteristici ai conductelor de canalizare sunt prezentate în tabelul 

4.3.: 

Diametrele 

conductelor [mm] 

Lungime totală a 

conductelor [m] 

Lungimea 

conductelor [m] 

Număr 

segmente de 

conducte 

Pante [%] 

125 (gurile de 

scurgere) 
9902.8 1 - 13 2671 0 -20 

125 - 200 1544.9 10 - 100.3 51 0 - 5 

250 - 315 23464.4 10 - 88.4 684 0 - 8.5  

400 - 600 5722.1 10.3 - 71.6 152 0 - 1.5 

700 - 1000 3658.3 13.1 - 96.9 87 0 - 0.6 

1000 - 1700 104.89 11.4 - 39.1 6 0 - 0.12 

Tabel 4. 3.  Principalele caracteristici ale condcutelor de canalizare 
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Rețeaua colectează apa de pe o suprafață contributivă de 145 hectare, care deservește unui 

număr de 11955 de locuitori, care produc un debit menajer de 157 m3/h. Volumul care se poate 

stoca în aceste conducte este de 4.669 m3. Bazinele de retenție stochează apa în exces în timpul 

evenimentelor de ploaie puternică. Stația de pompare aferentă acestei zone are capacitatea de 

pompare de până la 800 m3/h, valoare bazată pe măsuratori de debit. Stația de pompare a bazinului 

transportă apele uzate colectate într-o zonă de captare din aval.  

Deoarece unul dintre obiectivele acestei lucrări este de a observa efectele integrării 

sistemelor de canalizare la cele fluviale, pe lângă rețeaua de colectare subterană au fost modelate 

și un număr de 36 de canale apă, în care acestea descarcă apa colectată de pe străzi și o parte din 

excesul de apă în timpul evenimentelor extreme prin 10 guri de devărsare. Acest studiu se va 

concentra asupra acestor două sisteme. În figura de mai jos este ilustrat unul dintre canalele de apă 

existente în zona de studiu care va fi inclus în model. 

 
Figura 4.4. Exemplu Canal de apă introdus în model – strada H.F. van Riellan 

Lungimea totală a canalelor de apă este de 8 km. Sistemul fluvial este interconectat prin 

conducte cu diametre mai mari de 600mm. Debitul tuturor corpurilor de apă a fost setat la 0.01 l/s. 
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4.3. INTEGRAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE ȘI A CELOR 

FLUVIALE 

 

Sistemul de canalizare și canalele de apă de suprafață formează împreună componenta 1D 

a modelului hidrodinamic. În acest model 1D este încorporată rețeaua urbană de drenaj și corpurile 

de apă din cartierul Tuindoop. Rețeaua menajeră include date despre conductele de canalizare, 

gurile de vizitare, stăvilare, și pompe. Sistemul de apă de suprafață este încorporat în modelul 1D 

și include secțiunile transversale ca în figura 4.5.  

Interacțiunea dintre cele 2 sisteme are loc la nivelul gurilor de deversare din sistemul de 

canalizare, 8 ca număr. În figura 4.6. este ilustrat un exemplu de interacțiune între cele 2 sisteme 

integrate la o suprafață computerizată. Modelele sunt cuplate încă din momentul pornirii simulării, 

iar schimbul de flux se realizează atunci când unul dintre sisteme este prea încărcat și nu mai face 

față volumului mare de apă. 

 

Figura 4.5. Exemplu de schematizare 1D/2D în Infoworks 
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Interacțiunea dintre sistemul 1D și cel 2D are loc la locația căminelor de vizitare, a gurilor 

de scurgerilor și la malurile canalelor.  

Modelarea scurgerilor 2D este mult mai intensă din punct de vedere computațional decât 

modelarea scurgerilor 1D, prin urmare generarea suprafeței de calcul ar trebui să se limiteze la 

domenii de interes deosebit. În timpul unei simulări 2D adâncimea, viteza și direcția de curgere 

vor fi calculate pentru fiecare element de suprafață. Inundarea de la sistemul de colectare la 

suprafața de calcul este modelată în locațiile nodului 2D unde supraîncărcarea căminului 

deversează surplusul în elementul suprafeței de calcul 2D în care se află. 

  

Figura 4.6. Vedere 3D a rețelei de colectare 

După construirea modelelor 1D de curgere în sistemul colector și a modelului 2D de 

curgere la suprafața terenului se trece la ultima etapă și anume realizării legăturii între cele 2 

modele. 

Nodurile sunt folosite în simulările 2D pentru a modela schimbul de flux între sistemul de 

canalizare și suprafața 2D. Supraîncărcarea unui cămin de vizitare duce la un flux de intrare în 

elementul de clasă 2D.  
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4.4. REZULTATE ÎN URMA CALIBRĂRII MODELULUI 

 

Pentru a verifica veridicitatea modelelor s-au analizat rezultatele celor două configurații cu 

măsuratorile provenite de la un eveniment măsurat și anume din data de 24/09/2014. Conform 

rezultatelor obținute în urma rulării acestei simulări se poate observa că în data de 24/09/2014 nu 

sunt zone vulnerabile în model. Apa în cămine se află la o adâncime de aproape 0.2 metri de 

suprafața terenului și nici un cămin nu debușează apa în teren. Nici o stradă nu devine inaccesibilă 

și nici o proprietate nu este afectată. 

Verificarea corectitudinii rezultatelor modelării hidraulice și hidrologice s-a efectuat prin 

compararea cu datele monitorizate în rețeaua de canalizare. După setarea corectă a parametrilor 

introduși în model și după numeroase rulări diferite ale programului, modelul integrat a fost 

calibrat. Având în vedere rezultatele obținute ale modelelor calculate, putem considera că modelele 

urmăresc o comportare relativa bună a realității. Rezultatele pot fi întârziate de momentele din 

timpii de calcul ai inițializării și ai simulării și de creșterea gradului de complexitate al modelelor. 

 
Figura 4.7. Nivelurile de apă simulate în comparație cu nivel măsurat 

Având în vedere analiza cantitativă a nivelului de apă măsurat, comparat cu cele simulate, 

putem constata că modelul calibrat corespunde așteptărilor, astfel că la rularea simulărilor cu 

diferite intensități și nivele ale râurilor, va rezulta un nivel care se va găsi în realitate, si eventual 

se vor putea face diferite scenarii viitoare pentru o bună manageriere a zonei. 
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 IMPLEMENTAREA UNOR SOLUȚII DE DIMINUARE A 

INUNDAȚIILOR URBANE  
 

 

5.1. INTERPRETAREA RISCULUI  
 

Aproape toate activitățile din viața de zi cu zi se caracterizează printr-un anumit nivel de 

risc. Conceptul de risc poate avea mai multe sensuri și înțelesuri. Dicționarul Oxford oferă două 

definiții cu privier la risc: 1) O situație care implică expunerea la pericol; 2) Posibilitatea ca ceva 

neplăcut să se întâmple (Oxford University Press, 2020). Prima definiție se concentrează asupra 

consecințelor, iar ce de-a doua asupra probabilității. 

Gradul de hazard la inundații este măsurat în majoritatea cazurilor în funcție de 

probabilitatea de inundare sau după probabilitatea de apariție a unor evenimente extreme de 

precipitații sau viituri. Inundațiile sunt fenomene imprevizibile, iar factorii generatori ai acestora 

sunt neschimbați în timp, ceea ce înseamnă că acestea prezintă aceleași probabilități de apariție în 

orice an. 

Inundațiile urbane pot avea la bază multe consecințe, iar unele pot fi exprimate în daune 

economice. Consecințele includ fatalități, distrugeri de proprietăți/ecosisteme și obstrucționări 

temporale ale infrastructurii rutiere. 

Revărsările din infrastructura subterană de drenaj și din corpurile de apă de suprafață ar 

putea deteriora zonele pe care le inundă, inclusiv clădirile. Amploarea daunelor aduse clădirilor 

poate fi determinată prin mai multe metode, pe baza costurilor (empirice) ale daunelor.  

Pentru a determina valoarea daunelor economice provocate clădirilor s-a considerat relația 

dintre valoarea de capital pentru fiecare imobil per metru pătrat și a adâncimilor apei din jurul 

acestora. Avantajul utilizării unei valori de capital ca indicator este că aceasta este cuantificabilă 

și, prin urmare, poate fi comparată universal. Pentru aceasta s-au folosit rezultatele simulărilor 
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modelelor și o bază de date ce a conținut valori ale fiecărui imobil. Cu toate acestea, există adesea 

incertitudini cu privire la costurile estimate, ceea ce duce la intervale largi.  

 Identificarea zonelor restricționate traficului rutier depind de locația inundațiilor, de 

adâncimile de apă pe carosabil și de durata stagnării apei pe suprafața acestora. Rezultatele 

simulărilor au stat la baza evaluării acestora. 

 

5.2. DESCRIEREA SOLUȚIILOR DE COLECTARE ȘI 

STOCARE A APEI PLUVIALE 
 

Riscul la inundații reprezintă o precocupare a societăților umane. Diminuarea riscului la 

inundații se poate realiza prin management sustenabil al hazardului considerat, al expunerii și al 

vulnerabilității. Hazardul la inundații se poate minimiza prin măsurile inginerești care au rolul de 

a influența frecvența adâncimilor de apă de inundație dintr-o anumită locație. 

Ca soluții propuse de diminuare a inundațiilor urbane au fost investigate patru cazuri:  

a) creșterea capacității de drenaj prin adăugarea unei rețele pluviale de apă pe toate străzile; 

b) crearea de bazine de infiltrare și de stocare a apei;  

c) crearea bazinelor artificiale de stocare a apei la suprafața terenului în mai multe spații 

verzi;  

d) combinarea tuturor măsurilor a), b) și c). 

 Pentru primul scenariu propus s-a luat în calcul adăugarea unei rețele pluviale de apă pe 

toate străzile din model. Conducte cu diametre cuprinse între 400 și 800 mm au fost utilizate. 

Sistemul nou pluvial colectează apa de pe toate suprafețele pavate din zona de studiu. Acest lucru 

implică deconectarea gurilor de scurgere de la sistemul unitar și conectarea la cel nou. Rețeaua de 

canalizare unitară colectează în acest scenariu doar debitul menajer. Deoarece diametrele utilizate 

pentru noua rețea sunt mai mari decât cele ale sistemului existent este clar că prin implementarea 

acestei soluții se îmbunătățește capacitatea de stocare a rețelei subterane. 
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În cel de-al doilea caz am introdus în anumite spații verzi de dimensiune mai mare 3 bazine 

de infiltrare. Prin acestea s-a introdus un bazin de infiltrare pe toată suprafața terenului de fotbal 

(844 m2). Acesta poate stoca până la 2500 m3 de apă. Al doilea bazin de infiltrare poate stoca până 

la 2550 m3 de apă, iar cel de-al treilea 200 m3. În total cele trei bazine pot stoca împreună un volum 

adițional de până la 5252 m3. 

 

Figura 5.1. Localizarea bazinelor de infiltrare în zona de studiu 
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Scenariul al treilea a urmărit implementarea unor bazine artificiale de stocare a apei la 

suprafața terenului în mai multe spații verzi. Șase astfel de bazine au fost incluse în model. Acestea 

pot colecta până la 6058 m3 de apă. Amplasarea acestora se poate observa în figura 5.2.  

 

Figura 5.2. Localizarea bazinelor artificiale în zona de studiu 

Ultimul scenariu luat în calcul consideră o combinație a tuturor soluțiilor propuse în 

cazurile anterioare. Astfel, în acesta s-a adăugat o nouă rețea pluvială, s-au introdus bazinele de 

infiltrare și bazinele artificiale de stocare a apei la suprafața terenului. 
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REZULTATE ȘI ANALIZE 
 

Modelul hidrodinamic a fost creat pentru a efectua diferite analize care sa evalueze 

performanța acestuia. Diferența dintre rezultatele modelelor separate și cele integrate, cât și cele 

ale scenariilor cu solutiile de diminuare a inundatiilor au fost analizate. Rezultatele 

corespunzătoare configurațiilor separate și integrate ale modelului au fost comparate pentru 

diferite evenimente de precipitații.   

S-a analizat în prima etapă veridicitatea modelelor simple și integrate 1D pentru a se putea 

observa dacă rezultatele acestora sunt similare. În cea de-a doua etapă s-au studiat rezultatele 

modelelor 1D/2D în varianta separată și cea integrată. Iar în ultima parte s-a analizat gradul de 

eficiență al soluțiilor propuse pentru diminuarea riscului la inundații. 

 

6.1. ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE REZULTATELE MODELULUI DE 

CANALIZARE 1D ȘI CEL INTEGRAT CU RÂURILE 1D 

 

În această secțiune s-a efectuat analiza comparativă a modelelor de canalizare 1D și cel 

integrat cu râurile 1D pentru a se evidenția diferențele care apar între cele 2 modele 1D. Pentru o 

mai bună vizualizare a rezultatelor și pentru a nu se produce interpretări eronate rigolele stradele 

au fost excluse din hărțile prezentate. 

 

6.1.1. Analiza modelului 1D Canalizare și 1D Canalizare & Râuri doar cu debitul menajer 
 

În această analiză ambele modele au fost simulate doar cu debitul menajer pentru a se putea 

observa dacă rețeaua este supraîncărcată de populația pe care o deservește. În ambele modele 

nivelul apei rămâne sub nivelul terenului, după cum se poate observa în figura de mai jos. În cazul 

modelului doar cu sistemul de canalizare, înălțimea cea mai mare a nivelului de inundație se află 
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la -0,675m dedesubtul cotei terenului, în timp ce în modelul cu râuri, în același cămin, aceasta 

atinge cota -0,375m.  

 

Figura 6. 1. Comparație între rezultatele simulării modelului 1D Canalizare cu debitul menajer și 

a modelului 1D Canalizare și Râuri cu debitul menajer 

 

6.1.2. Analiza modelului 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu debitul menajer și cu 

evenimentul de ploaie Bui 08 

 

S-au analizat ambele modele simulate debitul menajer și cu evenimentul de ploaie Bui 08. 

S-a detectat în modelul 1D Canalizare o zona vulnerabilă în partea de nord a Tuindorpului, atât pe 

strada Albrecht Thaerlaan, cât și pe strada Professor van Bemmelenlaan. Această zonă este 

cunoscută drept zonă cu probleme.  

Un număr de 25 de cămine de vizitare sunt inundate atât în modelul 1D al canalizării, cât 

și în cel cuplat la râu. Strada Gerretsonlaan din partea de est, cunoscută de locuitori ca fiind 

vulnerabilă, se dovedește a fi cu probleme în modelul conectat la râuri. Căminele inundate în acest 

caz sunt ilustrate în figura. Înălțimea maximă a coloanei de apă deasupra unui cămin atinge 0,65 

m și poate deversa din cămin un volum de până la 1,8 m3.  

După cum se poate observa în figura de mai jos, volumul apei în zona de refulare a 

sistemului mixt de canalizare diferă cu 2.69 m3. Nivelul apei în râu nu este semnificativ influențat 
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de modelarea integrata, în cazul acestui eveniment. Deși diferențele sunt relativ mici, în acest caz, 

acestea nu indică că modelarea integrată nu poate fi o parte importantă pentru emisar.  

 

Figura 6.2. Rezultatele volumului de apă în Căminul 90120 Model 1D Canalizare și 1D 

Canalizare și Râuri cu debitul menajer și evenimentul de ploaie Bui 08 

 

 

Figura 6.3. Rezultate Simulare Model 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu debitul 

menajer și evenimentul de ploaie Bui 08 

 În figura 6.4. este reprezentată o comparație între Rezultate Simulării Modelului 1D 

Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu debitul menajer și evenimentul de ploaie Bui 08. În 
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modelul 1D Canalizare volumul maxim care intră în rețea atinge o valoare de 12.998 m3/s, debitul 

de ieșire din sistem 6.885 m3/s, iar capacitatea de stocare dinamică o valoare de până la 8370 m3. 

În modelul 1D Canalizare și Râuri debitul maxim care intră în rețea atinge o valoare de 14.219 

m3/s, debitul de ieșire din sistem 1.796 m3/s, iar capacitatea de stocare dinamică o valoare de până 

la 12984 m3.  

 

Figura 6.4. Comparație între Rezultate Simulare Model 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri 

cu debitul menajer și evenimentul de ploaie Bui 08 

Deoarece cele mai multe sisteme de canalizare indică inundații provenite din evenimente 

de precipitații care apar mai des decât o dată la 2 ani, se poate concluziona că sistemul de canalizare 

este inadecvat să descarce eficient debitul de apă rezultat din urmă evenimentelor de precipitații 

care apar o dată la 2 ani. Bui 08 este un eveniment de precipitații care este cel mai adesea utlizat 

pentru proiectarea sistemelor de canalizare și are o intensitate maximă de 29,4 mm.  

 

6.1.3. Analiza modelului 1D Canalizare și 1D Canalizare & River cu debitul menajer și cu 

evenimentul de ploaie Bui 09 

 

Acest eveniment, corespunzător intensității maxime de 57,60 mm, produce inundarea unui 

număr de 128 de cămine de vizitare în cazul modelului 1D al canalizării și a 141 în cazul modelului 

integrat. Din cele 13 cămine inundate în plus în cel de al doilea model, 7 prezintă diferențe între 3 
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și 15 cm în ceea ce privește înălțimea coloanei de apă de deasupra căminelor, iar 6 prezintă 

diferențe mai mici de 2 cm. 

  

Figura 6.5. Rezultate Simulare Model 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu debitul 

menajer si evenimentul de ploaie Bui 09 

 

Figura 6.6. Comparație nivel apă în conductă Model 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu 

debitul menajer si evenimentul de ploaie Bui 09 

 

6.1.4. Analiza modelului 1D Canalizare și 1D Canalizare & River cu debitul menajer și cu 

evenimentul de ploaie Q100 

 

Atunci când apare un eveniment extrem de o intensitate a precipitațiilor de până la 76 mm/h 

o bună parte a ambelor modele întâmpină dificultăți. În figura de mai jos se poate observa că numai 

în zona sudică și centrală nu există probleme cu refularea apei din cămine pe străzi. În partea estică 
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și vestică căminele de vizitare se inundă după cum urmează: 386 în modelul 1D doar al canalizării 

și 421 în cazul modelului 1D al canalizării și râurilor. 

Acest eveniment provoacă schimbul de flux și din râuri către canalizare, adăugând un 

volum de apă în sistemul de canalizare care determină înălțimi ale stratului de apă, de deasupra 

căminelor, mai mari în cazul modelului integrat. Cele 35 de cămine inundate în plus prezintă 

diferențe de până la 19 cm față de modelul simplu.   

 

Figura 6.7. Rezultate Simulare Model 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu debitul 

menajer si evenimentul de ploaie Q100 

 

Figura 6.2. Comparație nivel apă în conductă Model 1D Canalizare și 1D Canalizare și Râuri cu 

debitul menajer si evenimentul de ploaie Q100 

Din rezultatele acestor analize se poate concluziona că apar diferențe notabile între cele 

două modele. Modelele 1D ale sistemelor de canalizare supraestimează înălțimea coloanei de apă 

de deasupra căminelor în cazul evenimentelor de precipitații de mică intensitate și le subestimează 

pe cele de intensități extreme. S-a observat că un schimb al fluxului de apă se realizează și dinspre  

râu spre sistemul de canalizare în anumite situații. Evenimentul de precipitații Q250 ce apare o 

data la 250 de ani este unul dintre ele și are cel mai mare impact asupra modelului integrat. Acest 
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lucru este de așteptat deoarece acesta este cel cu intensitatea precipitațiilor cea mai mare. Inundarea 

simultană a sistemelor de canalizare și a râurilor este declanșată de evenimentele de ploaie 

extreme. 

 

6.2. ANALIZA SCENARIILOR 1D/2D 

 

Diferența în răspunsul modelelor 1D/2D este comparată pentru cele două configurări: 

separată și integrată. Analiza se realizează pe baza diferenței de răspuns dintre rezultatul modelului 

integrat și cel al rezultatul modelului separat, pentru fiecare element din grila de rezultate. Aceasta 

s-a concretizat în crearea hărților cu diferite rezultate, pentru ambele modele și pentru 

evenimentele de precipitații considerate și în cazul modelelor 1D. Rezultatele au fost interpretate 

pe baza unei diferențe ce ține de adâncimea stratului de apă pe suprafața terenului, durata stocării 

apei pe suprafața terenului și amploarea inundațiilor. În acest capitol sunt afișate numai hărțile cu 

diferențele dintre modelul separat și cel integrat. La secțiunea de anexe sunt ilustrate hărțile 

originale corespunzătoare fiecărui eveniment simulat. Acestea oferă o imagine de ansamblu mai 

bună a inundațiilor în ambele modele.  

6.2.1. Analiză model 1D/2D Canalizare versus model 1D/2D Canalizare și 1D/2D Râuri  

privind adâncimea stratului de apă de pe suprafața terenului pentru toate 

evenimentele de precipitații 

 

Valorile maxime ale adâncimii apei, ale duratei stocării apei și ale extinderii zonei inundate 

pe suprafața terenului au fost extrase din rezultatele simulării. Diferențele dintre rezultatele celor 

2 modele sunt ilustrate sub formă de fișiere raster în secțiunile următoarele. 

Diferențele dintre rezultatele modelelor, respectiv 1D/2D al canalizării și modelul în care 

se integrează și râurile, sunt reprezentate în figurile de mai jos. 

Adâncimile stratului de apă diferă în medie cu aproape 3 cm între modele separate și cel 

integrat și acoperă o mare parte din suprafața terenului. Valoarea maximă a acesteia atinge 53 cm 

în cazul evenimentului de precipitație Bui 08.   
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După cum se poate observa în figura 6.9. diferențe apar pe întreaga suprafață a terenului, 

indiferent din ce categorie de utilizare fac acestea parte. Însă se poate constata că pe străzi și 

trotuare sunt cele mai accentuate diferențe. 

Media totală a adâncimii tinde să difere la intensități mari de ploaie, și să fie aceeași în 

cazul evenimentelor de intensități mici. Acest lucru se datoarează faptului că la intensități mici 

schimbul de flux se realizează doar din sistemul de canalizare către cel fluvial. În cazul 

evenimentelor extreme nici canalizarea și nici râul nu fac față fluxului excesiv și se inundă imediat 

zonele plate.  

 

 

Figura 6.9. Diferențe între rezultatele adâncimilor de apă de pe suprafața terenului 1D/2D 

Canalizare și 1D/2D Canalizare și Râuri: a) Eveniment Bui 08; b) Eveniment Bui 09; c) 

Eveniment Bui 10; d) Eveniment Q25; e) Eveniment Q100; f) d) Eveniment Q250 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 



 Cercetări privind modelarea integrată a sistemelor fluviale și a 

rețelelor de canalizare în vederea protecției împotriva inundațiilor 

 

 

 38  

 

6.2.2. Analiză model 1D/2D Canalizare versus model 1D/2D Canalizare și 1D/2D Râuri 

privind durata stocării apei pe suprafața terenului pentru toate evenimentele de 

precipitații 

Analiza duratei de stocarea a apei pe suprafața terenului este de asemenea importantă 

deoarece este un factor care contribuie la amploarea inundațiilor și a daunelor. Cu cât apa se 

stochează mai mult pe suprafața terenului, cu atât înrăutățește situația de drenare. 

Durata stocării reprezintă timpul total în care adâncimea de apă depășește pragul de 0,01 

m în timpul simulării modelului. Aceasta depinde de descărcarea fluxului de apă în canalizare și 

în cursurile de apă, de evaporație și infiltrație. Ultimele două au un rol nesemnificativ în situații 

extreme de precipitații.  

 

 

 

Figura 6.10. Diferențe între rezultatele duratei de stocare a apei pe suprafața terenului 1D/2D 

Canalizare și 1D/2D Canalizare și Râuri: a) Eveniment Bui 08; b) Eveniment Bui 09; c) 

Eveniment Bui 10; d) Eveniment Q25; e) Eveniment Q100; f) d) Eveniment Q250; 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 
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În figura 6.10. se regăsesc diferențele între rezultatele duratei de stocare a apei pe suprafața 

terenului între modelul 1D/2D Canalizare și 1D/2D Canalizare și Râuri. Acestea iau în calcul 

numai coeficienții de infiltrare. Hărțile pentru fiecare model și eveniment în parte se găsesc la 

secțiunea de Anexe. 

Diferențele dintre valoriile medii ale duratei de stocare a apei pe suprafața terenului sunt în 

jur de un minut în ambele modele. În ceea ce privește valorea maximă, acestea prezintă diferențe 

de până la 10 minute. Pe baza acestei figuri putem observa că un fluxul de precipitații mai mare 

determină creșteri semnificative ale duratei inundației pe suprafața terenului. Deși timpul de calcul 

al simulării a fost setat pentru 2 ore în toate scenariile, modelele conectate la râuri au o durată mai 

mare de stocare a inundației. Aceste rezultate arată, de asemenea, că influența pe care sistemul de 

drenaj urban și sistemul de apă de suprafață o au unul asupra celuilalt crește cu volume mari de 

precipitații. 

O adâncime mai mare a apei înseamnă un volum mai mare și, prin urmare, o durată mai 

mare a inundațiilor. 

 

6.2.3. Analiză model 1D/2D Canalizare versus model 1D/2D Canalizare și 1D/2D Râuri 

privind extinderea zonei inundate pe suprafața terenului pentru toate evenimentele 

de precipitații 

 

În figura 6.11. se regăsesc comparațiile între rezultale extinderii zonei inundate. Pentru 

această comparație s-au folosit doar valorile adâncimii apei ce depășesc 2 cm. 

Rezultatele arată că apar diferențe între cele 2 modele chiar de la evenimente cu precipitații 

mici. Diferențe se observă pe suprafețele construite și pe spațiile verzi. În cazul evenimentelor de 

precipații extreme se constată că diferențele cele mai mari apar în apropierea corpurilor de apă. 

Ca urmare a analizei realizate se constată că suprafața inundată poate crește cu 1.5% în 

cazul evenimentului mai mic și până la 4,2 % în cazul evenimentelor extreme.  
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Figura 6.11. Diferențe între rezultatele extinderii zonei inundate 1D/2D Canalizare și 1D/2D 

Canalizare și Râuri: a) Eveniment Bui 08; b) Eveniment Bui 09; c) Eveniment Bui 10; d) 

Eveniment Q25; e) Eveniment Q100; f) d) Eveniment Q250; 

 

În tabelul 6.1. este afișat un sumar al valorilor modelelor care au fost discutate în acest 

subcapitol. 

  Modele 

create 

Înălțimea apei 

[m] 

Durata stocării 

apei pe 

suprafață [min] 

Aria 

inundată 

(ha) 

Viteze apei pe 

suprafața 

terenului [m/s] 

Volumul 

de apă 

[m3] 

Medie Maximă Medie Maximă Medie  Maximă 

Scenariu 

Bui 08 

1D/2D 

Canalizare 

0.008 0.758 12.06 108.38 14.02 0.012 0.540 8273.92 

1D/2D 

Canalizare 

și Râu 

0.008 0.705 11.90 119.96 13.81 0.012 0.570 8106.86 

Scenariu 

Bui 09 

1D/2D  

Canalizare 

0.013 0.818 19.00 115.81 21.27 0.017 0.606 13358.15 

1D/2D 

Canalizare 

și Râu 

0.013 0.834 19.03 119.96 21.46 0.017 2.702 13452.34 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 
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Scenariu 

Bui 10 

1D/2D 

Canalizare 

0.021 1.070 23.70 116.44 29.85 0.024 0.688 20814.45 

1D/2D 

Canalizare 

și Râu 

0.022 1.070 24.06 119.96 30.31 0.024 3.790 21170.66 

Scenariu 

Q25 

1D/2D 

Canalizare 

0.021 1.480 23.98 114.66 29.42 0.020 0.642 20666.39 

1D/2D  

Canalizare 

și Râu 

0.022 1.479 24.58 119.96 30.20 0.020 1.815 23095.65 

Scenariu 

Q100 

1D/2D  

Canalizare 

0.034 2.069 32.48 116.05 38.15 0.027 0.740 31506.97 

1D/2D  

Canalizare 

și Râu 

0.037 2.070 33.40 119.96 39.66 0.028 1.930 36077.73 

Scenariu 

Q250 

1D/2D 

Canalizare 

0.043 2.393 36.93 116.60 42.62 0.032 0.800 38660.84 

1D/2D 

Canalizare 

și Râu 

0.046 2.395 38.01 119.96 44.50 0.033 1.976 44069.35 

Tabel 6. 1. Rezultate ale modelelor 1D/2D 

 

Diferențele dintre modelul de canalizare separat și cel integrat cu sistemul fluvial au fost 

comparate. Din analizele realizate între cele 2 modele 1D/2D pentru diferitele evenimente de 

precipitații luate în calcul, putem concluziona că: 

- Sistemul de canalizare și cel fluvial se influențează unul pe celălalt în cazul locației și 

evenimentelor analizate; 

- Media totală a înălțimii stratului de apă pe întreg modelul tinde să fie aceeași la evenimente de 

intensități mici, însă diferă la intensități mari. Înălțimea maximă a apei pe suprafața terenului 

se egalează aproape în ambele modele la evenimente de intensități mari, în schimb diferă la 

intensități mici în anumite locații specifice; 

- Extinderea zonelor inundate se mărește în cazul modelului integrat și crește o dată cu 

intensitatea, ajungând să atingă creșteri de până la 4,2%; 
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- Durata inundațiilor este ușor corelată cu adâncimea apei de inundații. O adâncime mai mare a 

apei înseamnă un volum mai mare care trebuie să fie drenat, stocându-se o perioadă mai 

îndelungată pe suprafața terenului; 

- Diferența de răspuns la inundații al modelelor crește pe măsură ce evenimentele cresc în volum. 

Acest lucru poate fi explicat prin faptul că pentru evenimentele mai mici este disponibilă o 

capacitate de stocare suficientă în sistemul de apă de suprafață, deoarece cea mai mare parte a 

apei de pe suprafețele neasfaltate se poate infiltra; 

- Diferențe între cele 2 modele se observă în toți parametrii analizați, prin urmare dacă sunt 

disponibile date cu privire la corpurile de apă se recomandă includerea acestora în modelul de 

calcul al canalizării; 

- Hărțile cu zonele de hazard originale indică că inundații se produc în amblele modele; 

- Modelele simple de canalizare 1D/2D subestimeză extinderea zonei inundate și volumul de 

apă introdus în sistemul menajer de către corpul de apă în cazul evenimetor extreme; 

- Modelele integrate de canalizare și râu 1D/2D sunt indicate atunci când se dorește creearea de 

hărți de risc și hazard la indundații pentru a reprezenta cât mai realist situația existentă și pentru 

a identifica zonele vulnerabile din zonele urbane. 

 

6.3. ESTIMAREA DAUNELOR PROVOCATE CLĂDIRILOR 

 

Întrucât s-a observat o diferență între zonele inundate între modelul separat și cel integrat, 

s-a analizat și valoarea daunelor provocate în modelul 1D/2D Canalizare și Râuri pentru o mai 

bună estimare a daunelor reale provocate de evenimentele de precipitații considerate. Daunele 

potențiale provocate de apele inundațiilor pentru evenimentele de precipitații luate în calcul sunt relativ 

ridicate. 

 Daunele provocate clădirilor depind în mod direct de zona afectată de inundații. În zonele 

urbane clădirile și casele cele mai aproape de drumuri și de cursuri de apă prezintă probabilitățile 

cele mai ridicate de a fi inundate în timpul unui eveniment hazard.  
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Hărțile cu estimarea daunelor provocate clădirilor sunt realizate pe baza rezultatelor 

obținute din simulări la care li s-a adăugat valoarea economică.  

Astfel, în cazul situației existente au fost identificate clădirele afectate de evenimentele de 

precipitații luate în calcul: Bui 08, Bui 09, Bui 10 și Q100.  

În tabelul 6.2. de mai jos sunt reprezentate valorile daunele provocate fiecărui tip de clădire 

în funcție de fiecare eveniment în parte. Daunele cele mai mari sunt provocate clădirilor 

rezidențiale în cazul unui eveniment de precipitații care apare o dată la 100 de ani. 

 

 

Tabel 6. 2. Comparație între valorile totale a dauneleor provocate fiecărei categorii de clădiri în 

parte în funcție de fiecare eveniment luat în calcul 

 

 

 

Clădiri
anexe

Clădiri
culturale

Clădiri de
birou

Clădiri de
cazare

Clădiri 
educațional

e

Clădiri
industriale

Clădiri
Rezidential

e
Magazine Spitale

Bui 08 242,025 0 0 0 0 13,363 442,699 0 0

Bui 09 548,923 0 0 0 42,153 28,024 1,103,208 0 0

Bui 10 770,993 7,409 0 0 70,732 31,833 1,667,357 135,054 0

Q100 1,342,554 15,191 0 0 206,750 42,727 3,015,566 166,933 0
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6.4. EFICIENȚA SOLUȚIILOR INTRODUSE ÎN MODEL 

 

Pentru a obține soluții eficiente la problemele operaționale structurale care apar în bazinele 

urbane sunt necesare modelele de calcul. Acestea sunt de o importanță din ce în ce mai mare. Mai 

ales acum, când mediul urban devine din ce în ce mai complex și se dezvoltă extrem de rapid, 

instrumentele de modelare sunt neapărat necesare pentru a descrie și a înțelege interacțiunile legate 

de apă.  

Astfel, pentru a evalua eficiența soluțiilor propuse în capitolul anterior asupra sistemului 

actual de apă urbană, o serie de criterii și parametrii au fost identificați. Principalele obiective al 

strategiilor propuse sunt de a reduce suprafețele inundabile și de a spori calitatea zonei urbane.   

Ca măsuri de reducere a inundațiilor, au fost investigate patru cazuri:  

a) creșterea capacității de drenaj prin adăugarea unei rețele pluviale de apă pe toate străzile; 

b) crearea de bazine de infiltrare și de stocare a apei;  

c) crearea bazinelor artificiale de stocare a apei la suprafața terenului în mai multe spații 

verzi;  

d) combinarea tuturor măsurilor a), b) și c). 

Rezultatele soluțiilor propuse sunt discutate în acest subcapitol. 

Drept indicatori de performanță în evaluarea eficienței solutiilor propuse s-au considerat: 

- reducerea volumului de apă de la suprafața terenului în timpul unui eveniment extrem 

de precipitații; 

- reducerea căminelor de vizitare inundate; 

- reducerea vulnerabilităților clădirilor și a străzilor.  

Deoarece evenimentele luate în calcul până la această analiză nu sunt constante în ceea ce 

privește intensitatea precipitațiilor pe parcursul simulărilor, în acest stadiu s-a dorit testarea zonei 

de studiu și a soluțiilor cu un eveniment de ploaie constant de 80mm pe toată durata de calcul, 
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deoarece acesta aplică un volum mai mare de flux modelului. Calculele s-au realizat pentru fiecare 

scenariu în parte și cu același eveniment constant de precipitații de 80mm pe durata a 2 ore.  

Pentru a analiza extinderea zonelor inundabile s-au creat hărțile de hazard la inundații.  

Hărțile cu adâncimile de apă pentru fiecare scenariu în parte sunt prezentate în secțiunea 

de Anexe. În figurile de mai jos sunt reprezentate diferențele între situația existentă din teren și 

soluțiile propuse pentru diminuarea riscului la inundații.  

Culoarea roșie aparține suprafețelor inundate în cazul situației existente, în timp ce culoare 

albastru reprezintă suprafețele inundate în cazurile propuse.  

Cu cât zonele roșii sunt mai vizibile, cu atât suprafețele inundate luate în calcul își diminuează 

aria. 

 

Figura 6.12. Diferențe între Situația existentă și: a) Rețea pluvială; b) Bazine de infiltrare 
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Cele mai bune rezultate aparțin cazului în care în teren se implementează suplimentar o 

rețea pluvială care colectează apa de pe stradă. Acestea diminuează suprafața cu un procent de 

până la 47,17%, adică aproape în jumătate. Suprafețele inundate reduse considerabil în acest caz 

se pot observa din figură.  

De asemenea, și rezultatele scenariului în care s-au implementat toate soluții propuse 

prezintă rezultate foarte bune. Micșorarea suprafețelor inundate atinge un procent semnificativ de 

48,79%, foarte apropiat de cel al soluției singulare de implementare a rețelei pluviale. În cazul 

acestei opțiuni ar trebui considerate touși costurile construirii acestora deoarece acestea cresc 

considerabil. 

În cazul bazinelor subterane de infiltrare și cel al construirii bazinelor artificiale de stocare 

la suprafața terenului se poate remarca că acestea diminuează suprafețele de extindere a 

inundațiilor doar în apropierea zonelor în care sunt implementate, și nu au un efect considerabil 

asupra întregului sistem. Acestea duc la scăderea suprafețelor inundate cu un procent de 5,45%, 

respectiv 9,09%. Adâncimea maximă a apei pe stradă în cazul scenariului bazinelor de infiltrare 

se diminuează cu 13 cm, iar în cazul bazinelor artificiale de stocare a apei la suprafața terenului 

este nulă. În situația în care se dorește doar diminuarea locală a suprafețelor inundabile de pe un 

anumit areal, acestea prezintă o soluție care ar trebui luată în considerare. 

Se observă că reducerea adâncimii maxime a apei nu este aceeași în aceleași locații. Aceasta 

se datorează în mod special volumelor diferite ale soluțiilor propuse de stocare a apei. După cum 

era de așteptat micșorarea maximă a extinderii suprafețelor inundate se observă aproape de 

locațiile în care soluții au fost implementate. În general există o reducere a suprafețelor inundate 

atât pe întregă zonă, cât și în locații specific.  

În tabelul 6.3. de mai jos sunt reprezentate valorile daunele provocate fiecărei categorie de 

clădire în funcție de scenariu luat în calcul. Hărțile cu clădirile afectate de evenimentul de 

precipitații pentru fiecare soluție în parte sunt prezente la secțiunea de Anexe. 

Se poate observă că o diminuare semnificatică a daunelor o reprezintă opțiunea în care s-a 

adăugat o rețea pluvială pe toate străzile și în cazul implementării tuturor soluțiilor propuse.  
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Figura 6.13. Diferențe între Situația existentă și: a) Bazine artificiale; b) Toate soluțiile propuse; 

 

Daunele provocate clădirilor rezindențiale scad considerabil, cu până la 2 milioane euro în 

aceste situații. Scenariile în care s-au implementat bazinele de infiltrare și bazinele articiale de 

stocare a apei pe suprafața terenului reduc valoarea daunelor provocate clădirilor foarte puțin (mai 

puțin de 400.000 de euro). Introducerea unor bazine cu volume mai mari de stocare și în mai multe 

zone care nu au fost luate în calcul ar putea îmbunătăți totuși rezultatele acestor opțiuni. 

Măsurile propuse reduc valoarea totală a daunelor cu următoarele procente: 20,99%, 

3,49%, 2,91% și, respectiv, 24,19%. 
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Tabel 6. 3. Comparație privind valoarea totală a daunelor pentru fiecare scenariu luat în calcul 

 

6.5. IDENTIFICAREA ZONELOR OBSTRUCȚIONATE TRAFICULUI RUTIER 

 

Obstrucționarea traficului se caracterizează prin viteze mai mici ale automobilelor, timpi 

de călătorie mai lungi ai călătorilor și cozi vehiculare crescute. În cazul unei adâncimi și durate 

mai mari a stratului de apă pe străzi, pe acestea se pot provoaca blocaje.  

În figura 6.14. se pot observa zonele de drum parțial accesibile și inaccesibile aferente 

situației existente în timpul unui eveniment de precipitații de 80 mm. Sunt afectate parțial zone 

alor mai multor tipuri de străzi printre care: drumurile locale, pistele de biciclete, trotuarele și 

locurile de parcare. O suprafață de până la 3.07 hectare sunt obstrucționate și 8.09 hectare sunt 

parțial accesibile. 

Clădiri
anexe

Clădiri
culturale

Clădiri de
birou

Clădiri de
cazare

Clădiri 
educațion

ale

Clădiri
industrial

e

Clădiri
Rezidenti

ale
Magazine Spitale

Situație existentă 1,743,998 39,795 0 0 319,545 56,506 5,125,324 215,130 0

Bazine Artificiale 1,675,214 38,908 0 0 315,847 54,300 4,983,785 213,630 0

Bazine Infiltrare 1,692,927 34,727 0 0 310,172 54,502 4,918,877 226,812 0

Rețea Pluvială 1,564,936 24,017 0 0 305,824 49,063 3,804,397 177,613 0

Soluții Propuse 1,330,917 24,090 0 0 306,461 50,401 3,796,891 176,943 0

1
,7

4
3

,9
9

8

3
9

,7
9

5

0 0 3
1

9
,5

4
5

5
6

,5
0

6

5
,1

2
5

,3
2

4

2
1

5
,1

3
0

0

1
,6

7
5

,2
1

4

3
8

,9
0

8

0 0 3
1

5
,8

4
7

5
4

,3
0

0

4
,9

8
3

,7
8

5

2
1

3
,6

3
0

0

1
,6

9
2

,9
2

7

3
4

,7
2

7

0 0 3
1

0
,1

7
2

5
4

,5
0

2

4
,9

1
8

,8
7

7

2
2

6
,8

1
2

0

1
,5

6
4

,9
3

6

2
4

,0
1

7

0 0 3
0

5
,8

2
4

4
9

,0
6

3 3
,8

0
4

,3
9

7

1
7

7
,6

1
3

0

1
,3

3
0

,9
1

7

2
4

,0
9

0

0 0 3
0

6
,4

6
1

5
0

,4
0

1 3
,7

9
6

,8
9

1

1
7

6
,9

4
3

0

V
A

L
O

A
R

E
 D

A
U

N
E

(E
U

R
O

)

CATEGORIE CLĂDIRI

VALOAREA TOTALĂ A DAUNELOR 

PENTRU FIECARE CATEGORIE DE 

CLĂDIRI



 Cercetări privind modelarea integrată a sistemelor fluviale și a 

rețelelor de canalizare în vederea protecției împotriva inundațiilor 

 

 

 49  

 

 

Figura 6.14. Străzile afectate de inudații în situația existentă 

 

În tabelul 6.4. au fost analizate suprafețele inaccesibile și parțial accesibile ale soluțiilor 

propuse. 

 
Tabel 6. 4. Comparație între suprafețele de drum accesibile și inacccesibile între scenariile 

propuse 

 

1 2

Situație existentă 3.07002 8.09081

Rețea pluvială 1.13118 3.27125

Bazine infiltrare 2.7353 7.58493

Bazine artificiale 2.75902 6.9768

Toate Soluțiile propuse 1.1254 3.20256
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Toate aceste măsuri au fost implementate în modelul care ia în considerare evenimentul 

precipitațiilor cu o intensitate constantă de 80mm. Analiza rezultatelor a arătat că este posibilă 

reducerea adâncimii inundațiilor cu un procent care depinde de măsura luată în considerare și de 

localizarea pe hartă. 

A fost analizată întreaga zonă de studiu, iar reducerea adâncimii apei a fost studiată în 

comparație cu modelul integrat de bază fără includerea măsurilor. Pentru măsurile propuse 

procentul de reducere a adâncimii inundațiilor a fost de 26,52%, 0,40%, 0% și, respectiv, 25,28%. 

Aceasta înseamnă că, prin creșterea capacității de drenaj prin adăugarea undei rețele pluviale de 

apă pe toate străzile din interiorul zonei de studiu, adâncimea apei se reduce cu un procent mai 

mare în comparație cu celelalte măsuri. De asemenea, capacitatea corpului de apă receptor de a 

gestiona cantitatea suplimentară de apă fără a cauza probleme în aval este un factor determinant 

pentru punerea în aplicare a acestei măsuri. Aceleași preocupări se aplică și pentru celelalte 

măsurile care includ creșterea capacității de drenaj. În cele din urmă, zonele de stocare a apei create 

de măsura b) și c) reduc inundațiile doar în zonele imediat apropiate cu un procent aproape 

inexistent.  

Valoarea daunelor provocate clădirilor a fost de asemenea analizată. Măsurile propuse 

reduc valoarea totală a daunelor cu următoarele procente: 20,99%, 3,49%, 2,91% și, respectiv, 

24,19%. Se poate observa că aceste procente sunt direct influențate de capacitatea de stocare rapidă 

a rețelei urbane de drenaj, de adâncimile maxime ale apei pe stradă și de extinderea zonei inundate. 

Dacă adâncimile de apă scad și extinderile zonelor inundate sunt reduse, și valoarea totală a 

daunelor scade o dată cu acestea. Astfel, pentru a diminua semnificativ valoarea acestor daune ar 

trebui implementate soluții de tipul celor a) și d).  

Pe lângă acești parametrii analizați, s-a constatat că pentru măsurile a) – d) suprafața totală 

a străzilor inaccesibile în comparația cu situația modelului de bază este de 1,13, 2,73, 2,75 și, 

respectiv, 1,12 ha. Ariile străzilor parțial accesibile au fost de asemenea semnificativ micșorate, 

ating valori de 3,27, 7,58, 6,97 și 3,20 ha, față de suprafața inițială de 8,09 ha. Căminele care 

refulează apa pe stradă sunt într-un număr mai mic în toate scenariile, suma totală a acestora 

diminuându-se cu maxim 92 de cămine, și cea minima cu 26 de cămine. 
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Evaluând toți acești paremetri, precum și cei prezenți din tabelul 6.5., se poate concluziona 

că cele mai bune rezultate sunt prezente în cazul ultimului scenariu propus, în care s-ar implementa 

toate soluțiile propuse de la I la al III lea. Acest lucru se explică prin faptul că acesta stochează cel 

mai mare volum de apă care se scurge la suprafața terenului, deoarece însumează volumele de 

stocare ale soluțiilor precedente. Cu toate acestea, se recomandă totuși o analiză cost – beneficiu 

în vederea rentabilității acestora.   

 

Modele 

create 

Aria 

inundată 

(ha) 

Nr 

camine 

inundate 

Arie 

drumuri 

afectate 

Case 

afectate 

Adâncimea 

apei [m] 

Durata 

stocării apei 

pe suprafață 

[min] 

Viteze apei pe 

suprafața 

terenului 

[m/s] 

Med Max Med Max Med Max 

Situație 

existentă 

1D/2D 

25.29 304 3.07 477 0.061 3.48 48.92 119.93 0.038 2.85 

Rețea 

pluvială 

13.36 249 1.13 364 0.037 2.55 33.94 119.75 0.033 10.00 

Bazine 

subterane 

de 

infiltrare 

23.91 278 2.73 461 0.058 3.46 47.48 119.93 0.037 2.74 

Bazine 

naturale 

de 

stocare 

22.99 253 2.75 467 0.057 3.48 46.65 119.93 0.037 2.28 

Toate 

soluțiile 

12.95 212 1.12 366 0.035 2.60 33.16 119.75 0.032 10.00 

Tabel 6. 5. Comparație între principalii parametri ai soluțiilor propuse 
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7 

 CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE 
 

7.1. CONCLUZII 

 

Lucrarea de față urmărește prezentarea aspectelor legate de procesul de modelare integrată 

a sistemelor de canalizare și a corpurilor de apă de suprafață, extrem de util în hidrologie și 

hidraulică, unde limitările determinate de către disponibilitatea datelor pentru un bazin hidrografic 

urban, sunt acceptate de întreaga comunitate științifică.  

 Având în vedere amploarea frecvenței și influențele pe care acestea le au, inundațiile sunt 

recunoscute ca fiind printre cele mai devastatoare și costisitoare hazarde naturale la nivel mondial. 

Datorită dezvoltărilor urbane masive, schimbărilor climatice la nivel global și a activităților 

umane, frecvența inundațiilor urbane tinde spre o continuă ascensiune, iar daunele provocate de 

acestea, printre care și pierderile de vieți omenești nu sunt într-un trend descrescător. Pentru a 

putea gestiona eficient impactul inundațiilor este necesar un management eficace. Pentru a reduce 

daunele provocate de inundații s-au dezvolat diverse metode de modelare. 

În prezent, atenția modelatorilor hidrologici și hidraulici s-a îndreptat în mod special asupra 

bazinelor urbane populate intensiv, unde valoare riscului și a daunelor este mai crescută decât cea 

din zonele rurale. 

În ultimele decenii s-au realizat progrese semnificative în procesul de modelare matematică 

atât pentru sistemele hidrologice, cât și pentru cele hidraulice ale cursurilor de apă, sistemelor de 

canalizare și de irigație, a stațiilor de tratare, rețelelor de distribuție a apei, etc. Nivelul la care se 

realizează aceste modelări ale sistemelor este limitat în continuare de calitatea scăzută a datelor 

disponibile, fapt ce influențează acuratețea rezultatelor obținute. Totuși, este absolut necesar să se 

înțeleagă fundamentul teoretic, legile și metodele tehnice de rezolvare de la baza acestor sisteme 

pentru construirea unui model cu precizie ridicată și viabil. 
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În cadrul prezentei teze se dorește abordarea modelelor integrate ale sistemelor de 

canalizare și a celor fluviale în vederea evaluării influenței pe care acestea o produc asupra 

inundațiilor, astfel încât la final să se poată poate concluziona dacă acestea inflențează zonele 

inundabile. Acest studiu ar trebui să răspundă la întrebarea confrom căreia sistemul de canalizare 

și cel al apelor de suprafață ar trebui analizate ca un sistem unitar în loc de separat. 

Prin cercetările întreprinse care fac obiectul prezentei lucrări am urmărit funcționarea 

sistemului de canalizare în condiții de vreme uscată, comportamentul sistemului analizat separat 

față de cel integrat cu cel al corpurilor de apă de suprafață și cel al sistemului îmbunătățit. 

Preocupările sunt justificate de necesitatea dezvoltării modelelor complexe care să reproducă cât 

mai precis răspunsurile reale ale sistemului urban, luându-se în considerare și factorul de protecție 

împotriva inundațiilor. 

Folosirea programelor computerizate performante facilitează integrarea diferitelor 

componente din natură și a celor construite de om prin posibilitatea creării modelului dorit în 

interiorul acestora. Specialiști au astfel oportunitatea să poată lua decizii pe modele existente, cât 

și soluții de proiectare și îmbunătățire a acestora. 

În prima etapă s-a considerat doar sistemul de canalizare 1D separat comparat cu cel 

integrat în care s-au adăugat și râurile 1D. În cea de-a doua etapă a urmat o analiză a sistemului de 

canalizare 1D, cuplat la o suprafață 2D, comparat cu un model al canalizării și râurilor 1D, cuplate 

la o suprafață 2D. Iar în etapă finală s-au urmărit eficiența soluțiilor propuse de diminuare a riscului 

la inundație în comparație cu situația existentă. 

Sistemul de canalizare al cartierului Tuindoorp a fost proiectat inițial să descarce 

evenimente de precipitații de tipul “Bui 8”, cu o perioadă de apariție de o dată la doi ani, fără 

revărsări din căminele de canalizare. Din analiza realizată în acest studiu rezultă că o treime din 

căminele aferente acestei zone de studiu se inundă mai frecvent decât perioada impusă pentru 

proiectare. Deoarece sistemul este incapabil să descarce chiar și evenimentele relativ mici de 

precipitații se poate concluziona că sistemul nu funcționează cum a fost inițial proiectat. 

Rezultatele simulărilor calculate pentru diferitele evenimente de precipitații confirmă acest lucru. 



 Cercetări privind modelarea integrată a sistemelor fluviale și a 

rețelelor de canalizare în vederea protecției împotriva inundațiilor 

 

 

 54  

 

Din rezultatele acestui studiu se poate observa că sistemul de drenaj urban și sistemul rural 

de apă de suprafață Tuindoorp se influențează reciproc în timpul precipitațiilor extreme. 

Influențele se dovedesc a fi specifice locației și evenimentului și apar în amonte și în aval de 

revărsările combinate de canalizare.  

Din analize se poate concluziona că apar diferențe notabile între cele două modele. 

Modelele 1D ale sistemelor de canalizare supraestimează înălțimea coloanei de apă de deasupra 

căminelor în cazul evenimentelor de precipitații de mică intensitate și le subestimează pe cele de 

intensități extreme. S-a observat că un schimb al fluxului de apă se realizează și dinspre râu spre 

sistemul de canalizare în anumite situații. Evenimentul de precipitații Q250 ce apare o dată la 250 

de ani este unul dintre ele și are cel mai mare impact asupra modelului integrat. Acest lucru este 

de așteptat deoarece acesta este cel cu intensitatea precipitațiilor cea mai mare. Inundarea 

simultană a sistemelor de canalizare și a râurilor este declanșată de evenimentele de ploaie 

extreme.  

Râurile se inundă mai rapid decât ar trebui. Pentru simulări cu perioadă de retur de o dată 

la 25 de ani, nivelurile apei cresc și inundă malurile. Se poate concluziona că râurile nu au 

capacitate suficientă de tranzit pentru a descărca evenimentele cu o perioadă de retur mare.   

Extinderea zonelor inundate se mărește în cazul modelului integrat și crește o dată cu 

intensitatea, ajungând să atingă creșteri de până la 4,2%. 

Durata inundațiilor este ușor corelată cu adâncimea apei de inundații. O adâncime mai mare 

a apei înseamnă un volum mai mare care trebuie să fie drenat, stocându-se o periodă mai 

îndelungată pe suprafața terenului. 

Diferența de răspuns la inundații a modelelor crește pe măsură ce evenimentele cresc în 

volum. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că pentru evenimentele mai mici este disponibilă 

o capacitate de stocare suficientă în sistemul de apă de suprafață, deoarece cea mai mare parte a 

apei de pe suprafețele neasfaltate se poate infiltra. 

Cu toate acestea, atât sistemul de canalizare, cât și sistemul de apă de suprafață se confruntă 

cu inundații în timpul precipitațiilor extreme, chiar și atunci când sunt analizate separat. 
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Atunci când sunt analizate separat, consecințele inundațiilor sunt subestimate în amonte și 

în aval în comparație cu o analiză cuplată a sistemului de canalizare și de apă de suprafață. O dată 

cu creșterea adâncimilor de apă, daunele potențiale cresc. 

Deși inudațiile provocate de sistemul de canalizare nu sunt de obicei direct asociate cu 

nivelurile mari în râuri, aceasta nu înseamnă că inudațiile produse într-unul dintre subsisteme nu 

poate determina inundații în celălalt sistem. Deoarece capacitatea de tranzit a râurilor este foarte 

redusă și capacitatea de descărcare este de asemenea limitată, interacțiunile dintre cele 2 sisteme 

determină o creștere rapidă a nivelurilor de apă în râuri, care în situația modelării integrate conduc 

la niveluri de apă mai mari în sistemul de canalizare.  

Modelul prezentat în acest studiu arată importanța integrării modelelor pentru hidraulica și 

hidrologia urbană. Modelele integrate de canalizare și râu 1D și 1D/2D sunt indicate atunci când 

se dorește crearea de hărți de risc și hazard la indundații pentru a reprezenta cât mai realist situația 

existentă și pentru a identifica zonele vulnerabile din zonele urbane.  

Debitul efluent din canalizare mărește debitul și nivelul apei în râul receptor. În direcția 

opusă, în condiții de precipitații extreme, nivelurile ridicate ale râurilor pot obstrucționa drenajul 

subteran și, în consecință, riscul de inundații de-a lungul sistemului de canalizare crește. 

 

7.2. CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

Rolul principal al acestei cercetări este de a se analiza în ce măsură sistemul de canalizare 

și cel al corpurilor de apă de suprafață se influențează între ele pe durata unor precipitații extreme, 

ce impact are modelul integrat asupra rezultatelor inundațiilor urbane și evaluarea soluțiilor de 

diminuare a riscului la inundații urbane aplicate pe un cartier numit Tuindoorp, din orașul Utrecht, 

Țările de Jos. 

Având în vedere faptul că în majoritatea cazurilor cele două sisteme se analizează separat 

datorită faptului că instituții diferite le gestionează, prin prezenta teză s-a urmărit funcționarea 
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sistemului de canalizare în variantă separată și integrată (1D și 1D/2D) și identificarea aportului 

pe care soluțiile de diminuare a inundațiilor îl au asupra modelului existent. 

Contribuțiile personale rezultate în urma cercetării întreprinse constau în: 

▪ Sinteza documentară privind evoluția modelele integrate la nivel internațional; 

▪ Analiza asupra vulnerabilităților sistemului de drenaj urban; 

▪ Prezentarea măsurilor actuale frecvent utilizate în diminuarea riscului la inundații 

în spațiile urbane; 

▪ Analiza metodelor și programelor de calcul moderne cu care se pot întreprinde 

modelări  hidraulice și hidrologice;  

▪ Centralizarea principalelor metode de calcul a sistemelor de canalizare și ale celor 

fluviale; 

▪ Prezentarea etapelor necesare de construire a unui model integrat în softul 

specializat InfoWorks ICM;  

▪ Prezentarea în detaliu al sistemul de canalizare și cel al corpurilor de apă din bazinul 

urban Tuindorp; 

▪ Realizarea modelului  separat 1D și 1D/2D al canalizării și al modelului integrat cu 

râurile; 

▪ Realizarea simulărilor pentru opt evenimente precipitații; 

▪ Analiza eficacității modelelor integrate 1D și 1D/2D; 

▪ Propunerea și implementarea în model a unor soluții de diminuare a riscului la 

inundații; 

▪ Analiza eficienței soluțiilor implementate în model; 

▪ Compararea rezultatelor simulărilor obținute prin modelare computerizată; 

▪ Crearea hărților tematice cu răspunsurile sistemului în software-rul ArcGIS PRO 

by ESRI; 

▪ Evidențierea zonelor inundabile, clădirilor afectate și a porțiunilor de drum 

obstrucționate în cazurile de precipitații utilizate. 
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