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V 

ME·MORIU 
ASUPRA 

ALIMENTlREI CU API A ORAŞULUI PLOESCI 

-""�liirle11tarea cu apă, a oraşului Ploesci, s'a făcut şi 
�e face încă, pri11 puţuri variind adâncimea lor de la 
1 m ,00 până la smoo ; spre bariera Câmp inei până la 
12mQ() ; stral)ătând un strat de tere11 vegetal §i argilă 
11isip6să, Care variază Între 0m,40 §i 0m,80 §i restul În 
11ietriş. Profur1<J-iu11ea de mai sus variază de la N.-V. 
spre S.-E. 

Spre S.-Estul oraşului îr1 unele părţi apa ese la su
]Jrafa�ţă, cu111 în Tabaci, în Strada Buna-Vestire, la lo
calitatea numită Salcia · plet6să şi pe lângă Mimiii pe 
1noşia Tătăranii, lâng{t linia C. F. R�. Ploesci-Bucuresci. 

Aceste puţuri, ce ali1nenteză azi oraşul sunt con
strtlite Satl Cll ghisduri de lem11, sau tuburi de fer În 
general de om,o5 diametru, la partea illferi6ră prelun

gită î11 formă de bold şi gtl�urit{t pe }Jereţi I)e o luil
g·ii11e de om,60. Ast-fel ara11jate se bc1t î11 1Jă1r�ent, fo

.
r

mâlld berbec, o n1asă de fer, I)â11a ajunge la adâncimea 
de la 1moo pâ11ă la smoo, variind dup�t localiti'tţi. Se sc6te 

1nasa de fer ce a servit de lJerbee, se aranjez{t o porr1pă 
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la partea superioră· §i Jnanevrând, ca prin farmec avenl 
apa, care la început este turbure ; dar care după p11ţin 
timp de pon1pare se clarifică. 

Acestă apă .. după at1alisele făcute acum 16 a11i, era 
cu mult mai 'bună de câ,t acji, atât, din p11nctul ele ve
dere chi1nic, cât �i din pu11ctul de vedere bacteriologie. 

De la acest{t epocă, pâ,rltL a�li, I)Optl1aţiunea, crescâ,nd". 
numerul construcţiu11Îlor clevenind din ce Îll ce mai 
n1are, multe di11 grăclini disp<1râ,Ild şi în locul lor ÎJl
mulţindu-se numerul gropilor de absorbţia §Î al 1atri
nelor, licl1id.ele elin aceste resorvorii fără fur1tl, I)('itrunrl 
fie direct, fie 1)e lâng{t ghisclurile puţului sa,11 pe lil.ng{t 
tuburi, în a,pa ce ·servă c1stă-zi Ploesciului, o altera Îrl 
111od extra-ordinar, î11 tin1puri de epiclen1ie deve..ni11d 

pericul6sc'l., făefttl.d' o ast-fel in1proprie şi prin 11rn1a,re, 
·c.oJlda,mnabiltt .. 

In ce privesce, a,pa. clP 11da,t §Î 111ai c11 se111.(i apa î11 
cas de i11cendiii, lipsosce puten1 zice cu des{tv{1rşirt- : 

c<\.ci nu cu mici pom1)e de ca.re am ,rorbit, se pot a-

liine11ta câte-va }JOmpe tie in.cer1dii't §Î câ,te-v(t sacalP 
ce se reelar11<'1 în lllocl 11rgent, Îtl tiin p ele de�clst.rtl. · 

�rate aceste ÎilCOilveJI.ieilte capitale clli factit ca de 
n1ult să se gâtlclesc(t t6t{t lur11ea., că u11a cli11tre cele n1ai 
de căpete11ie înl)Ull{ttăţiri n1e ora§ului ar fi, alin1e11ta
rea lui cu apă l)ur1ă,: sufieier1tă §i în Inotl sisteJllatjc. 

Pentrti t6te 11ecesităţile caSilice, uda,tul stra(lelor� 
spitlarea canalurilor ( viit6re ) , . fo11tât1ile InOtlumeiltale � 

udattil gr{idi11ilor, spălatul l1alelor, alJatoriilor, · et.e. de 
ce cantitate de ap{t ar a\rea necesitate ora§ul Ploesei ? 
Ora,§ul Paris dispune de 167 litri pe zi şi per1tru fie
care suflet, î11 Englitera luâ11clu-se 111edia la 128 ortl§e 
s'a găsit câte 142 litri pe zi şi suflet, î11 GerrrLc111ia 
luâ.ndu-se media la 17 ora)§e, s'a găsit câte 120 litri 
apă pe zi §i suf!et. 

www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



-
o 

Su11t ora§e ea.ri .. distribue popul�1ţitir1ei lor .. eailtitltţi 
eti n1t1lt r11ai r11ari, de cât IIlediilP. :-1rătatP 111ai s11s: 

:R,orlla, 1100 litri ]>P hi �i �t1ftet. 
\\r <lSÎ11g·ton G52 .. .  ... "" .. .  ... 

-\/" iirzlJuro· h 2G8 .... .. .  ""1 .. . ..., 

J3esaJlCOJl 24() ... ... .... ... �., ' ' 

Glasco\v 241 .. .  •• .. .. .. .  .. ., 

Îilsă eoJl<liţiuilile f<tvoraJJile, sc.ltl sa,eri1iGiile I)rea I1lari, 
făt.:ute de <teeste or<l�e, 1)er1tru a, ajtln.g·e la aseill8Ilea 

C<1Jltit:1ţi, Jlll pot ti luate tle Jlorm {t l)CJltru stt1bilirea 

ca11tităţei Jleeesa.ră �i sufieient{t pentr11 aliille11tarea u-
\> 

JlUl ora§. 

Ora§lll Viena, }JL�ntru t6te trellu_i11ţele sale 1111 dis
})Une <-le cât de 90 ]itri }JC zi �i suflet. 

Da,că ora�tilui l_)loesci îi COilsiderăill JO,OOO locui

tori şi dac.tt a111 ţiJle ]a diSJlOsiţia fie-ct'trui locuitor 100 
litri Jle zi 11e-ar trelJui 4,00() 111etri cubi. 

In vedere însă ct't. trelJuinţele Îild-ustriale eu ti111pul 
vor reela,Jll<l 111a.i mult{t. a.p�t, �i în vecle.rea SJ)Orirei nu

II1eru1ui loct1itorilor şi eăltlurilor excesive ce a,vem 
'l�lra, \r0ll1 fclCC StllClii)e ea ave11d trebui11ţă ele 8,()()() 
111etri Clll)i in �4 ore, �1dică vo111 eo11sidera, pe11tn1 
u11 tiiTI}J destul de lung câte 200 litri pe zi §Î suflet, 
Inai mult de cât la Paris şi ceva 1na.i 111ult de cât 
(ie cloue ori de .cât Vie11a. 

De Ia. ÎJ1ceput an1 zis, §Î prol)ă raportul 11ostru No. 812 
di11 1897, că apa 11ecesară oraşiului trebue s'o luăiJl 
de <.teo]o, de u11de s'a luat şi până ttCUIIl, cu COJldiţiu
Jlea Î11sii să se ia Ulltla ea n·u aju11ge a se i11feeta, «-l

clică. di11 cure11tlil subteran şi di11 N.-V. Ploesciului, cu

re11tul fii11d de la N.-V. spre S.-E. I11 privi11ţa ca11ti
t.ăţi fiind sigur, şi ori-ci11e ca şi mi11e, s'ar fi făcut a
cestă COilvingere, COilSiderâild puţul de la Baia Muni
cipală, cel de la cazarn1a Călăraşilor, is,rorîrea a1)elor 

www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



6 
--------

la su-prafaţă îr1 Tabac1, la, Salcia })let<)s�t �i 1)e nloşia
Tătărani forn1âr1d pâ,rae, pri1n11l del)itâr1cl peste 3,000 

m. cubi în 24 ore, secun dul mai ITitllt (le 5,000 n1. c., 
iar cel de la Tiit{•raili 4,017 m. c.; este I)roblt evicle11tlt 
de importanţa curentului sulJtera11 ce străbate suh
solul Ploesciului. 

Cu t6te acestea a,m c{ttltat slt vecle111 §i cele-l�alte 
soluţiu r 1i ale proble111ei şi a111 C011sider<:1t, a�pele super-
ficiale, Prahova , Teleajer1ul şi apele ele isv6re. 

1) Prahova are ur1 debit de peste 300,000 111. c. 111 
24 ore, prir1 urn1are lesne s'ar Jlntea lua pentrtl Ploesei 
8000 In. c. Îil 24 ore, gr<ldul hyelroti1netric fii11d de 
13° , 5 , temperat11ra, 17° c. eâ11d afară (exteri6rtt) este 220. 
ce11tigracle. 

Dista11ţ<1 pâ11{1 la Ploesci ar fi 19 kil., presupuir1cl ca
s'a�r face o prist't în elreptul Nedelei, prisa ar costa. 
140,000 lei, condu ctu 760,000 lei, filtrele 1,800,000 lei; 
total ar fi 2, 700,000 ( dou�L lllili611e septo Sllte 1nii ]ei) 

fără a ţine compt. ele preţul exproprierilor. 
2) Telejenul din care înc{t s'ar putea lua ea,11titatea. 

trebuit6re ar costa aducerea pâ11ă la Barier<1 Ploes
ei11lui capta�rea şi filtrarea peste do11ă In ili611e lei. 

Dar apele de rîuri_ se pot infecta les11e pâ11a la fil
tre, şi filtrele însu§i sunt COI1da1nnate de multe ori fii11cl
focare de infecţie şi forte pericul6se în timp de epi-� 
demie. Apele de riuri au fost combătute cu multă. 

logică de savantul D-1 . . Dr. V. BalJeş Îil co11ferinţa ţi-.' 
nută de D-sa în sala Ateneului din B ue1Iresci în sera. 
de 29 N oembrie 98, prin urmare este a nu 11e n1ai 
gândi la· acestă. solu�iune . . 

• 3) Să consideră1n acun1 apele de isv6re. Is·v6rele de la 
Breza-de�os şi cele de la Brebu aii apă bun�t; captarea 
şi aducerea costisit6re şi i11suficientă pentru Ploesci. 

Isv.6.rele din valea Tel�jenului presi11tă captarea difieilă .. 
www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro
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şi distanţă clestul ele mare. Nu cred că s'ar putea obţi11e 
o autorizaţie de a capta aceste ape. Nu sciu cine ar J)U
tea dispune de acele isv6re. Aceste isv6re contribue la 
formarea iazului Bucov, p� care se află instalate mori 
systematice, în valuare de peste 7,000,000 lei, §i în ele
fini tiv din acele isv6re unul singur are apă bună COll
forin analisei D-lui Bernard §i nu debiteză de cât 5000 
111etri cubi în 24. ore, pri11 urinare insuficientă pentru 
Ploesci §i costul de captare §i aducere destul de ridi
cat, aducerea pâ11ă la bariera Ploesciului, costând peste 
600,000 lei fără capta,re §i fara -expropriere. 

A§a dar, î11 vederea celor ce preced, ni se impu11� aJi
menta.rea� ora§ului nostru cu apă subterană, acesta solll
ţiune satisfăcend problema din t6te punctele de vedere 
clupă cum ne propunem a demonstra : 

A vând direcţia curentului dată apriori de puţul rle 
la ],abrica de petrol de la bariera Câmpinei §i u11ul 
tiin str. Agricultorului, a1n ales ca loc potrivit pentru 
căutarea §i alime11tarea ora§ului cu apă, locul unrle 
astă-g.l se gi1sesce puţul filtrant situat în N.-V. ora§u
lui, la bariera Câmpinei, aflat la cota 190m,70, cu 20 
m. mai sus de cât gara §i cu 33 In. mai sus de cât 
bariera Pătulei. 

Acest loc ast-fel ales, la 1897 Septembrie 26, a]ll 
cerut 011or. Autorităţei Comu:Q.ale cumpărarea lui spre 
a se putea face u11 sonda,giu pentru determinarea 
grosimei stratului aquifer §i calitatea apei. 

Autoritatea comunală dorit6re de a înzestra oraşul 
eu apă, a admis cererea §i a §i devenit proprietarul 
acestui loc, circa 4 pog6ne, plătindu-1 cu 3,500 lei. 

La 4 Noembrie 1897, am rugat onor. Autoritâtea 
Comu11a.lă să încuviinţeze facerea unui sondagiu pell
tru co11tinuarea studiilor §Î cu multă bună voinţă �i 
dragoste D-1 ajutor �e Primar ţiind loc de Primar a 

www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



8 

şi eo11tractat cu D-1 A. Pellerin, a11treprenor de lucrări 
JHil>lice, facerea unui so11dagiu. 

So11dagiul a în.ceput îr1 primele zile ale lunei Decem
lJrie acelaşi an şi la 20 Ianue:1rie anul 1898 era deja 
d11s la adânci1nea de 26m,60. 

r�a 9 m. de la suprafaţă s'a da.t de apă, intJâlnind 
(_le la suprafaţă pe adâ,ncimea de om ,80 teren vegetal 
�i argilă nisip6să la 4,50, tot de la SUJ)rafaţit un strat 
(ll' beton de 0,30 forte compact la 7m ,50 iarăşi de un 
strat de bet011 de 0m,25 tot aşa de impermeabil ca cel 
cl'întâiu, aceste strate intercalate cu pietriş, stratul 
aquifere cu desăvârşire protejat ele infiltraţit1r1ile de la 
suprafaţă prin cele 2 strate de betor1, iar de la 9 m. 
dttnd de apă până la 26m,60, numai pietri§iii aquifer . 
..._�pa din acest strat analisată a dat resul tate. exce
l�Ilte, atât din punctul de vedere bc:tcteriologic, cât §i 
(_lir1 punctul de vedere chimic, având temperatura de 
1�0 temperatura exteri6ră fiind 10 centigrade. 

_.._\cestă apă a fost declarată apă eminenta î11 urma 

a,11aliselor făcute de D-1 Doctor în chi1nie E. Ludwig . 
... \.§a dar pri11 acest so11dagiu s'a determi11at grosi

Illea stratului aquifer 17m,60 o adeverată 1nare subte
re:tită §i de calitate emine11tă di11 t6te pu11ctele de vedere, 
<lUJ>ă· cum se coi1stată di11 tabloul ce urmeză : 
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R E S U L T A T E I .. E 
carcetarilor chimice §i bacterioloJice ale auei din reJinnea sondei Ia bariera CâmDinBI 

ELEMENTE CONSTITUTIVE Apa din sondă 

P1oesc1. 

Apa din fântânele 
oraşului 

: dosate dt.pă metodele urmetore : :-ce-___ - - - - - - - . - - - - . · - _, 
--·-

· 
10 Fehr. 98114 Iunie 98 Maximum 1 Minimum j 

i 
01. i 

Clor. (Volhard) . 
. SQ!l j i Acid sulfuric (pouderal). 3,03 2,40 15,2;) 3,0p : 
1- --- -------- - - ·- --- · ---- -- - - - -- ·- -- · --·-------- · - - - ·  --·- ------1 
! N203 1 1 

_ �ci�--�z-�t�s (anhid�ită) __ · __ _ --�- _ _/ ____ �-- _____ ?,a9 ____ _ ___ _ O _ __ _ 
N�5 1 1 

· Acid azotic (Mora-Tromsosuortr) 
i 
\- --�--------- - 1 

1.3') 1 ... 

1 
1 
j 

NH;J 
1 Amoniac (Nesler) . . 

t 

l 1 

1 ·_ - - - - __ o ___ 1 __ ? -- _o��----�-----�----1 1 ------ - --·--· - . -- -- - - . 
O aC 

Calciu ( oxid, pondera�) . 11,12 1 8,2n ·-------- --·------- ---- - ,._ . 
Oxidabilitatea (K Mm04) l 

Schulze . . . . O i O 
l - -- - - - ------ - ·- -·-- --- ---- --- - -·-·- --- ---!- · - -- - - - -----

! R .d. 180o 30 r 29 ' es1 1 u . . . . . ,g 1 ,8 
' 

1 
18,,2 - ---- ------- --- ---

! 
1 

o 
55,8 

Proba de la 10 Fel)r. a fost luată di11 S011dă la o 

a<-lâncime de 20m,6; a doua probă di11tr'o fâr1tâ11ă ·de 
încercare a§egată î11 apropiere in1ediată. 

Pri11 esaminarea bacteriologică a apei din fântâna 
de încercare s'a COilstatat 8 germeni, Îil centimetru! 
eulJ de apă, dupit ee se tur11ase în fâ11tâila 1 kgr. de 
acid carbolic şi se po111pase cor1tii1uu Îil tim1) de 
·14 ore. 

Dr. E. Ludwi9. 
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Sondagiul Î11să 1 'a.rn cor1tii1ue::tt pâtlit la aclâilCilllOil 
de 42m, unde iară.şi am dat de a_p{t întâ.lJullcl pâ�!tc"t. la 
acesta adâncime, doue straturi de argilit , prinlul g·albell 
al doilea sau cel inferior argila vâ,nătă, sub earc a111 

dat peste al doilea strat aquifer. Tuburile fiind înehise 
erm�tic apa s'a urcat ceva mai sus ele cât stratul stl

l)erior aquifer. 
La acesta adârlcime arn t1bc1TldOllat SOJldagiul, tiittcl 

IIlulţumit do resultat, dovedindu-110 existenţa apei ea.li

tatea ei şi grosimea stratului ac1uifer. 
Acest sondagiu a costat suma ele 2,414 lei. 
Pentru ca problema s{t fie resolvată din t6te puite

tele de vedere, ne mai ri'trnâr1ea să constat{im dacă a.
c.estă ma.l!e subterană, ne p6te pune la disposiţie a1H1� 
trebuit6re oraşiului Ploesci , adică 8,000 n1. cu1Ji Îtl 
24 Ore, putem respu11d 0 CU sigurarlţ{t Ca da : COilSi
derând după cum am spus 111ai Î11ai11te, clebitul puţti
rilor de la Baia Municipală, celui ele la ct1sarrr1a Cci
lit.raşilor, isv6rele ele ap{t clir1 TalJaci, cele dir1 BuilaJ
Vestire, Salcia plet6să şi cele de pe rr1oşia Tătitrani, cotl
statându-se prir1 SOildagil'i şi grosimea stratului aquifer. 
Cu t6te acestea la 20 Martie 98 tot sub titlu de studii! 

am cerut încuviinţarea facerei ur1ui puţ filtra11t, care ne 

va servi ca puţ de experier1ţă pentru a constata cle
lJitul şi în urmă rămâindu-11e ca puţ de alimentare. 

In Aprilie s'a făcut complectarea COilsiliului COiltu

nal şi cu ocasia întrunirilor Publice, în vederea acelor 
alegeri, s'a formulat ca desiderat diferitele Îrlbun{t

tăţir1 §Î înfrumuseţări de cari comuna ar avea ne,:oe. 
Intre cari înbunătăţiri intr�i în primul rând alim8Ilta!

rea ora§ului cu apă ; iar cu ocasiunea alegerilor ge

nerale de la 1 Noembrie 1898 acel .desiderat a� fost 
tradus îr1 program; pe basa căreia este azi alcă.tuită 
0110r. Autoritate Comunală. 
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I11 adc,T<�r at1toritate<:1 con1t1nalit cornplectată Îll A
prilie, alegâ11d Prima,r }Je D. Al. Racloviei, de atu11ci 
chiar lucrtl ca să p6tii s{t rea] isez e progrart1ul h otărât 
şi pentru a'l reaJisa îi trol)uia. 1nijl6ce pecu11iare; ast-fel 

s'a gânclit şi a lucrat a§a c{t cOilvertirea Îinprttinutului 

devenit fapt implinit 'i-a realisat o ecor1on1ie de peste 
84,000 lei. 

La 28 Aug·ust reveiliiltl asupra, raportt1lt1i 11ostru pell
tru ir1cu,riii1ţerea fa�corei puţ t1lui filtra11t, a�ve11d acu111 

111jjl6cele 11ecesa.ri pri11 ecor1on1i<l realisată, atât pell
tru acest{t lucrare cât §i JJOJltru altele efe edilitate şi 
cari era{l i111perios roelai11ate, a) admis cererea şi tt şi 
contractat cu D. Pelleri11, aJ1tre}Jrer1or tle lucrări pu
blice, săparea acestui puţ })l'iil IIlijloetll a,erului cortl
primat pe o profun�Jin1o ele 10m în apa. 

La 3 Septembrie 1898 Îilcepe constrt1irea puţului de 
la suprafaţă cu secţia patrată., 4 Inetri ele latură, stlS
ţinut cu d-u§iumele do 0,04 gr6se, şi tlin metru i11 
metru cu cadru cle leJrlrl ecarisage 0' 1 "2,' n.12 111ergend tlst
fel la 10 metri tle la SUJ)rafaţă a şi elat cle ap{t lEt 8 
Septembrie. 

La acesta epoc{t ap<l s�a gltsit şi Îll puţul Ullde s�a 
făcut sondagiu, tot la 10 Inetri , adict'i în tirr1p de 6 
luni de mare secetă, că.ci seceta din ar1ul 1898 a fost 
excepţio11ală, patura de apă a scăgut de 1 n1etru rit
mâind stratul Îil loc de 17m,60 tle l6m,60. 

Puţul filtrant se con1pl1IlO di11 14 'rirole dintre Ctlri 
cea: il1feri6ră, care formeză cuţitul are înălţirnea de om,83 
iar cele'lalte de om,78 avend t6te diametru! de lm.so. 

Primele 3 virole forma camera ele lucru, cele 2 i
mediat superi6re sunt zidite cu betor1 îngro§ind ast
fel virola pentru a face 6re-cum ecl1ilibru presiu11ei 
interi6re, alte 5 'rirole tle asupra acelor .3+2 au pereţi 
găuriţi, găurile avend om.02 diametru, ,a,şa eă debitul 
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Ţ)Uţtllui să fie 111ult sporit, apa filtrâr1d î11 puţ prin a

eestP g·{1uri ; eele 4: virole superi6re fiind I)li11e. 

�\.ceste ·virolc aşezate Îil ordinea arătată şi legate 

Îtttre ele cu l)ul611e treee11d })I"Îll 11ervurile cu care vi

rolele su11t J)rov·ecjute, s'ali scoborât cu 111ijlocul aerului 
co1r1primat <tclhogându-so virole u11<1 aSUJ)ra celei l'alte 
}>C 1r1esur<1 ce se scobora, §i ast-fel mergend s'a săpat 
})tlţul lucr<Îirdu-se zi §i 116pte pe profungime de 10 
Itletri î11 a1)ă fii11(l gata la 15 Septe1nbrie 1898 şi cos

t<Î.Jld 10,(X)() lei. 
Puţul :fii11cl gata la 15 Septe111brie, trebuia să vede1n 

în ce Inod se comp6rt{t Inasa aquiferă po1npând din 
tr'â11sa, trebuia vegut der1ivelaţiunea produsa prin 
})OJllpat. Spre acest sfâr§it, D-1 Pri1nar mi-a §i pus la. 
clisposiţiune 111ijl6cele 11eces arii, aşa că ÎI1cl1iriind două 
po111pe CC11trifuge, ur1a de 175m /m dia111etru iar cea altă 
ele 150m/m ]e am a§ezat pe })Uţ COI1jugâilclu-le, cea ·mare 

aS})irâ11d i<tr cea, 1nică refulâr1d . 

.... \.n1 ÎI1CeJ)Ut pom1)atul la 7 Noe1nbric, încetându-lla 

17 Noe1nbrie. Pompele ast-fel a§ezate aii clebitat în 
n1od constant 3,598 n1otri culJi î11 24 ore constatat 
})rin fonnu]a : 

Q==m (rJ \/2 g l1 
irt care 111=0.62 coofice11t ele eor1tracţiui1e pe11tru 

... 

� ' .  

... 
'1 

... 1 1 

până. la 

... 

scurgerea ape1 
to==0.24X0.10 secţia orificiului droptut1ghiular 
g==9.81 puterea ele gravitate 
11=0.40 înălţir11.ea apei de la ce11trul orificiului 
su11rafaţa apei în reservoriu. 
Q=-0.62X0.024X0.10 \/-·�X9,8_1_X_0_.4u 
Q=0.62X0.24X2.80 
Q .=.0.041644 pe secuiiclit 
(J1 ==0.041644X86400" 
(.� 1 =H598 1netri culJi i.rr 24 ore. 
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In tot timpul J)Ompatului, c:tre s�a conti11uat zi şi 
116pte apa Îll puţ c1 scăzut de 3m,85, cle11ivelaţia Îil 
puţul de observ a ,ţie care se g·ăse§te la 56 m. depa,rte 

de. puţul fiJtra,nt a fost . de om,85. 
Tote aceste înălţin1i s'aii n1ăsurat 1)rit1 scttri acl-l1oc 

a§ezate Îll puţul filtrant, Îll puţul de olJservaţie şi î11 
reservoriti Îil care se primea apa prir1 pompat §i elin 
care se scurgea pri11 orificiul clreJltutlghitilar practiea.t 

·Î.Iltr' ensul. 
Incetâncl po1npaJtul apa di11 puţul filtra11t s'ct urcat la, 

11ivelul pri111itiv î11 5 1nii1ute ; iar în puţul de observa
tie în 3 zile. 

� 

In tot ti111pul Jlompă,rei, puţ11rile vecine 11'al't si111ţit 
nici o iilfluenţi't. 

Tote aceste experie11ţe 11e aii Î11tiirit COllViiJg·erea cit 
stratul actuifer sul)tera11 ÎI1pli11e§te şi eontliţiu110a <le a, 

11e pune cu J11lcsniro la disposiţie C<1Jltita,toa de �tpă 
necesart't. ora� ului l)loesci, expcrie11ţa fii Jltl fiiclif.{t du})ci 
un timp de 6 lu11i di11 cea mai 111are secettt. Pla11ul 
puţurilor veci11e ce ÎilCUilj oră puţul filtra,r1t �i 11ivelul 
apei elin ele 11e ati deter1ninat cure11tul sul)tera11, a\"rfltlcl 
pa11ta de 0,006 }) .. 111. şi ne ain JI1credi11ţ.at 1)e dOJllill 
de direcţia, curcJltului, N.-V.-8.-E., astJ-fol 11e a111 eoJl
vins ct't locul hotttrât nu poto fi mai l)illO ales, inpli
nil1(l pe lâiJgtt cele alte COI1diţiuill �i eondiţiuJlOtl str<:l
tcg·ict't de a fi î11 i11Ci11ta ora.§ului. 

Pe11tr11 mai mtiltt't convi11gere D-1 Pri111ar, a clceis 
ca . aceste resul tate să fie co11trolate, disc LI tate §i COJ1-

firmate, de o 1)ers611ă special::\ , care să mai fi . fi'teut 
ast-fel de lucrt'tri §i în acest scop s'a adresat D·lui 
Inginer Gleitsma,11 di11 Dresda care a sosit la Ploesci 
la 14 Decembrie 1898. Până la acesta epocă., 11e an1. 
prevăzut de o po1npă 1nai mare, a§a că pompa de 175m/m 
am conjugat'o cu o altă po1npă de 200m/m J)Us(t Îll 
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mi§care tot cu cele două locon1ol)ile de câte 10 cai 
})utcre care au servit la prima experienţă. 

I11 dimineţa gilei de 15 Decetnbrie în faţa D-lui Irl
giner Gleitsrnan s'all ÎllCeput ditl nou experienţele ponl

l)âncl contiilUU zi �i Il6pte l1ână Îll sera de 19 De
Celnbrie. 

In tot acest ti111p, după ce 111ai î11tâiu s'a stal1ilit 

mersul ma,§inelor, s'a epuisat 5,100mc în 24 ore, de
lJitul fiind măsur<1t printr'un orificiu dreptunghiular 

0,30X0.16 servindu-ne tot de for1nula: 

Q == 111 crJ \r 2� g--h. 
m=-0.62 
g=9.81 
h=0.20 

(-J = 0.62 X 0.30 X 0.16 \/-2 x-9��1 x 0.�0. 
Q -=0.0589 pe secuncl{t şi îr1 24 ore 
Q1=0.0589 >(86.400"=5.100 m. cubi 

câ11d p01npele au ajUilS a da acest din urmă debit, 
puţul filtra11t a scăgut cu 4m.30 §iapa e§ia cam turbure 
ţinend în susfJensie 11isiJ) fi11, scurgerea în reservo
riu (puţu) făcendu-se cu prea 111are iuţelă, antrena în 
drulnu] seu acest nisi}); însă după lllai mult tilnp de 
po1npare apa s'a cla.rificat clebitul fiind acela§i. 

Puţul de observaţie, depărtare de 56m de puţul fil
trant în t6tă durata pompatulu_l n'a scăzut de cât 
om,35 iar în cele 13 puţuri di11 str. Câ1npinei, Trajar1 
§i Agricultorului situate în prej urul puţului filtrant, 
după cum se vede în schiţa de plan_ alăturată, n'a 
simţiţ 11ici o influenţă §i la. 19 Dece111brie D. Inginer 
Gleits111an declarându-se 111ulţui11Ît s'a încetat pom patul. 
Apa di11 puţul .filtrant ridicându-se la nivelul primitiv 
î11 7 minute iar în puţul de observaţie după 48 ore. 

Chiria pompelor §i a ·IocOillOl)ilelor a fost de 1,70C> 
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lei eonsun1ându-se 26 stânje11i de le11111e costând circa 
1000 lei. 

TotaJul cl1eltuelilor făct1te a fost 18,600 lei. 
:Din acestă sumă scăzâr1d preţul locului 3,500 lei §i 

10,000 lei preţul puţului filtra�nt, care ne va servi la 
alimentaţie ; ne rămân ca cl1eltuiţi pe11tru studii suma 
de 5100 lei. Prin urmare cu sun1a, de 5,100 lei la care 
�e ,ror mai a,dăoga încă circa- 5,000 lei pentrll facerea 
altor trei sonda�gii ce consiliază D-1 Ingin_er Gleits1nan, 
'Tedeţi raportul său ce urn1eză, pentru a se vedea dacă 
şi Îil acele, pu11cte grosimea stratului aquifer este tot 
R§a de g·ros ca în punctul u11de azi avem puţul fil
trant, lucru de care su11t sigur. Şi ast-fel vom fi des
legat 1111a di11 problemele cele mai importa11te, î11 nlo
tltll cel 111ai les11e şi eel mai fericit . 

• 

-···�--
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DARE DE SEAMA 
Asupra încercărei făcute prin pompat pentru 

alimentarea cu apă a ora§ului Ploesci 

· 1) Cantitate a de apă necesară 
• 

In ur1na tlatolor statistice a ora,§elor din Germania 
pentru o conlplect{t ali1ner1tare cu apă, este suficient{l. 

cantitatea de .100 litri pe zi şi (le fie-c<tre cap (le lo
cuitor, spre <l Îll(lep1illi tote cerinţele partict1la,ro şi ptl
blico alo untii ora�. 

In vederea cli1nei este (le reeonlclttclat pe11tru Plo
esci de a: spori acesta cantita,tp cu 20 o 1 o §Î ele a. lua 
ca bază C<-1Iltitatoa. mtlXÎin{t. de 120 litri pe zi ele fie
care ce:1p de loctiitor. 

Ora§ul Ploesei a.,retltl aetualn1e11te 40,000 locuitori, 

cailtitate(t de apă tlceesarc"t s'a,r fixa ast-fel la. 40'��120= 
4,800 1r1etri c11bi Îll 24 ore. 

· M<irimert iilstalaJţiunilor 1)e11tru alimet1tarea UJlui 

oraş cu aJpă fiitl(l (liticile este absolut necesaJ� ca deja 
la prima i11sta.laţiui1e s{t se ail)a î11 ':eclere şi viitortll. 

S'a con stata t Ctt corespniH}etor ca primei iilstalaţiliJli 

să i se dea aş<1 întindere î11 eât d'abia dupe 30 a,11i 
să aju11gă la lin1ita proclueţiunei. Dacă pentru oraşul 
Ploesci Îll cei 30 ttni viitorî să ia creşterea populaţiei 

Jlână la 60,000 locuitori. Co11sumul ·viitor ar fi de 
60·0�>.;n°=7200 metri cubi în 24 ore. Aeestă cantitate 

i11stala;ţit1nea proectată trel)ue să t1c Îll sta,re de a o 

furnisa. 
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2) Incerc9.rea cu pompatul 
··Cea Inc-ti prir1cipală� cl1estiui1e pe11tru o aliinenta,re 

eu· apă este găsirea u11ei suficie11te eantităţi de .apă. 
'Spre a constata clacă î11 apropierea oraşului Ploesc.i 
se găscsce apă subtera11ă î11 ca11titate suficie11tă, s'a, 
făcut î11 t6Ir111a a11t1lui trecut u11 so11dagiu de 42 metri 
î11 direcţiu11ea ele Nord-Vest a ora§ului §i coilstatându
se ast-fel 1i11 strat cu apă, î11 grosi1ne suficientă, s'a 
început de î11dată cu construirea ·u11ui puţ cu dia,JTle
trul de 1.80 In. Stratul cu apă 1nerge aci pâ11ă la o 
adâ�ncirr1e de 26,60 m. de la tere11 în j os §i se mărgi
Ilesce Îll jos cu u11 strat ele a�rgilă impermiabil : nive
lul apei fiii1d de 9.60 111. ele la teren �ll jos re.mâ,rle 
stratul clP I)ietri� e<1r·e eoilţiilG RJ)<-1 î11 grosi1ne ele 
17.00 In. 

O Îtlce.rcare Îil tirr1p ele. 10 zile f�t,cută i11 anul trecut 
luna Noe111lJrie a. a,r{tta:t că la sfâr§itul experie11ţei a. 
rest1ltat o ca11titate. de ap{t de 4.000 metri Clibi în 24 
ore cu scoborârea nivelului apei de 3. 70 m etri î11 puţ, 
fără a se. p11t8a COTlst.aJ<l 'rre-o alt.ă scol1orâre a nive
l11lui a�pei. 

I11sărcinarea sub-sen111atlillii era. de a 1)recisa care 
ca11titate d.e apă s' a�r putea est,ra.ge e11 sigura.nţă din 
puţul de Î11cerca.re. ·. 

Ca precisarea 111ea să fie l)asată pe proprii obser

vaţiuni, a trebuit să se repete ÎilCercările cu po111patul. 
La reînceperea ÎllCercării cu pon1patul erau încă ·in

tacte tote instalaţiunile de la prima. experienţă §i Îll
cercarea, a pt1t11t Î11cepe de Î11da�tă după sosirea sub
sen1I1at11lui şi a: fost dusă. fără .j11trerupere de la 28 st. 11. 

până la 31 Decembrie anul core11t. 
Incercarea cu po1111)atul fu condusă în aşa mod·· ca 

nivelul apei î11 puţ precum şi la· puţul de observaţie 
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�i în ălţimea apei Î tl reservoriu se măsura. prin flo
torii .  

Incercarea făe·âr1du-se s u lJ  perrr1a11enta supraveghere 
- �i a±aTi.t de astea COI1trol at zil11ic de 2 ori de subsem-
11a.tul Îinpre u11ă c u  D-1 lng·i11er Gl1eorghiu s 'a  asigurat 
fu11 cţionarea regulată t1 111a,§i11elor. 

Scoborâ,rea Iliveltilu1 a1)ei îr1 puţ a, fost adusă chiar 
îr1  pri111a. zi pâ,n{t. lct 4. 0,) 111etri §Î tot de-odată s' a ob
servat ÎlliilţiineaJ lct gura reservoriului de mesurat de 
0. 20 lil . 

Ir1 a,cela,şi ti111p s ' a, olJserv<:tt §i o scăd ere a nivelului 
a,pei ele () . 27 m .  î 11 p tiţlil ele observaţie care este de 
56 1 11etri depărt<:�re de puţul de Î11cercare . 

�L\.fa.r{t de ·va,ria,ţiuJlil e  i11evitarJile 11rin modul de furlc
ţiotla.re a Ina§iilelor, scă<lerea apelor î11 puţ §Î înăl
ţimea Îll reservotiu pe11trt1 1n ăs urat aii fost acela,ş de 
1nai sus , pe cân d scăd.erea Îil puţul de observaţie era 

}1â)11 ă lc1 o . . 351n .  o illfiueJlţă la puţurile publice din pre
j uriine sc�lî111ate }le alătura.ta scl1iţă <le plan Cll (No . 1 )  
J)âiltt la ( 13) 11 u s 'a 11 utut co.I1sta.ta.  

Mrt s u riitârea voluinultii d e  a11ă Îl l rezervor per1tru 
Tll tLSlirat s 'ct f�\c tit p ri ntr' o gur[t recta.n glil:l .r}t, după 
c u i ll s e  verle î 11 <leseirl il tl fle al ăturea. 

:-B��te : f== 0.30 X 0. 1 6 sectiu11ea orificiul t1i 
� 

' 
ore s a  

�· v == \ /  2 -g-T�- vj te. sa �t pei ,  

�; tl =- 0 . 6 :2  coefice11t  ele eo 11tracţitino 1>e 11tru 
V sc t1rgerea ape1 

,·oltlll1til de a11a care trece p e  sect111dii : 
.. . . -

(J -= 11 f v -= u  f \· '- 2 g h-·-
g =-: 9.8 1 1n l1 s ' a  observat 0. 20111 resulta Q 
CJ == 0.62 ><0,30XO. l 6  \ -Î - �X98fXo.�o 

=. 0.0589 111etri cubi pe secun.d{t. , s 'au Îll 24 
extra s  î11 p.ermane11ţă. 

0.058·9 X 864 . . 000= 5 . l00 1netri cubi. 
www.cimec.ro / www.histmuseumph.ro



1 9  

Acuni se Ila§te Î11trebarea : ca11titatec1 ele 5 . 1 00 111 ctrj 
cubi de apă so va 1)utea cxtrag·e i i lCOllti tiuu �i tlu.p {t o 

funcţionare de 111 ai mulţi a1 1 i ? Ac(�stă în trelJaro tre
bue afirn1atft. 

Cu t6te că prin sct't derea �LI)ei  cort star1t�i el ni ve l u l u i  
apei î11 puţul de observttţie la  fi 1 1ele experier1ţei , n tl 

s ' a  putut precisa durata cu sigura11ţa m atematică ,  a
cesta observaţie în să nu stă în_ contrazi cere cu alte 
observaţii făcute în alte localităţi care au �tratat c a� 
o complectft s tare de lirli§te a nivelului î11 afară de 
puţ se p6te observa 11umai dup{t m ai n1ulte shpt{I mârli ,  
§i că acestă scădere totalii di11 a cest tin1p se m{trgi
:nesce Îil fracţiu11ile u11ui metrll . 

Pe baza experier1ţelor mele multiple pe11tru n1i11e 
este fă,ră Îll(loială ca volumul de apă, observat va 
fi Îil tot d' at111a acel asi : trebue Î11să l<:1 form a,rea � -

proectului de esecutare să se <:1ibă î11 vedere variaţi-
linil e naturale ale stărei apei subtera11e . 

O altă Î11trebare este ur1I1f1,t6rea : Peste cei 5 . 10() 
metri cub! de apă COilsta,taţi , se p6te extrage §i a1te 
cantităţi de apă n1ai ma ri ? 

Acestă î11trebare este în strâ11să legătură cu fixarea 
teren11lui de extragere a p uţului act-ual ; acesta fixare 
a fost imposibilă în cazul de faţă fiind-că necesită o· 

sumă de 4 până la 6 sor1dage în interior ul circumfe
renţei influenţate a puţului , 

Se p6te dar afirma că puţul de observaţie care este 
situat în depărtare de 56 metri do la puţ se află încă 
interiorul circumferenţei influe11ţate §i că, contrariu 

puţ·ul cu No. 1 în . depărtare de 47 0 metri este situat 
î11 afară. de acestă rază. După experienţa mea resultată 
din lucrări executate în alte localităţi : lărgimea terenu 
lui de exploatare ' 1  valorez la; o lărgim e de 1 50 metri 
până la 250. 
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I.Ja a dOlla ÎJltrelJare se p6te reSJ) Ullde ast-fel ·: 

I)ac{t într' o  circurnferenţă cu raza de 250 metri 
avâ,nd puţul actual ca centru, se găsesc straturi aquifere 
î r1  form ă şi p utere similară ca în puţul dej a construit 
attlllci se p6te cor1strui Îil parte alte d.o uă puţuri care, 
fie· care per1tr u  si11e să furniseze aproxin1at.iv aceia§i 
cantitate ca ace a  cor1statată la încercare� cu .pompatul. 

J)acă pe l)aza experie11ţelor m ele este fără îr1cloială 
pentrtl rrri11e ca Î11tinderea s.tra,tului aquifer v a  fi su 
ficient petltru o irlstalaţiurle d e  2 sau 3 puţ-uri , totuşi 

o 111ai m are C011vir1g·ere se p6te avea numai prin ex e

etitarea de alte so11dag·e . 
Sittiaţi a aproxir11ativit a e:tcestor soil llag·e sur1t Îrl 

selrln ate etl roşu Î11 ală.turatul pla11 . Cu sor1dagiul tre
buesc 111 ers pâ11ă la stratul de argilă impermiabil.  

re6te rtee.ste vederi au de. bază presupurlerea llileÎ 
IJctllte sufici er1t/t a r1ivelului apei subterar1e .  

l11 urrna ur1ui llivellllerlt propus ele 1nine , a puţu
ri lor arătate în IJla11Ul alitturat, s ' a  găsit cotele de ni
v e l  ale apei ÎllSCIIlnate cu albastru Îil plar1 , din aceste 

cote ati res ultat prin ir1terpolaţiu11e curlJele horizontale 

ttle nivelt1l t1i a1)ei subtera11e . 
Direcţiu11ea scurgerei a apei subterane î11 111od per

pendicular cu curlJele horizor1tale de nivel cade aproxi� 

1n �tiv ider1tic cu direcţiunea calei Câmpi11a .  
Că<lorea 111ijlocie în i1 1teriorul tere11ului de obser

v·aţie este (le 5 111etri pe 1000 1n . Corespu11de Îll clest11l 
e u  c<\,tlerea ele -1: . 2 n1 . pe 1 000 m. a apelor subtera11e 

.i ntre 1)uţul de t1 11de . s ' a  pompat şi bariera R,âfovtl 
ll ilcle apP st1lJterar1ă iese la s uprafaţă.  

La sfârşit 111ai este de răspuns la îr1trebarea : 
I n  ce mod ,ra, influenţa, adâncirea, Dâmbului cu B 

sau 4 1uetri sta.rea) apelor subtera11e §i producţiunea, 
puţuril or ? Prj n  încercarea cu pompatl.ll reSllltă că : o. 
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scădere locală a rrivelului apei c11 4.00 m. n' a putut 
să producă o scădere Inai 1 nare de cât 0. 35 tn . la o 
depărtare de 60 rr1etri . 

In mod analog adâncirea J)âirllJtiltli  cu 4.()() m .  nli 
va putea scoborâ nivelul ap(�i s ubterane i11 acea mă
surii. ca peste tot scolJorârea Îil n1ăsură cu depărtarea 
de DâmlJ u  se va n1ic§ora. 

Stratul de pietri§ care conţi11e apa 11u va 1nai avea. 

1 7 ,00 111 . §Î aproximativ 11umai 1 5  până la 1 6  111 . Dacă. 
acesta se va avea Îil vedere la forma,rea proectului 

pentru adâncirea Dâmbului , 11u se va p tltea influenţa 
într'un rrimic pro clucţiunea pu.ţurilor. 

-- .  - · - - . ----- . . . ..  ------ - - - · - · · ·· -

(1s) Gleitsmann. 
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