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Finalizare lucrări înlocuire conductă - magistrala Berceni - DN800

Bucureşti, 20 noiembrie 2019 - RADET anunță, miercuri, că au fost finalizate lucrările
pentru înlocuirea unor porţiuni de conductă afectată, cu o vechime de peste 34 de ani, din
magistrala Berceni - DN800, care alimentează inclusiv zona spitalului Clinic de Urgență pentru
copii „Maria Sklodowska Curie” şi a Centrului de Recuperare Neuropsihomotorie "Dr. Nicolae
Robănescu" .
Succesiunea manevrelor premergătoare lucrării a presupus următoarele: închiderea
vanelor, ventilarea galeriei pentru a permite accesul angajaţilor în subteran - operaţiunea fiind
de durată având în vedere faptul că temperatura agentului termic din conducte depăşeşte 90
de grade - controlul conductelor, urmate de golirea acestora. Vă precizăm că operațiunile de
sudură pentru înlocuirea tronsoanelor de conductă au fost finalizate în noaptea de marți spre
miercuri, în jurul orei 03.00, ulterior fiind începute operațiunile de încărcare și punere în
funcțiune a magistralei.
Realizarea celor trei copci în Bulevardul Brâncoveanu și a operațiunilor de golire a
conductei pe o distanță de peste 2 kilometri, volumul de apă evacuat fiind de peste 2000 metri
cubi, efectuarea operaţiunilor de înlocuire a tronsoanelor afectate, cât și a celor de reumplere
și punere în funcțiune a magistralei, reprezintă operaţiuni absolut obligatorii oricărei
intervenţii de acest gen, iar termenul aproximativ de desfăşurare este de peste 48 de ore.
Vă subliniem că în cazul unor astfel de lucrări, echipele RADET lucrează 24 ore din 24,
tocmai pentru a reduce timpii de disconfort.
RADET a început în acest an cel mai amplu program de reparații, modernizări și înlocuiri
de subansamble tehnice, după o perioadă de zeci de ani în care nu s-a investit nimic în sistemul
de termoficare din Capitală. Astfel, în planul de lucrări au fost introduse cu prioritate zonele
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care au creat probleme în sezonul anterior de încălzire, dar au fost dispuse lucrări şi în zone cu
risc ridicat de producere a unor avarii, asa cum este şi zona Bulevardului Constantin
Brâncoveanu. În cazul acestei lucrări s-a constatat, după intrarea în galeriile subterane, că
tronsoanele care necesită înlocuire sunt mai mari decât cele avute în vedere iniţial.
Deşi lucrarea putea fi efectuată într-o singură etapă, pentru a nu priva cetăţenii şi
implicit unităţile medicale timp de cinci zile consecutiv de lipsa apei calde şi a căldurii, am decis
ca acesta să fie efectuată în două etape. Astfel, am ales varianta opririi, punerii în funcţiune şi
apoi a reopririi sistemului de termoficare.
Nu în ultimul rând vă reamintim că înainte de începerea lucrărilor, spitalul a fost
anunţat, pentru a putea asigura sursa alternativă de încălzire, potrivit normativele în vigoare.
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