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Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem
de alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comanda
Rezumatul etapei
Obiectivul general al proiectului SPEIGN constă în elaborarea, realizarea, validarea unui Sistem complex de Prevenire a
Exploziilor și Incendiilor devastatoare datorate instala țiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma unor cutremure
majore. Principalul obiectiv al proiectului constă în extinderea ofertei de servicii prestate de CO, respectiv instalarea,
punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței SPEIGN dezvoltate și validate în cadrul proiectului.
Obiectivele intermediare ale proiectului constă în dezvoltarea, implementarea și validarea elementelor individuale aferente
SPEIGN, respectiv:
- O1 - realizarea, punerea în funcțiune și validarea instala ție pilot de tip server VPN care primește permanent informa ții de
la rețeaua automata de alertare a P1 referitoare la producerea unui cutremur major într-o rază de 250 Km fata de zona de
interes (Râmnicu Vâlcea);
- O2 – pentru confirmarea alertării generate de O1 si evitarea alarmelor false se realizează, punerea în funcțiune și validarea
unei instala ție pilot care determina accelera ția locala (în zona de interes) produsa de cutremur. Aceasta are si rol de rezerva
in caz ca se întrerupe comunica ția VPN - STS cu P1. Validarea locala prin senzor seismic aflat in pu ţ forat constituie o
stație seismică care va fi integrata şi monitorizata continuu de P1.
- O3 - realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat local capabil să primească/prelucreze/decidă/valideze informa țiile
furnizate de O1 și O2 și să transmită semnal de comandă către electrovalvele consumatorilor individuali sau de grup
(blocuri de locuințe) abonați la SPEIG - realizarea unor proceduri de întreținere / verificare a sistemului de protecţie
implementat la diverși beneficiari (consumatori de gaze naturale); .
- O4 - realizarea, validarea și punerea în funcțiune a unor terminale montate la beneficiari alături de electrovalvele aflate
pe branșamentele de gaze si vor acționa prin întreruperea furnizării de gaze la primirea informa ției de avertizare transmise
de dispeceratul local;
- O5 - Diseminarea rezultatelor la manifestări știinţifice de prestigiu (cu comitet de program), articole în reviste de
specialitate, comunicat de presă, relatare radio/TV pentru promovarea serviciului de protecţie la foc în caz de cutremure.
În acest context, principalele obiective și activităţi aferente realizate în etapa 1/ 2020 – „Realizarea și punerea în
funcțiune a unui dispecerat cu rol de management al semnalului de avertizare și a sistemului de confirmare locală” au
fost: Act. 1.1. Alegerea și amenajarea loca ției - realizarea dispeceratului local;
Act. 1.2. Instalarea -punerea în funcţiune a sistemului de telecomunica ţii STS și a unui server de date;

Act. 1.3 Identificarea și verificarea/caracterizarea zonei în care se va realiza puţul forat pentru sistemul local de m ăsurare a
mișcărilor seismice și confirmare a avertizării;
Act. 1.4. Realizarea forajului, instalarea si verificarea sistemului local de confirmare a avertiz ării;
Act. 1.5. Studiul zonei de alertare in vederea stabilirii surselor seismice, instabilit ăţi locale, a faliilor, efectul cutremurelor
vrâncene, accelera ţiile maxime (hazard, microzoare, verificarea chestionarelor seismice pentru zona vizata);
Act. 1.6. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului local de m ăsurare a mișcărilor seismice realizarea protocoalelor de testare in mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;
Act. 1.7. Diseminarea rezultatelor prin publicarea / comunicarea de lucrări știinţifice;
Act. 1.8. Diseminarea rezultatelor prin prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor în caz de cutremure de
pământ la instala ţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari și pagina web - identificarea soluţiilo r
tehnice originale elaborate și protecţia proprietăţii industriale.
În urma activităţilor Act. 1.1. – Act. 1.8 desfășurate toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa I/2020 a
proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat cu rol d e
management al semnalului de avertizare și a sistemului de măsurare și confirmare locală a mișcărilor seismice au fost create
condiţiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor aferente etapei II/2021 „Validarea soluţiilor de
laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a
terminalelor de comanda”
Principalele obiective și activităţi propuse şi realizate în cadrul etapa II / 2021 au fost:
Act. 2.1. - Realizarea, validarea terminalelor de comanda a întreruperii gazelor; Act. 2.2. - Testarea
funcţionarii ansamblului de echipamente, verificarea / validarea protocoalelor de testare in mediu
simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;
Act. 2.3. - Diseminarea realizărilor la congrese, conferinţe naţionale şi internaţionale, publicitate serviciu de protecţie
gaze, prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor şi incendiilor în caz de cutremure de pământ la
instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari.
Astfel au fost realizate:
o analiză privind siguranţa în exploatare a obiectivelor energetice;
riscul seismic în zona municipiul Râmnicu Vâlcea;
punerea în funcţiune a staţiei seismice RMGV – monitorizarea mişcărilor seismice şi a evoluţiei parametrilor
precursori ai cutremurelor în Râmnicu Vâlcea;
realizarea, validarea terminalelor de comandă a întreruperii gazelor;
testarea funcţionării ansamblului de echipamente, verificarea / validarea protocoalelor de te stare in mediu
simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;
-

o analiză a funcţionabilităţii RMGV, analiza datelor achiziţionate cu ocazia unor evenimente seismice –
comparativ cu alte staţii seismice din reţeaua INFP;

-

diseminarea rezultatelor: 2 comunicări/lucrări prezentate la manifestări interna ţionale de prestigiu (anexa 1,
anexa 2, anexa 3 şi anexa 9), 2 articole apărute în revistă indexată înbaze de date interna ţionale (BDI – anexa
4 şi anexa 5) şi 3 articole cotate/indexate WoS/ISI-IEEEXplore (anexa 6 , anexa 7 şi anexa 8).

Se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa II/2021 a proiectului SPEIGN au fost realizate
cu prisosinţă. Prin validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de alertare, realizarea
şi punerea în funcţiune a terminalelor de comandă la RMGV au fost create condiţiile pentru continuarea lucrărilor,
respectiv derularea lucrărilor aferente etapei III/2022 „Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii
întregului sistem de alertare. Realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comandă la beneficiari ” și a
activităţilor aferente.

Raportul Ştiinţific şi Tehnic
1. Introducere - Siguranţa în exploatare a obiectivelor energetice.

În perspectiva dezvoltării durabile şi sustenabile asigurarea securităţii în exploatare a infrastructurilor energetice – cu mar
fi reţele de gaze naturale, reţele electrice, centrale electrice (în special termo, hidro şi nucleare) – este o problematică
prioritară,de mare importanţă şi cu implica ţii practice / economice deosebite.
Prin specificul lor, obiectivele infrastructurii energetice sunt cu risc ridicat în exploatare. În cazul unor dezastre naturale,
cum ar fi cutremurele de pământ majore, deseori are loc avarierea obiectivelor energetice şi amplificarea semnificativă a
pagubelor materiale şi a victimelor umane – aşa cum s-a raportat în urma dezastrului de la centrala nucleară Fukushima –
Japan [1-3].
De remarcat este faptul că evenimentele seismice majore afectează nu numai securitatea centralele nucleare ci şi a altor
obiective energetice cu risc ridicat în exploatare cum ar fi cazanele sub presiune a thermo power plants, barajele
hidrocentralelor, reţelele de gaze naturale, liniile electrice (în special cele aeriene) etc.
În urma trepida ţiilor seismice mai intense de cca.1.5m/s 2 deseori se produce avarierea conductelor din reţelele de gaze [4]
– atât cele metalice [5] (în special cele afectate de coroziune [6-8]) cât şi cele din material polimeric [9]. Dărâmarea clădirilor
în urma cutremurelor de pământ este însoţită inevitabil la avarierea instala ţiei de utilizare a gazelor ceea ce duce la scurgeri
necontrolate de gaze urmate de explozii și incendii devastatoare - amplificarea daunelor materiale și a victimelor umane [10].
Pe de altă parte în urma cutremurelor majore deseori se produce dărâmarea stâlpilor (în primul rand a celor afectate de
coroziune [11-14]) liniilor electrice aeriene şi/sau ruperea conductorilor. Astfel apare riscul major de incendii (aprinderea
materialelor inflamabile în urma scurtcircuitelor între conductorii sub tensiune) şi/sau de electrocutare la atingerea
conductorilor căzuţi [15].
2. Riscul seismic în zona municipiul Râmnicu Vâlcea
Municipiul Râmnicu Vâlcea se află în extrema sudică a defileului Oltului, în perimetrul de suprapunere a faliilor zonelor
seismice Făgăras Câmpulung (Fig. 1) şi Intramoesică. Seismicitatea zonei – frecvenţa evenimentelor cu ML>3R este ilustrată
în Fig. 2.

Fig. 1. Faliile şi seismicitatea din zona faliei Făgăras Câmpulung şi Intramoesică (2020 – 2021).

Fig. 2. Seismicitatea din zonele
faliilor Făgăras Câmpulung şi
Intramoesică – evenimente
seismice cu ML > 3R în
perioada
aprilie
1993septembrie 2021.
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epicentrului – ceea ce indică un hazard seismic semnificativ
pentru mediul complex construit din zonă.
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Pentru monitorizarea activităţii seismice – începând cu 1995 – au fost montate şi puse în funcţiune sta ţii seismice
dotate cu accelerometre pentru m ăsurarea intensităţii mişcărilor tectonice la (conform marcărilor din Fig. 3.): Lotru (LOT),
Râmnicu Vâlcea (RMGV) [17], Vidraru (ARR), Voina (VOIR), MTUR (M ăţău) şi Sinaia (SINR). Sta ţia RMGV a fost
realizată în cadrul prezentului proiect, a fost pusă în funcţiune în 2020 şi este dotată şi cu sistem complex de protecţie a
instalaţiilor de gaze bazată pe măsurarea locală a intensităţii undelor seismice [18] – sistem ce (în caz de eveniment seismic
major – care local produce trepida ţii periculoase – peste un prag de a ccelera ţie prestabilit) poate furniza în timp real semnal
de comandă inclusiv pentru acţionarea aquatoarelor/elementelor de protecţie din sistemul electroenergetic [15, 19, 20].

Fig. 3. Zona zeismică Vâlcea-Făgăraş-Câmpulung-staţii seismice dotate cu accelerometre: Lotru (LOT), Râmnicu Vâlcea (RMGV)
[17], Vidraru (ARR), Voina (VOIR), MTUR (Măţău) şi Sinaia (SINR)

În Fig. 4. se prezintă evoluţia cumulativă a energiilor descărcate prin cutremurele din perioada monitorizată şi numărul
mediu săptămânal de cutremure (număr evenimente Neq) / înregistrate în ∆t = 7 zile).

Fig. 4. Evenimentel seismice înregistrate în perioada 20.01.1995 – 03.10.2021: a) – eveoluţia cumulativă a energiilor descărcate; b) –
media săptămânală [20]

Prin analiza Fig. 4. se observă că începând cu anul 2005 se înregistrează o intensificare a activităţii seismice în zona
analizată - atât ca intensitate (energiile cumulate a cutremurelor produse) cât şi media săptămânală a cutremurelor produse
(fiind înregistrate chiar şi 51 de cutremure în săptămâna 9 -15 Januarie 2012) [20].
3. Staţia seismică RMGV
Staţia seismică RMGV – realizata în cadrul proiectului Contract: 10PTE/2020 – SPEIGN „Sistem complex de prevenire
a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ” pusă în funcţiune în anul 2020
(Etapa 1/2020 SPEIGN) este dotat cu un dispecerat local computerizat care asigură achiziţia de date privind: accelera ţia
trepida ţiilor seismice măsurate printr-un accelerometru montat la adâncimea de 40m într-un puţ forat (pentru eliminarea
zgomotelor cauzate de activitatea umană de la suprafa ţa), evoluţia temperaturii solului la adâncimea de 40m, emanaţiile de
radon, CO2 şi CO (în corela ţie cu umiditatea aerului şi presiunea atmosferică – măsurate la gura puţului forat). Datele privind
mişcările tectonice din zonă (accelera ţiile măsurate) şi evoluţia parametrilor precursori (radon, CO2 , CO şi temperatură)

achiziţionate sunt prelucrate primar şi transmise (printr-un sistem de comunica ţii securizate VLP) la dispeceratul seismic
naţional (în vederea analizei şi valorificării ştiinţifice). Spre deosebire de celelalte sta ţii seismice din zonă (Fig. 3.) RMGV
este prevăzut cu un sistem de avertizare şi protecţie seismică care în cazul unor evenimente seismice majore – la accelera ţii
care depăşesc o valoare preimpusă (considerată periculoasă pentru sistemele protejate) – generează şi transmite semnal de
comandă/execuţie pentru acţionarea elementelor de protecţie a abona ţilor la serviciul de avertizare şi protecţie seismică
(proprietari ai instala ţiilor de utilizare gaze naturale, obiective energetice etc.).
În Fig. 5 se prezintă schiţa de principiu a sistemului de achiziţie date seismice şi de comandă elemente de protecţie
implementat la RMGV. În Fig. 6. se prezintă o imagine din cabina de protecţie montată pe capul puţului forat pentru
accelerometru şi senzorul de temperatură (pozate la adâncimea de 40 m). în Fig.7 se prezintă imaginea dispeceratului local
computerizat RMGV.

Fig. 5. Schiţa de principiu a sistemului complex de prognoză şi evaluare locală a cutremurelor prevăzut cu elemente de protecţie a
instalaţiilor de gaze [21]

Fig. 6. Imagine din cabina de protecţie montată pe capul puţului Fig. 7. Dispeceratul RMGV pentru achiziţie date seismice şi forat –
senzori şi traductoare pentru achiziţia de date seismice.
avertizare, informare / comanda electrovane pentru închiderea
gazelor.

4. Realizarea, validarea terminalelor de comandă a întreruperii gazelor
Au fost concepute, realizate, experimentate şi instalate 2 terminale de comanda a întreruperii gazelor (livrabilele L13,
L14 – ale proiectului). Ele permit demonstrarea funcționalități sistemului complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la
instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ şi reprezintă un exemplu de implementare a sistemului
pentru instala ţiile de utilizare a gazelor naturale. În Fig. 8 sunt prezentate cele 2 echipamente si structura lor.

Fig. 8. Terminalele de comanda implementate

Elementul principal al terminalelor de comandă este modulul ICPCON ET-7067 (producător ICP DAS Taiwan). Acesta
accepta comenzi TCP/IP MODBUS care pot acționa 8 relee. In Fig. 8 lampa de avertizare luminoasa si sonora este acționată
de releul 5 iar contactul care permite acționarea unei electrovalve de blocare a gazelor este format de con ectarea in serie a
releelor 3 si 4. Acesta configura ție permite testarea independenta a releelor fără a se închide contactul general si a afecta
alimentarea cu gaze. Acest terminal primește comenzile in protocolul MDBUS prin intermediul unui modem GSM dar acesta
nu este necesar in cazul in care exista o conexiune locala la internet. Suplimentar a fost prev ăzut un releu extern pentru cazul
in care este necesar un curent mai mare sau se dorește extinderea comenzilor prin mai multe contacte.
Terminalul poate avea aplica ții generale. Faptul că ieşirea terminalului este izolat galvanic, releul de acţionare poate avea
mai multe contacte, permite ca – funcţie de solicitări – prin sistemul realizat să se asigure alertarea/acţionarea (pe lângă
instalaţiile de utilizare a gazelor ale abonaţilor la sistem) elementelor de siguranţă şi a altor servicii/instala ţii cu risc ridicat în
exploatare cum ar fi reţelele de distribuţie a energiei electrice, cazanele sub presiune a termocentralelor, instala ţii chimice etc.
În cazul instala ţiilor de utilizare a gazelor naturale prin terminalele din Fig. 8 se acţionează electrovanele corespunzător
dimensionate pentru instala ţia în cauză – imagini reprezentative fiind prezentate în Fig. 9.
Programele de comanda ale terminalelor din Fig. 8. sunt prezentate în Fig. 10. In partea stânga sunt active 3 programe
care acționează 3 terminale. Acestea primesc informa ții de comanda si informare seismică afișate pe harta centrala de la un
server de clienți (in dreapta Fig. 10). In configura ția reala programele se executa pe PC-uri diferite, server-ul de clienți fiind
în dispecerat. Testele de verificare a funcţionabilităţii sunt generale şi locale. În cazul celor generale serverul de clienți
transmite o comanda de test la toți utilizatorii prin apăsarea butonului „Test”. Fiecare program de acționare a terminalelor are
un buton de „Test” local ca re se poate utiliza la şi la instalare. Prin apăsarea lui apare o fereastra (panela pe fond galben in
Fig. 10) care permite acționarea releelor.

a)

b)

c)

Fig. 9. Elemente de protecţie – electrovane pentru închiderea gazelor în caz de risc major – comandate prin terminalele de comandă
din Fig. 8., pentru: – a) –conductă de 1”; – b – conductă de 3”; – c – conductă de 3”.

Fig.
10. Programe de comandă terminale şi informare seismică.

Structura prezentata in Fig. 10 are mai multe elemente de siguran ță care protejează clientul de o posibilă eroare (de
exemplu conectarea în serie a releelor 3 si 4) sau o intrare frauduloasă în sistem. Fiecare program client are un cod unic de
identificare în serverul general. De asemenea, accesul la comenzile manuale ale releelor se face dup ă introducerea unei parole.
Protocolul MODBUS este standard în rețelele industriale de echipamente. Structura terminalului este flexibila şi se poate
extinde cu alți senzori în funcție de cerințele clientului.
5. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente, verificarea / validarea protocoalelor de testare in mediu
simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real

Testarea sistemului s-a realizat in mediu simulat si real. In paragraful anterior s-au prezentat elemente de testare a
elementelor (Fig. 10) ca facilita ți software. O metoda de a genera impulsuri este citirea compasului incorporat. In Fig. 11 se
observa acest efect prin vibra țiile care sunt induse.

Fig. 11. Verificarea poziției accelerometrului cu ajutorul compasului incorporat.

La instalare valoarea unghiului era 298,3 o deci senzorul s-a rotit în foraj şi s-a stabilizat. Micșorând nivelele de trigger se
pot genera alarme. Primul nivel de trigger este foarte mic (600 counts) şi se depășește ușor de zgomotul opririi trenurilor în
gara Râmnicu Vâlcea care este aproape (cca.200m) de foraj (Fig. 12). In urma acestei detec ții se generează un fișier
(alarm*.xls) care indica nivelul depășit (1 în cazul nostru, led-ul „Alarm Ready” este roșu). Nivelele de trigger sunt stabilite
anterior dar operatorul le poate modifica (Fig. 13). De asemenea, se stabilește condiția de trigger care în ca zul nostru este de
3 detecții (depășire praguri pe cele 3 direcții).

Fig. 12. Trigger accelerometru foraj Electrovalcea, raport de avertizare.

Fig. 13. Nivele trigger pentru cele 3 axe ale accelerometrului, condiția de trigger.

În Fig. 14 avem o detecție de eveniment in zona Fagaras – Câmpulung. Şi în acest caz pragurile sunt foarte joase pentru
a putea verifica funcționarea sistemului. Ca urmare a detecției se generează un alt fișier de alarma în care este menționat
nivelul depășit.

Fig. 14. Detecție eveniment în zona Fagaras Câmpulung (led „Alarm Ready” este roșu), raport de avertizare.

In Fig. 15 apare pe lângă programele de detecție a evenimentelor locale (în foraj), Făgăras – Câmpulung şi cel vrâncean
generat direct de către sistemul INFP. Fiecare nivel aflat în fișierele de detecție se ponderează astfel încât daca valoarea finală
adunată depășește un prag prestabilit se generează semnalul de blocare a gazelor.

Fig. 15. Sistem de detecție eveniment seismic.

Mesajele de raportare generate de avertizarea vrânceană prin programele InfoAlert (Fig. 10) pentru cutremurul vrâncean
cu magnitudinea 4.5R din 01.09.2021 sunt (ora este UTC in tot sistemul de informare – avertizare):
21/09/01 10:31:50
Alert Level 1<- nivel de trigger;
21/09/01 10:31:53
ON<- sistemul este gata pentru primirea de noi mesaje; 21/09/01
11:51:42
Server TEST!<- test generat de server-ul clienți.

În Fig. 16 este prezentată componenta de informare a sistemului în cazul avertizării seismice din 22.10 2020 (ML = 4R).
Aceasta se realizează cu ajutorul programului InfoAlert care transmite localizarea cutremurului h ărții MapAlarm şi prin
internet prin interfețele web realizate de către INFP.
Transferul de date dintre sta ţia seismică RMGV / dispeceratul local Electrovâlcea şi INFP se realizează printr-o conexiune
securizata VPN şi/sau una comerciala în cazul în care prima se blochează. Sistemul actual are un digitizor nou, tip OBSIDIAN
cu 4 canale de ultima genera ție realizat de Kinemetrics, care înlocuiește K2-ul descris in prima etapa. RMGV este codul sta ției
seismice (de la ELECTROVÂLCEA – Fig. 17) înscris in rețeaua INFP. Canalele HGE, HGN si HGZ sunt numite după
orientarea axelor, G reprezintă poziția senzorului în foraj iar H ara ta ca senzorul este de banda largă (Fig. 13).

Fig. 16. Validare sistem de avertizare si informare seismica Electrovalcea.

Fig. 17. Dispeceratul de avertizare, informare si comanda
(încazul unor evenimente seismice majore a căror acceleraţie
locală depăşeşte o valoare de prag prestabilit) terminale de
acvatoare elemente de protecţie a unor obiective cu risc ridicat în
exploatare (cum ar fi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale)
blocare gaze.

6. Funcţionabilitatea RMGV – analiza datelor achiziţionate cu ocazia unor evenimente seismice – comparativ cu alte
staţii seismice din reţeaua INFP
De la punerea în funcţiune în iunie 2020 şi în prezent sistemul de achiziţie şi transmitere date seismice şi de alertare
seismică de la RMGV funcţionează continuu. Accelerometrul pozat la adâncimea de 40m (Fig. 6) înregistrează ecourile

evenimentelor seismice – atât a cutremurelor crustale de mică adâncime cât şi a celor de adâncime medie specifice
cutremurelor vrâncene), evoluţia concentra ţiei de radon, de CO2 şi de CO la gura puţului forat.
În raportul RST a etapei I/2020 au fost prezentate ecourile mişcărilor seismice înregistrate la RMGV în urma
cutremurului major din 30.10.20 - Dodecanese, Mw = 7, 10 Km adâncime comparativ cu valorile înregistrate la alte sta ţii
seismice din reţeaua INFP.
În vecinătatea RMGV sunt în exploatare mai multe obiective hidroenergetice, în acest context se prezint ă evaluarea
comparativă a undelor tectonice la hidrocentralele din zona seismică Făgăraş-Câmpulung. Cu dotarea din RMGV au fost
măsurate şi înregistrate accelera ţiile şocurilor seismice produse de 7 evenimente seismice (cutremure cu epicenter diferite
E1 – E7, conform cu Fig. 18.). Comparativ, acelea şi evenimente seismice au fost înregistrate şi în ARR montat lângă barajul
(cca.50 m fa ţă capătul estic) hidrocentralei de la Vidraru la cca. 25.5 km Nord-Est de loca ţia RMGV.

Fig. 18. Distribuţia geografică a epicentrelor E1 – E7 cutremurelor investigate în Râmnicu Vâlcea (RMGV) comparativ cu valorile
înregistrate la ARR (Barajul Vidraru).

Prin analiza Fig. 18 se observă că epicentrele celor şapte cutremure investigate s-au situate în: 1 în zona seismică FăgăraşCâmpulung, 3 în zona subcrustală Vrancea, 1 în nordul Turciei, 1 în centrul Greciei şi una în Marea Adriatică.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E1 – cutremur crustal produs
în zona seismică Făgăraş-Câmpulung la data de 2020/10/02 ora 19:50:37 cu intensitatea de Mw=2.5 cu hypocenter la
adâncimea de 6km şi cu epicentru lângă Brezoi (26.53 km N-NW faţă de RMGV, respectiv 32.32 km West faţă de ARR) sunt
prezentate în Fig. 19.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E2 – cutremur crustal
produs la data de 2021/02/12 ora 03:37:57 cu intensitatea de Mw=4.7 cu hypocentru la adâncime a de h=7 km şi cu epicentru
în nordul Turciei (857.39 km S-E faţă de RMGV, respectiv 854.69 km S-E fa ţă de ARR) sunt prezentate în Fig. 19.

Fig. 19. Înregistrarea comparativă (RMGV şi ARR) a trepidaţiilor
seismice produse de cutremurul crustal E1 –
Mw=2.5, h = 6km, epicentrul la Long = 24.2268 o / Lat = 45.3196o

Din figura 2 se remarcă că valoarea maximă a accelera ţiei
înregistrate la RMGV (26.53 km de la epicentru) a fost de 0.8351
mm/s2 – de cca. 4.5 ori mai mare decât cel înregistrat la ARR
(32.32 km de la epicentru). De asemenea se remarcă faptul că
timpul necesar deplasării undei seismice de la hypocenter la RMGV a fost de numai 4.41 secunde fa ţă de decalajul de timp
înregistrat la ARR de 5.3 secunde. Aceste valori raportate la distan ţele respective dau viteze de deplasare a undei seismice de
6.17km/s spre RMGV respectiv de 6.2km/s spre ARR.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E2 – cutremur crustal
produs la data de 2021/02/12 ora 03:37:57 cu intensitatea de Mw=4.7 cu hypocenter la adâncimea de h=7 km şi cu epicentru
în nordul Turciei (857.39 km S-E faţă de RMGV, respectiv 854.69 km S-E fa ţă de ARR) sunt prezentate în Fig. 20.

Fig.20. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor seismice
produse de cutremurul crustal E2 – Mw=4.7, h = 7km,
epicentrul la Long = 33.7258o / Lat = 41.4636o.

Prin analiza Fig. 20. se observă că valoarea maximă a accelera ţiei înregistrate la RMGV (857.39 km de la epicentru) a
fost de 0.3936 mm/s2 – de cca. 33 ori mai mare decât cel înregistrat la ARR (854.69 km de la epicentru). Aceast ă diferenţă
mare între accelera ţiile înregistrate poate fi explicată prin faptul că - spre deosebire de traseul spre RMGV care nu trece prin
masive muntoase semnificative - traseul de la epicentru spre ARR trece prin munţii Iezer, Leaota şi Bucegi ale căror
structură morfogeologică produce o atenuare semnificativă a undelor seismice de suprafa ţă.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E3 – cutremur subcrustal
produs în zona Vrancea (174.18 km E-NE fa ţă de RMGV, respectiv 149.16 km E-NE faţă de ARR) la data de 2021/02/27 ora
21:13:10 cu intensitatea de Mw=3.9 cu hypocenter la adâncimea de h=126 km sunt prezentate în Fig. 21.

Fig. 21. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor seismice
produse de cutremurul subcrustal E3 – Mw=3.9, h = 126 km,
epicentrul la Long = 26.4979o / Lat = 45.5578o.

Prin analiza Fig. 21. se observă că valoarea maximă a
accelera ţiei înregistrate la RMGV (174.18 km de la
epicentru) a fost de 0.32 mm/s2 – aproximativ egal cu 0.307
m/s2 înregistrată la ARR (149.16 km de la epicentru). Timpii
de
propagare a undelor seismice aufost de 31.1 secunde la
RMGV respectiv de 26.54 secunde la ARR.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la
RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E4 – cutremur
crustal produs în Grecia Continentală (620.66 km S-SW
de RMGV, respectiv 650.45 km S-SW faţă de ARR) la data
2021/03/04 ora 18:38:20 intensitatea de Mw=5.6 cu
hypocentru la adâncimea de h=5 km sunt prezentate în Fig.
Fig.
22. Înregistrarea
comparativă a trepidaţiilor
seismice
produse
de
cutremurul crustal E4 –
Mw=5.6, h = 5 km, epicentrul la
= 22.0892o / Lat = 39.7741o.

faţă
de
22.

Long

Din Fig. 22. se remarcă că valoarea maximă a accelera ţiei înregistrate la RMGV (620.66 km de la epicentru) a fost de
0.56 mm/s2 – de cca. 3.6 ori mai mare decât cel înregistrat la ARR (650.45 km de la epicentru). De asemenea se remarcă
faptul că timpul necesar deplasării undei seismice de la hypocenter la RMGV a fost de 81.55 iar decalajul de timp înregistrat
la ARR a fost de 85.95 secunde. Aceste valori raportate la distan ţele respective dau viteze de deplasare a undei seismice de
7.61km/s spre RMGV respectiv de 7.57 km/s spre ARR.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E5 – cutremur subcrustal
produs în zona Vrancea (174.23 km E-NE de RMGV, respectiv 146.09 km E-NE faţă de ARR) la data de 2021/03/07 ora
09:52:28 intensitatea de Mw=3.8 cu hypocenter la adâncimea de h=145 km sunt prezentate în Fig. 23.

Fig. 23. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor seismice
produse de cutremurul subcrustal E5 – Mw=3.8, h = 145 km,
epicentrul la Long = 26.4583o / Lat = 45.6390o.

Prin analiza Fig. 23. se observă că valoarea maximă a
accelera ţiei înregistrate la RMGV (174.23 km de la
epicentru) a fost de 0.0874 mm/s2 de cca. 5.8 ori mai mare
decât cea înregistrată la ARR (146.09 km de la epicentru).
Timpii de propagare a undelor seismice aufost de 31.46 secunde la RMGV respectiv de 27.99 secunde la ARR.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E6 – cutremur crustal produs
în zona marea Adriatică (748.62 km S-W de RMGV, respectiv 774.26 km S-W faţă de ARR) la data de 2021/03/27 ora
13:47:55 intensitatea de Mw=5.5 cu hypocenter la adâncimea de h=5 km sunt prezentate în Fig. 24.

Fig. 24. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor seismice
produse de cutremurul crustal E6 – Mw=5.5, h = 5 km, epicentrul
la Long = 15.8924o / Lat = 42.3951o.

Prin analiza Fig.24. se observă că valoarea maximă a accelera ţiei înregistrate la RMGV (748.63 km de la epicentru) a fost
de 0.0125 mm/s2 de cca. 4.5 ori mai mică decât cea înregistrată la ARR (774.26 km de la epicentru). Timpii de propagare a
undelor seismice au fost de 99.68 secunde la RMGV respectiv de 102.2 secunde la ARR.
Rezultatele înregistrărilor comparative realizate la RMGV şi ARR ale evenimentului seismic E7 – cutremur subcrustal
produs în zona Vrancea (193.57 km E-NE de RMGV, respectiv 164.01 km E-NE faţă de ARR) la data de 2021/04/09 ora
18:36:46 intensitatea de Mw=4.2 cu hypocenter la adâncimea de h=77 km sunt prezentate în Fig. 25.

Fig. 25. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor seismice
produse de cutremurul subcrustal E7 – Mw=4.2, h = 77 km,
epicentrul la Long = 26.6292o / Lat = 45.7916o.

Prin analiza Fig. 25. se observă că valoarea maximă a accelera ţiei înregistrate la RMGV (193.57 km de la epicentru) a
fost de 0.382 mm/s2 . La ARR valoarea maximă a accelera ţiei înregistrateafost de 0.487mm/s 2. Timpii de propagare a undelor
seismice aufost de 30.24 secunde la RMGV respectiv de 25.28 secunde la ARR.
ÎnTabelul 1 se prezintă sintetic datele caracteristice ale evenimentelor seismice analizate în loca ţiile RMGV şi ARR.
Tabelul 1. Datele caracteristice comparative ale evenimentelor seismice analizate
Epicentru

Data-ora

Mw

Long

RMGV ( Long: 24.377087 Lat: 45.10753)

Lat

h
Distanţă Azimuth ∆ t Viteză
[Km] [km]
[grade] [sec] [km/s]

E1

2020/10/02
19:50:37 2.5 24.2268 45.3196

6

26.53

153.39

E2

2021/02/12
4.7 33.7258 41.4636
03:37:57

7

857.39

301.42

E3

2021/02/27
21:13:10 3.9 26.4979 45.5578 126

174.18

253.93

31.1

E4

2021/03/04
18:38:20 5.6 22.0892 39.7741

620.66

E5

2021/03/07
3.8 26.4583 45.6390 145
09:52:28

E6

2021/03/27
5.5 15.8924 42.3951
13:47:55

E7

Acc. Max. Distanţă Azimuth ∆ t Viteză
[mm/s 2 ]
[km]
[grade] [sec] [km/s]
5.3

6.20

Acc. Max.
[mm/s 2 ]

6.17

0.8351

32.32

80.79

114.47 7.49

0.3936

854.69

303.52

113.80 7.51

0.012

6.91

0.3206

149.16

262.62

26.54 7.36

0.307

16.47

81.55 7.61

0.5602

650.45

17.54

85.95 7.57

0.153

174.23

250.71

31.46 7.21

0.0847

146.09

258.77

27.99 7.35

0.0146

5

748.62

63.23

99.68 7.51

0.0125

774.26

61.88

102.22 7.57

0.057

2021/04/09
4.2 26.6292 45.7916 77
18:36:46

193.57

247.53

30.24 6.89

0.3820

164.01

253.29

25.28 7.17

0.487

5

4.41

ARR (Long: 24.6332 at: 45.3657)

0.1851

Prin analiza datelor din Tabelul 1 se constată că vibraţiile înregistrate în urma cutremurelor crustale (cu excepţia lui E6
cu epicentru în marea Adriatică) sunt mai mari la RMGV decăt la ARR – ceea mai mare diferenţă între valorile măsurate a
fost în cazul E2 (cu epicentru la distanţe practic identice fa ţă de punctele demăsură) când la RMGV acelera ţia maximă
măsurată a fost de cca. 33 ori mai mare decât la ARR. Se remarcă faptul că în cazul cutremurului crustal E1,cu epicentru la
numai 26.53 km în RMGV a produs trepida ţii semnificative de 0.8351 mm/s2 ceea ce indică faptul că cutremurele crustale cu
Mw>5 cu epicentrul în Zona Făgăras – Câmpulung prezintă un risc semnificativ pentru infrastructura energetică din defileul
Oltului.
Principial, viteza de deplasare şi atenuarea undei seismice este determinată de structura morfologică a straurilor geologice
pe care le străbat. În acest context diferenţele de viteze şi accelera ţii înregistrate la RMGV şi ARR pot fi explicate şi prin
difenţele geologice semnificative între loca ţiile acestora. La ARR traductorul de vibra ţii este montat în rocile cristaline
(stâncile) de pe versantul vestic al munţilor Ghiţu spre deosebire de RMGV unde traductorul este pozat în aluviunile râului
Olt în depresiunea din subcarpa ţii Getici.
Din cele de mai sus rezultă că prin prelucrarea datelor achiziţionate în urma a 7 evenimente seismice cu epicentre şi
caracteristici diferite (un cutremur crustal Mw 2.5 cu hypocenter h=6 km şi epicentu la numai 26.53 km de la punctul de
măsură din Râmnicu Vâlce produs în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, 3 cutremre subcrustale de Mw 3.9 cu h=126km, Mw
3.8 cu h=125km şi Mw 4.2 cu h=77km cu epicentrele în zona seismică Vrancea, 3 cutremure crustale cu epicentre îndepărtate:
Mw 4.7 si h=7km cu epicentre în nordul Turciei la peste 850 km, Mw 5.6 şi h=5km cu epicentre în Grecia continentală la
peste 620km şi Mw 5.5 şi h=5km cu epicentre în marea Adriatică la peste 740km) s-a constatat:
vitezele de deplasare a undelor seismice au fost cuprinse între 6.17 km/s şi 7.61 km/s;
accelera ţiile înregistrate cuprinse între 0.012m/s 2 şi 0.8351m/s2 sunt determinate de intensitatea cutremurului
analizat şi caracteristicile morfostructurale ale solului în direcţia epicentrului;
pentru acela şi cutremur, diferenţa maximă între valorile accelera ţiilor înregistrate în cele două puncte de măsură a
fost in cazul cutremurului crustal cu epicentre în nordul Turciei (la peste 850km), când la Râmnicu Vâlcea s -a
măsurat 0.3936 m/s2 iar la Vidraru doar 0.012 m/s2 – explicabil prin efectul de ecranare a masivelor muntoase
Iezer, Leaota şi Bucegi aflate pe direcţia Vidraru-epicentru; diferenţa semnificativă între valorile accelera ţiilor
înregistrate în cele două puncte de măsură a fost şi in cazul cutremurului crustal cu epicentre în zona seismică FăgăraşCâmpulung, la care la distanţe aproximativ egale fa ţă de epicentru (26.53km respectiv 32.32km) accelera ţia măsurată
la Vidraru a fost de cca. 4.5 ori mai mică decât cea de la Râmnicu Vâlcea – fapt explicabil atenuarea munţilor Frunţii
şi Cozia aflate pe direcţia epicentruVidraru;

În cazul cutremurelor subcrustale cu hypocentre cuprinse între 77 şi 145km (comparabile cu distanţele
epicentrupunct demăsură) şi epicentru în zona seismică Vrancea, accelera ţiile maxime înregistrate în cele două
locaţii au fost aproximativ egale.
7. Diseminarea rezultatelor obţinute
Rezultatele obţinute au fost diseminate prin:
- două pagini web actualizate - http://www.infp.ro/index.php?i=pr_speign
- https://electrovalcea.ro/cercetare-dezvoltare/ prezentarea/comunicarea de lucrări la manifestări interna ţionale de
prestigiu (cu comitet de program), articole publicate în reviste indexate în baze de date interna ţionale (SCOPUS,
IEEEXplore) şi / sau WoS/ISI, după cum urmează:
7.1. Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu (cu comitet de program)
Vi. 1. Victorin-Emilian Toader, Ovidiu Cıogescu , Andrei Mihai, Adriana Borș, Dan Doru Micu , Iosif Lıngvay, Protection
of power systems by earthquake warning based on local assessment of seismic events, 9th International Conference
on Modern Power Systems (MPS), 2021, 16-17 June, Cluj N, România = Anexa 1., Anexa 2.
Vi. 2. Victorin-Emilian TOADER, Andrei MIHAI, Gabriela CÎRCIUMARU, Andreea VOINA,Ovidiu CIOGESCU, Iosif
LINGVAY, Safety in operation of the power systems in Vâlcea-Făgăras-Câmpulung seismic area, International
Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), 9 -10 December 2021, Cape Town-South
Africa = Anexa 3., Anexa 9.
7.2. Articole apărute în reviste BDI
D. 1. Lingva y I., Toader V., Ciogescu O., Mihai A., “Comparative assessment of tectonic waves affecting the hydropower
plants in Făgăraş-Câmpulung seismic area” in Electrotehnica , Electronica, Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no. 3,
p. 46-54, https://doi.org/10.46904/eea.21.69.3.1108006 Anexa 4.
D. 2. Lingvay I., Toader V.E., Ciogescu O., BorȘ A., Mihai A., “Complex system for earthquake prediction, warning and
local assessment of seismic events”, in Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no . 1, pp. 92101,
https://doi.org/10.46904/eea.21.69.1.1108011 Anexa 5.
7.3. Articole / lucrări în extenso în publicaţii WoS/ISI (IEEEXplore)

S1 Toader, V.‐E.; Mihai, A.; Moldovan, I.‐A.; Ionescu, C.;Marmureanu, A.; Lingvay, I., Implementation of a Radon
Monitoring Network in a Seismic Area. Atmosphere 2021, 12, 1041. https://doi.org/10.3390/atmos12081041 Anexa 6.

S2 Victorin Emilian, Toader; Ovidiu Ciogescu; Andrei Mihai; Adriana Borş; Dan Doru Micu; Iosif Lingvay, Protection of
power systems by earthquake warning based on local assessment of seismic events, 2021 9th International Conference
on Modern Power Systems (MPS), IEEEXplore, DOI: 10.1109/MPS52805.2021.9492581 Anexa 7.
S3 Victorin-Emilian TOADER, Andrei MIHAI, Gabriela CÎRCIUMARU, Andreea VOINA,Ovidiu CIOGESCU, Iosif
LINGVAY, Safety in operation of the power systems in Vâlcea-Făgăras-Câmpulung seismic area, International
Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), IEEEXplore, in press. Anexa 8.
8. Concluzii
Susţinut de 25 figuri reprezentative, 4 tabel, 21 referinţe bibliografice și 9 anexe au fost prezentate lucrările / activităţile
desfășurate în cadrul etapei II/2021 „Validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de
alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comandă ” a proiectului 12PTE/2020 - ESELFBio. Astfel se
prezintă rezultatele obţinute în urma desfășurării activităţilor:
Act. 2.1. - Realizarea, validarea terminalelor de comanda a întreruperii gazelor; Act. 2.2. - Testarea
funcţionarii ansamblului de echipamente, verificarea / validarea protocoalelor de testare in mediu
simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;
Act. 2.3. - Diseminarea realizărilor

În urma activităţilor desfășurate au fost realizate:
-

o analiză privind siguranţa în exploatare a obiectivelor energetice;
riscul seismic în zona municipiul Râmnicu Vâlcea;

-

punerea în funcţiune a staţiei seismice RMGV – monitorizarea mişcărilor seismice şi a evoluţiei parametrilor
precursori ai cutremurelor în Râmnicu Vâlcea;

-

realizarea, validarea terminalelor de comandă a întreruperii gazelor;

-

testarea funcţionării ansamblului de echipamente, verifica rea / validarea protocoalelor de testare in mediu
simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real;

-

o analiză a funcţionabilităţii RMGV, analiza datelor achiziţionate cu ocazia unor evenimente seismice –
comparativ cu alte staţii seismice din reţeaua INFP; diseminarea rezultatelor prin: o două pagini Web
actualizate;
o două lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu (cu comitet de program);
o

două articole apărute în reviste BDI;

o

trei articole / lucrări în extenso în publicaţii WoS/ISI (IEEEXplore)

Având în vedere cele de mai sus se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa II/2021 a
proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii
întregului sistem de alertare, realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comandă la RMGV au fost create condiţiile
pentru continuarea lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor aferente etapei III/2022 „Validarea soluţiilor de laborator şi
demonstrarea funcţionalităţii întregului sistem de alertare. Realizarea şi punerea în funcţiune a terminalelor de comandă
la beneficiari” și a activităţilor aferente.
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