Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Fizica Pământului

Sistem complex de prevenire a exploziilor
și incendiilor la instalațiile individuale de
gaze în urma cutremurelor de pământ
- SPEIGN Contract: 10PTE/2020 – SPEIGN ; UEFISCDI: PN3-P2-167/11.05.2020.
Perioada de derulare: mai 2020 – aprilie 2022

Utilitatea şi necesitatea sistemului SPEIGN
Instalaţiile de utilizare a gazelor naturale – risc major de explozii şi incendii

Cutremur

construcţii / instalaţii

incendii

Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la
instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ
- SPEIGN • Obiectivul general: - conceptia, realizarea, validarea unui sistem
complex de prevenire a exploziilor și incendiilor devastatoare
datorate instalațiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma
unor cutremure majore.
• Principalul obiectiv al proiectului: - extinderea ofertei de servicii
prestate de S.C. Electrovalcea, respectiv instalarea, punerea în
funcțiune și asigurarea mentenanței SPEIGN dezvoltate și validate
în cadrul proiectului.
• Obiectiv secundar: - dezvoltarea unei infrastructuri locale pentru
achiziţia de date geofizice (precursoare) în scopul evaluării
seismicităţii în zona Râmnicu Vâlcea, prognoza şi predicţia
cutremurelor.

Seismicitatea zonei – zona seismică Vâlcea-Câmpulung-Făgăraş

Falii crustale si statii seismice in zona Vâlcea-Câmpulung-Făgăraş

Construcţiile şi instalaţiile din Râmnicu Vâlcea sunt expuse:
• cutremurelor cu epicentru în zona Vâlcea-Câmpulung-Făgăraş (tipic crustale)
• cutremurelor cu epicentru în zona Vrancea tipic subcrustale – mult atenuate de munţi

Seismicitatea zonei Vâlcea

Zona Vâlcea - Evenimente seismice înregistrate în perioada 01.20.1995 – 10.03.2021:
a) – evoluţia cumulativă a energiilor descărcate; b) – mediile săptămânale

10.26.1550, h = 10 km, Mw = 6,5;
Evenimente 08.10.1590, h = 10 km, Mw = 6,5;
majore cu
12.07.1746, h = 10 km, Mw = 5,9;
epicentru în 12.08.1793, h = 10 km, Mw = 6,1;
zona Vâlcea : 02.19.1832, h = 10 km, Mw = 5,6;
10.26.1916, h = 10 km, Mw = 6,4;

Activitatea seismică crustală în Vâlcea
prezintă un trend de intensificare pronunţată

Tipic cutremure crustale (de
mică adâncime) care, la
intensităţi mai mari de Mw=4,5),
pe arii restrânse în jurul
epicentrului (pe o rază de 2-15
km) produc pagube
semnificative (Croaţia 2021,
Banloc, Voitec, Deta-TM/RO
12 iulie 1991, etc.

Sistemul SPEIGN conceput si realizat la Râmnicu Vâlcea
Bazat pe o soluţie tehnică originală dezvoltată în cadrul proiectului (BREVETATĂ)
Schema generală:

Schiţa dispeceratului local DL

Implementarea SPEIGN la S.C. Electrovâlcea SRL

Prevenirea scurgerilor necontrolate de gaze – terminalul
de comandă a electrovanelor de protecţie

Experimentarea – validarea sistemului SPEIGN

Preluare mesaje de avertizare şi execuția lui – cutremur Vrancea 13. martie 2022.

Experimentare – validarea sistemului de achiziţionare date
seismice locale (comparaţii cu înregistrările staţiilor din
reţeaua seismică naţională)

Cutremur (h=21km) Grecia 30. oct. 2020, Mw=7 (distrugeri majore în Karlovasi, Grecia, şi Izmir, Grecia)

Înregistrările comparative ale cutremurului subcrustal
(h=125,9km) vrâncean ML=4,2R din 27. februarie 2021.

Se observă că:
-- la o intensitate dată a cutremurului,
acceleraţiile măsurate sunt în
corelaţie (aproximativ proporţională)
cu distanţa dintre hipocentru şi
punctul de măsură;
-- vibraţiile produse de cutremurul
din Vrancea se resimte semnificativ
atenuat (de cca. 6 ori = MLR/RMGV)
în Râmnicu Vâcea

În loc de concluzii ……
În baza unei soluţii tehnice originale (brevetată) elaborată de personalul INFP
(partener proiect) şi S.C. Electrovâlcea SRL (coordonator proiect) fost conceput,
realizat, experimentat şi pus în funcţiune un sistem complex de prevenire a
exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor
de pământ - SPEIGN –
Sistemul a fost realizat prin sprijinul financiar al UEFISCDI (PTE
10PTE/2020 – SPEIGN - PN3-P2-167/11.05.2020.) şi prin cofinanţarea
semnificativă a S.C. Electrovâlcea SRL.
Sistemul pus în funcţiune, cu funcţionare validata atât in regim simulat cât şi în
mediu real asigură simultan:
achiziţia de date geofizice locale şi transmiterea acestora pentru prelucrare către
INFP / Dispeceratul Seismic Naţional contribuind astfel la dezvoltarea bazei de
cunoaştere naţionale şi internaţionale în domeniul fizicii Pământului – producere,
propagarea şi predicţia/prognoza evenimentelor/undelor seismice;
transmiterea în timp real (maxim 4 secunde de la detectarea/măsurarea locală a
unui cutremur major având acceleraţii ce depăşesc un prag de alertare prestabilit)
de semnale de execuţie câtre electrovanele de protecţie a instalaţiilor de utilizare a
gazelor naturale a abonaţilor racordaţi la sistem.
Sistemul realizat poate fi extins şi pentru protecţia altor obiective / instalaţii cu risc
ridicat în exploatare (cazane sub presiune, diverse instalaţii tehnologice, obiective
energetice etc.)

DECI……
Sistemul de protecţie SPEIGN a fost realizat
şi validat. Poate salva vieţi!
Rămâne ca racordarea la SPEIGN (utilizarea
lui) să fie solicitată de administratorii şi /sau
proprietarii instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale – eventual/chiar şi impusă prin
reglementări tehnice şi sau legale specifice
(ca în cazul air bag şi/sau a centurilor de
protecţie la automobile, căştilor de protecţie
la motociclişti etc.).

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Fizica Pământului

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi – vă stăm la dispoziţie.

SPIGN – S.C. Electrvâlcea SRL, Râmnicu Vâlcea – 12. aprilie 2022.

