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INTRODUCERE
Cuvinte

cheie: deplasarea în masă a pământului, degradarea terenului,

monitorizare topo-geodezică și scanare 3D, hartă inteligentă 3D, parametrii caracteristici
deplasării în masă, soluții tehnice, măsuri biologice, măsuri organizatorice.
Lucrarea de față reprezintă rezultatul a trei ani de pregătire doctorală, totodată și
pasiunea pentru știință, în vederea realizării unui studiu complex asupra monitorizării
alunecărilor de teren, cu ajutorul metodelor topo-geodezice și scanării 3D. De-a lungul
cercetărilor, am întâlnit diferite obstacole peste care am trecut cu ajutorul domnului
profesor îndrumător, dr. Ing. Dîrja Marcel, căruia doresc să-i acord pe această cale
mulțumirile pentru remarcile și discuțiile constructive pentru finalizarea lucrării de
doctorat.
Prezenta lucrare de doctorat abordează o problemă de importanţă majoră pentru
protecţia populației şi monitorizarea degradării terenurilor privind deplasarea în masă a
pământului.
Cercetările şi studiile efectuate se referă la patru amplasamente din jud. BistrițaNăsăud, zone recunoscute de ISU pentru favorabilitatea de producere a deplasărilor în
masă ale pământului. Cercetarile amplasamentelor monitorizate prezintă diferite forme
ale deplasării maselor de pământ, generate de mediu și condiții antropice evidenţiate în
lucrare, ce afectează infrastructura din zonă.
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CAPITOLUL I
CARACTERIZAREA PROCESELOR DE DEGRADARE A
TERENURILOR
Capitolul I cuprinde noțiuni generale privind procesele de degradare ale
terenurilor, caracterizarea terenurilor degradate prin

deplasarea maselor de pământ,

repere geografice şi geologice ale județului Bistrița-Năsăud.
Degradarea solului reprezintă pierderea productivității economice și biologice sau
diminuarea acestei productivități. Ea poate fi determinată de un proces natural, de
utilizarea solurilor, ori de o combinație de procese naturale. Cauzele degradării solului
pot fi naturale sau legate direct sau indirect de factorul uman.
Caracteristicile solului sunt legate direct de procesele geologice exogene (alterare,
degradare, eroziune), cât și de activitatea agricolă. Toate acestea, împreună cu procesele
de pedogeneză, duc la generarea păturii de sol care se suprapune peste vechile roci
cristaline sau sedimentare (cum este cazul de față), și modelează mai mult sau mai puțin
relieful actual. Procesele de exogeneză sunt controlate de următorii factori : apă, aer,
temperatură, presiune, gravitație și factori biotici (Aroldi, 2005).
Procesul de degradare este rezultatul a două fenomene principale:
a) despădurirea, datorită creșterii continue a suprafeței arabile, precum și a cererii
de lemn (de construcții, pentru industria celulozei, de mobilă, de foc);
b) creșterea suprafeței agricole și a suprafeței pentru construcții.
Eroziunea – ca formă de degradare a solului ‒ se datorează acțiunilor vântului,
ploilor și omului care, prin lucrările agricole, a modificat textura solului.
Eroziunea de adâncime ia naştere în urma scurgerilor concentrate care pune în
mişcare un volum mare de pământ şi afectează formaţiunile geologice de profunzime,
întâlnind şi scoţând la zi pânza de apă freatică (DÎRJA și colab, 2002).
Procesele fizice de suprafață, precum degradarea rocilor sau a solului,
eroziunea și deplasările în masă ( a pachetelor litologice), sunt acele manifestări
care guvernează o parte din „ciclul rocilor”. Prin aceste procese se distruge rețeaua
cristalină internă, iar rocile își pierd coeziunea sau rezistența internă (Lutgens &
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Tarbuck, 2012). Astfel, este conferită ușurința cu care pătura superficială de sol de
la suprafață poate aluneca înspre piciorul unei pante, sub influența gravitației
(Stephen G.E. et al 2002). Deplasările în masă sunt mișcările descendente pe linia
pantei a unui pachet de roci sub influența gravitației. Eroziunea este înlăturarea
rocilor sub acțiunea apei, vântului și a gheții. (Lutgens & Tarbuck, 2012).
Alunecările de teren reprezintă o primejdie permanentă și pentru multe obiective
sociale: case de locuit, drumuri, construcţii hidrotehnice. Aceste alunecări sunt deplasări
gravitaționale descensionale și în exterior față de rocile din care provin, fiind provocate
de efectele de lichefiere ale stratelor argiloase (Veder. 1981).
Alunecările de teren sunt împărțite în următoarele categorii:

• alunecări consecvente
• alunecări insecvente
• alunecări asecvente
• alunecări deplasative
• alunecări detrusive
• alunecări tip curgere de teren
Pe teritoriul judeţului Bistriţa–Năsăud se evidenţiază formaţiuni cristaline,
magmatite neogene şi fliş transcarpatic, care aparţin zonei montane şi formaţiunilor
sedimentare specifice Bazinului Transilvaniei.
Zona flişului transcarpatic se suprapune peste o fosă umplută cu conglomerate,
gresii, gresii curbicorticale , gresii marne slab bituminoase şi şisturi argiloase dispuse
într-o structură, faliată şi cutată. În S-E-ul judeţului există magmatite din cuaternar şi
neogen reprezentate de bazalturi (vf. Bistriciorul), andezite, brecii piroclastice, tufuri.
La exterior, se adaugă depozite de lahar (bolovăniş andezitic, blocuri piroclastice
prinse într-un liant argilos sau nisipos) (Fl.Marinescu, S.Peltz, 1967).
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CAPITOLUL II
MATERIAL ȘI METODĂ. TEHNICI ȘI TEHNOLOGII DE
MONITORIZARE A MASELOR DE PǍMȂNT PRIN METODE TOPO–
GEODEZICE CLASICE, MODERNE ȘI SCANARE LASĂR TERESTRĂ

În cadrul cerecetărilor aferente prezentei teze de doctorat s-a urmărit utilizarea
metodelor clasice și moderne de monitorizare, în vederea comparării observațiilor și
determinărilor efectuate din punct de vedere cronologic a deplasărilor de pământ, și
totodată, de a stabili precizia rezultatelor topo-geodezice obținute prin diferitele
tehnologii utilizate (metoda clasică - (1) stație totală, metode moderne - (2) GPS static
și (3) cinematic, (4) scanare lasăr terestră).
Odată stabilit scopul cercetărilor, s-au desprins următoarele obiective:
Obiectiv 1: Identificare și descriere amplasamente afectate de alunecări de teren;
Obiectiv 2: Evaluarea din punct de vedere a riscului pe care îl prezintă fiecare
amplasament - în scopul de a stabili dacă este necesar sau nu efectuarea
studiilor geotehnice;
Obiectiv 3: Efectuare studiilor geotehnice, unde este cazul de a descrie în detaliu
stratificația terenului;
Obiectiv 4: Crearea rețelei de borne supuse monitorizării alunecărilor de teren prin
metode topo-geodezice;
Obiectiv 5: Efectuarea măsurătorilor în fiecare amplasament cu o metodă clasică și cu
cel puțin două metode moderne;
Obiectiv 6: Analiza și evaluarea observațiilor și determinărilor efectuate în cadrul
obiectivului 5, în vederea:
- comparării cronologice a deplasărilor de pământ;
- comparării metodelor clasice cu cele moderne, din punct de vedere al
preciziei de determinare a coordonatelor bornelor monitorizate.
Obiectiv 7: Realizare hartă inteligentă - prin modelare 3D, în vederea monitorizărilor
ulterioare și a identificării de:
6
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- factori atmosferici;
- factori hidrologici;
- factori geologici;
- factori geodezici;
- factori antropici.

Tema tezei de doctorat a fost realizată în cadrul a patru amplasamente din
județul Bistrița-Năsăud, astfel: Amplasament 1 - Municipiul Bistrița; Amplasament 2
- Oraș Năsăud; Amplasament 3 - localitatea Vermeș (UAT Lechința); Amplasament 4
- localitatea Ilva Mică (UAT Ilva Mică).
Rezultatele prezentate în urma observațiilor și determinărilor efectuate în
fiecare amplasament afectat de alunecări de teren conțin prezentarea metodelor topo
geodezice clasice și moderne de monitorizare utilizate.
Prelucrarea datelor obținute s-a efectuat conform standardelor impuse și
condiționte de caracteriticile tehnice ale metodelor de măsurare utilizate. De exemplu,
una dintre cele mai utilizate metode de monitorizare a maselor de pământ este

efectuarea măsurătorilor prin metode topo geodezice clasice, cu rezultate
interpretate prin metoda profilelor.

Principiul acestei metode constă în urmărirea

deplasărilor care pot apărea pe trei direcții, ceea ce duce la o bună monitorizare a
amplasamentelor studiate.
În fiecare amplasament s-a utilizat metoda clasică de monitorizare, rezultatele
fiind interpretate prin întocmirea profilelor. În

principiu,

profilul

rezultă

din

intersecția unui plan vertical ce conține linia considerată și suprafața terenului.
Punctele caracteristice s-au ales la începutul și sfârșitul schimbărilor de pantă și în
anumite zone amplasate în preajma alunecărilor de teren existente.
În cadrul obiectivului patru - crearea rețelei de borne, pentru anumite puncte
caracteristice zonei studiate s-a materializat în teren prin borne din beton armat (Fig.
2.1-2.2), cu lungimea totală de 800 mm cu tijă metalică, diametru 16 mm, iar partea
inferioară fiind cilindrică, cu diametrul de 100 mm și lungime 220 mm.
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Poziția acestor puncte se determină în plan, prin unghiuri orizontale și
distanțe, sau numai prin distanțe când acestea sunt coliniare, iar în înălțime, prin
nivelment geometric sau trigonometric.
Coordonatele stereografice ale bornelor supuse monitorizării s-au determinat
cu ajutorul metodelor topo-geodezice moderne GPS metoda RTK și metoda statică
(Fig. 2.1-2.2).

Fig. 2.1. bornă monitorizare

Fig. 2.2. - vedere în plan bornă

CARACTERIZARE ȘI LOCALIZARE A AMPLASAMENTULUI 1 - MUNICIPIUL BISTRIȚA

Parcul Industrial este unul dintre cele 4 areale studiate, amplasamentul
cercetat se regăsește în S-E-ul Municipiului Bistrița, cart. Sărata – parc industrial axa B.
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată reprezintă o pantă de 15° pe
direcția Est-Vest. Geologic, zona este reprezentată de către sedimentarea Miocen medie
a Bazinului Transilvaniei, formată din argile, nisipuri, tufuri și sare, urmată apoi de
argile marnoase, nisipuri și tufuri Miocen superioare.
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Fig. 2.3. Alunecarea de teren Mun. Bistrița, cart. Sărata, Parc Industrial Bistrița Sud
(foto original)

Caracteristicile specifice ale deplasării în masă a terenului se datorează amenajării
căilor de comunicații din parcul industrial nou creat. S-au efectuat lucrări de amenajare
în zona versantului, iar în urma ploilor excesive din acea perioadă s-au pus în
mișcare mase de pământ ce au dus la distrugerea drumului și a trotuarului nou creat
(Fig. 2.4.).

Fig. 2.4. Distrugerea parțială a căilor de comunicație (foto original)
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CARACTERIZARE ȘI LOCALIZARE A AMPLASAMENTULUI 3 - LOCALITATEA VERMEȘ

Localitatea Vermeș este un sat din județul Bistrița-Năsăud și aparține
administrativ de Comuna Lechința. Din punct de vedere geologic, zona Vermeșului este
caraterizată de Bessarabianul și Volhinianul Transilvan prin marne tari vinete, în
alternanțe cu nisipuri cu concrețiuni și plăci de gresii. În partea superioară, litologia
devine mai nisipoasă și conține uneori și intercalații de conglomerate și tufuri.

Fig. 2.5. - Încadrare amplasament – (Google earth)

Fig. 2.6. Amplasament studiat

Fig. 2.7. Amplasament studiat
10

ing. SZILAGYI Istvan Botond

Teză de doctorat -Rezumat

CAPITOLUL III
REZULTATE PRIVIND MONITORIZAREA ALUNEĂRILOR DE TEREN
Primul amplasament studiat este cel localizat în municipiul Bistrița, Parc Industrial
Bistrița Sud. În urma îndeplinirii primului și celui de al doilea obiectiv stabilit în cadrul
acestei teze de doctorat, s-a constatat necesitatea întocmirii și a unui studiu geotehnic
pentru acest amplasament.
Substratul a fost investigat prin 3 foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între
10.50 metri și 11.00 metri și 3 penetrări dinamice grele de tip DPSH-B.
Litologic, subtratul este constituit din 3 strate diferențiate între ele prin
propietățile pe care acestea le prezintă studiind carotele:
• Stratul Nr.1 - Argilă negricioasă moale consistentă;
• Stratul Nr.2 - Argilă prăfoasă/argilă nisipoasă prafoasă cafeniu deschisă,
moale-consistentă- vîrtoasă, cu intercalații cenușii;
• Stratul Nr.3 - Argilă marnoasă cenușie, vârtoasă-tare cu benzi cafeniu
închise la partea superioară. Forajele sunt pe partea nordică a versantului,
chiar deasupra unui drum utilitar de pe teritoriul parcului industrial.

Fig. 3.1. Iveco Tyroller (foto. original)
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Fig. 3.2. Carote din substrat (foto. original)

Fig. 3.3. Coloane stratigrafice (Studiu Geothenic parc industrial Bistrița - Sud)
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Tehnici și tehnologii de monitorizare a maselor de pământ - Parc Industrial Bistrița
Sud
Pentru obținerea bazei topografice, s-au efectuat măsurători cu stație totală
GeoMax Zipp 20 și GPS South 82T și scanare 3D Sense. S-au materializat în teren 4
borne caracteristice supuse monitorizării, iar în zona de teren alunecată s-au efectuat
scanări 3D.
Importanța acestei teme constă în determinarea cu exactitate a deplasărilor de
teren prin diferite cicluri și metode topo geodezice.
Prima metodă constă în măsurători efectuate cu stația totală GeoMax Zipp 20 şi sa efectuat o drumuire formată din 3 puncte de stație din care s-au radiat detaliile din
teren prin metoda radierii, efectuându-se măsurători din toate cele 3 puncte de stație.

Fig. 3.4. - Staţie Totală GeoMax

Fig. 3.5. - Staţie Totală GeoMax

Principalele operațiuni realizate în această etapă au constat în stabilirea poziției
în teren a celor 4 borne supuse monitorizării,
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efectuării profilelor, efectuarea măsurătorilor, iar în urma prelucrării acestora a rezultat
planul de situație și modelul 3D al terenului prezentat in Fig 3.6, prelucrarea datelor s-a
realizat cu ajutorul softurilor : Autocad Map 3D, TopoLT, CADian, TransLT, ProfLT,
SurfeCE, TransDatRO 4.04, Cinema 4D, Sense scanner 3D, South GPS Procesor 4.0.

Fig. 3.6. Prelucrarea datelor topografice determinate cu stația totală Geomx Zipp 20
cu ajutorul programului AutoCAD Map 3D (print screen AutoCAD Map 3D)

Pentru o mai bună eficientizare a lucrărilor topo-geodezice s-au efectuat
măsuratori cu ajutorul tehnologiei GPS GNSS, în mod RTK.
În fig. 3.7 este prezentat modelul 3D al terenului suprapus cu etapa 1 de
măsurători (măsurători efectuate cu stația totală) și etapa 2 de măsurători (efectuate
14
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cu tehnica GPS RTK). În cadrul modelului 3D, s-a prezentat relieful în spațiu, ținând
cont de elevație.

Fig. 3.7. Suprapunerea modelului 3D a terenului din punct de vedere cronologic și
determinarea coordonatelor în sistem Stereografic 1970 și RMN 1975 cu diferite
instrumente topo-geodezice. (print screen ZWCAD 2015, original)
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Fig . 3.8. Profil transversal 5 cu suprapunerea etapelor de măsurători (original)

Fig . 3.9. Profil transversal 6 cu suprapunerea etapelor de măsurători (original)
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MONITORIZAREA MASELOR DE PĂMÂNT DIN COM. LECHINȚA, LOC. VERMEȘ

Metodologia de cercetare constă în identificarea zonei și plantarea de borne din
beton în vederea monitorizării maselor de pământ şi a amplasamentului în studiu.
S-au folosit 3 metode moderne (GPS prin metoda statică și metoda cinematică cu
dublă frecvență L1/L2) și scanarea 3D, în vederea monitorizării alunecărilor de teren.
Calculele coordonatelor s-au efectuat în rețeaua națională de coordonate
Stereografic 1970 din punct de vedere planimetric și altimetric în rețaua națională RMN
1975.
Aparatele folosite pentru determinarea coordonatelor sunt GPS South 82T, cu
sistemul| TransData implementat, Sense Scanner 3D cu o rezoluție de 1 mm și stația
totală TopCon 3002N cu precizie de 2 secunde.
Scanerul Sense 3D scanează obiecte de dimensiuni cuprinse între 0,2 m
până la maxim 3 m.

Fig. 3.10. Scanner Sense 3D (http://www.amazon.co.uk/Sense-3D-Scanner)
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Distanța de la care se poate scana este ȋntre 0.4 m si 1.5m.
Condițiile de iluminare diferite pot afecta performanțele de scanare ale detaliilor,
iar scanerul Sense este proiectat pentru utilizarea în interior și va avea performanțe mai
scazute în lumina directă a soarelui.
Poate scana şi pe ȋntuneric, dar ȋn cazul acesta, nu se vor putea ȋnregistra culorile
obiectului scanat.
Scanerul are ȋn partea din faţă jos un proiector laser Clasa I, care va proiecta un
fascicul ȋn infrarosu pe modelul scanat (acest fascicul este invizibil cu ochiul liber),
fasciculul fiind detectat de camera din mijloc. Infomaţiile captate de această
camera se vor converti cu ajutorul software-ului din PC, creându-se astfel modelul 3D
al obiectului scanat. Tot ȋn partea din faţă (sus), scanerul dispune de o a doua
cameră care, cu ajutorul aceluiaşi software din PC, va capta culorile de pe suprafaţa
obiectului scanat.
Modul de scanare se face ȋn perspectivă, adică obiectele mai apropiate sunt privite
cu mai multe detalii decât obiecte care sunt mai departe.

Practic, scanerul

funcționează în același mod ca și ochii noștri. Ca atare, un obiect care este 2,5cm în
dimensiune, în apropiere de scaner poate fi văzut mai bine decât același obiect, care
este mai departe de scaner.
Temperatura la care se poate folosi scanerul este ȋntre 5°C si 40°C, ȋn afara
acestui interval de temperatură, scanarea va fi la o calitate inferioară sau scanerul nu va
funcţiona deloc.
Mod de conectare USB 2.0/USB 3.0
Siteme de operare compatibile cu scanerul SENSE: Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Mac OS X 10.8 sau versiuni mai noi.
La cea mai mare rezoluție, distanța dintre puncte va fi de aproximativ 0,64mm, și
se vor obține scanări de la aproximativ 20.000 până la 400.000 de triunghiuri.
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Fig. 3.11 Cadian 2011 – Prelucrarea datelor culese din teren privind realizarea planului
topografic (original)
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Fig. 3.12. Cadian 2011 - Crearea curbelor

Fig. 3.13. Modelul 3D al terenlui

de nivel și stabilirea profilelor (original).
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Pentru o mai bună analiză a realității din teren, s-au efectuat scanări 3D a zonei
supuse monitorizării, s-au creat imagini panoramice, nori de puncte, modelul 3D și
analiza geometriei scanate.

Fig. 3.14. Imagine cu zona supusă scanării cu ajutorul tehnologiei de scanare 3D.
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Fig. 3.15. Prelucrarea informațiilor cu ajutorul softului Cinema 4D (original)

Fig. 3.16. Analiza informațiilor în urma prelucrării elementelor scanate din teren
(original)
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CAPITOLUL IV
REZULTATELE DEPLASĂRILOR DE TEREN ȘI PRECIZIA
MĂSURĂTORILOR EFECTUATE
În cadrul studiilor și cercetărilor ce fac obiectul tezei de doctorat, prin analiza
rezultatelor, s-au format concluzii cu privire la monitorizarea maselor de pământ. În
cadrul acestui capitol sunt prezentate rezultatele obținute în urma monitorizării
amplasamentelor studiate cu ajutorul metodelor topo-geodezice şi scanării 3D.

REZULTATELE OBȚINUTE PRIVIND EVOLUȚIA ALUNECǍRII ACTIVE MUN. BISTRIȚA PARC INDUSTRIAL SUD

Tabel 4.1.
Coordonate etapa 1 de măsurători

Borna
M1
M2
M3
M4

Nord (X)
621285,29
621305,86
621323,65
621331,28

Est (Y)
Cota
Metoda
458690,87 348,740 staţie totală
458685,15 345,100 staţie totală
458688,33 345,210 staţie totală
458651,33 335,440 staţie totală

Urmărirea deplasării maselor de pământ din cadrul Parcului Industrial Bistriţa –
Sud, prima metodă de determinare a coordonatelor, a constat în măsurători cu stația
totală asupra bornelor amplasate în teren. Mediile coordonatelor

rezultate sunt

prezentate în tabelul 4.1.
În fig. 4.1 este prezentată amplasarea bornelor în teren schița vizelor și a
drumuirii.
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Fig. 4.1. Materializarea bornelor (print screen ZWCAD 2015)

În urma determinării coordonatelor cu tehnică GPS GNSS RTK, în sistem
stereografic 1970 şi RMN 1975, au rezultat coordonatele prezentate în tabelul 4.2.
Aceste diferențe de coordonate pot proveni de la eroarea de determinare în mod
RTK care, în soluție FIXED, este cuprinsă HSig 0,010-0,040m şi VSig 0,010-0,050m.
În urma suprapunerii coordonatelor bornelor, din punct de vedere cronologic cu
etapele de măsurători, au reieşit deplasări pe verticală cuprinse între 0, 02 si 0,33 m şi
pe orizontală cuprinse între 0,02 - 1,80 m.
Borna M1 s-a deplasat pe orizontală pe direcția Vest 0,02 m, iar pe verticală 0,01
m; Borna M2 s-a deplasat pe orizontală pe direcția N- V 0,73 m, iar pe verticală 0,18 m;
Borna M3 s-a deplasat pe orizontală pe direcția N- V 1,77 m, iar pe verticală 0,33 m;
Borna M4 s-a deplasat pe orizontală pe direcția Nord 0,01 m, iar pe verticală 0,01 m.
Tabel 4.2.
Coordonate etapa 1 de măsurători
Borna
M1
M2
M3
M4

Nord (X)
621285,26
621305,84
621323,64
621331,25

Est (Y)
Cota
Metoda
458690,85 348,750 GPS RTK
458685,14 345,133 GPS RTK
458688,31 345,200 GPS RTK
458651,31 335,420 GPS RTK

24

ing. SZILAGYI Istvan Botond

Teză de doctorat -Rezumat

Tabel 4.3.
Diferențe ale coordonatelor între metodele alese.

Borna

X (m)

M1
M2
M3
M4

0,030
0,020
0,010
0,030

Y (m)
-0,020
-0,010
-0,020
-0,020

Z (m)
0,010
0,033
-0,010
-0,010

Analizând profilele terenului din punct de vedere cronologic, am constatat
deplasări cuprinse între 0,10 - 3,58 m pe verticală şi 0,10 - 5,80 m dintre situația
inițială și ultima etapă de măsurători.
Tabel 4.4.

Elementele comparative ale alunecării de teren Parc Industrial Bistrița - Sud
Lungimea

Elemente
morfologice în
etapele de
măsurători

Lăţimea

masei

suprafeţei de

de pământ

ruptură Lr, m

alunecate
Ld, m

10.10.2014

Lungimea

Lăţimea

Lăţimea

totală a

suprafeţei

masei

alunecării

alunecate

alunecate

L, m

Wr, m

Wd,m

70.23

70.37

70,50

40.33

40.33

11.02.2015

71.57

71.69

71,75

40.80

40.80

26.07.2015

73.36

73.47

73,58

42.67

42.67

Pentru calculul volumului de pământ deplasat în perioada Octombrie 2014 Iulie 2015 s-au luat în considerare următoarele elemente:
- suprafața alunecată monitorizată: 2433 m2 ;
- volumul total de pământ deplasat este de 303 m3 şi s-a calculat cu
metoda de triangulație a modelului 3D al terenului
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Fig. 4.2.Volumul deplasat de pământ (original)

Aceste rezultate arată că nu pot fi formulate reglementări, principii
sau tendințe privind modul de evoluție al alunecării în secțiune transversală din
cauza complexității procesului de alunecare și al influențelor complexe pe
care

le determină factorii naturali şi de aceea consider benefică crearea harții 3D

inteligente prezentată in cadrul capitolului 5.
În urma analizei datelor geologice şi topografice, aprecierea potențialului de
producere a instabilității imobilului s-a făcut în conformitate cu principiul din Ghidul
GT 00-97 și Ghidul GT 019-98 (Criterii pentru estimarea potențialului și probabilității
de producere a alunecărilor de teren).
Conform prevederilor date în acest normativ, s-au evaluat valorile estimate ale
celor 8 factori de influență, după cum urmează:

α) Litologic – (pământuri PUCM, activ, U=90%), Ka = 0,61-0,80
β) Geomorfologic – teren cu înclinare mare (15°), Kb = 0,8-1,0
χ) Structural – roci sedimentare stratificate (mare), Kc = 0,61-0,80
δ) Hidrologic și climatic – cantități mari de precipitații, Kd = 0,61-0,80
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ε) Hirdogeologic – există o scurgere în interiorul versanților către
suprafața acestora, Ke = 0,81-1,0
φ) Seismic – gradul 6, Kf = 0,30
γ) Silvic – grad de acoperire cu vegetație ( <20%), Kg = 0,61-0,80
η) Antropic, Kh = 0,61-0,80
Coeficientul mediu de hazard se calculează cu relația :
Km2=[(KaxKb)/6](Kc+Kd+Ke+Kf+Kg+Kh)=[(0,8x0,8)/6](0,8+0,8+0,8+0,3+0,8+0,8)
=0,47
Km = 0,68
Conform coeficientului mediu de hazard la alunecarea de teren, amplasamentul
se încadrează în grupa amplasamentelor cu potențial de producere a aluncărilor de
teren ”RIDICAT”. (Km=0,1-0,8). Luând în calcul și valoarea factorului de stabilitate,
se apreciază potențialul de producere al alunecărilor de teren ”FOARTE MARE”
situație în care apare producerea alunecării, urmată de tendința de restabilizare.
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CAPITOLUL V
CREAREA HĂRȚII 3D – INTELIGENTE

În urma rezultatelor și interpretării lor, consider necesară crearea hărții 3D
inteligente deoarece poate monitoriza anumiți factori.
În timp, se poate preconiza pericolul hazardului și determinarea momentului
apariției lui. Factorii principali monitorizați în vederea preconizării hazardului sunt
următorii:

monitorizare

topo-geodezică,

structural,

hidrologic

şi

climatic,

hidrogeologic, seismic, silvic, antropic.

Fig 5.1. Harta 3D – inteligentă loc. Vermeș (original)

În cadrul hărții, la selectarea unui detaliu (ex. borna), se pot vedea informaţii
despre acel detaliu într-o bază de date (deplasări de coordonate XYZ, etapele de
măsurători, tipuri de aparate folosite în vederea efectuării măsurătorilor)
Harta inteligentă 3D răspunde întrebării cu privire la: ce s-ar putea întâmpla
dacă? Această întrebare presupune o analiză complexă urmărind anticiparea impactului
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unui eveniment (adăugarea / eliminarea / transformarea unui obiect / fenomen) asupra
mediului înconjurător (de exemplu: ce se poate întâmpla în cazul creșterii debitului
pârâului Lechința cu 10 mc/s). Astfel, se întâmplă un hazard și atunci harta inteligentă
ne poate preconiza apariția lui.

Fig. 5.2. Harta 3D – inteligentă hazard loc. Vermeș (original)

Layerele principale din punct de vedere topo-geodezic sunt următoarele :
• planul topographic;
• modelul digital al terenului;
• așezările omenești;
• rețeaua hidrografică;
• rețeaua de drumuri.
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Fig. 5.3. Layerele principale din punct de vedere topo-geodezic (original)
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În cadrul hărții digitale avem nevoie de

debitele râurilor și ale pârâurilor, de

tipurile de soluri, coordonatele stereografice ale punctelor supuse monitorizării și
precipitațiile multianuale.
În funcţie de timp și precipitații, putem simula diverse situații privind
monitorizarea alunecărilor de teren și

prevenirea populației în vederea catastrofelor

naturale.
Această hartă va putea fi perfect adaptabilă pentru orice zonă de alunecare de
teren cu caracteristici diferite de sol, precipitații și timp, și va putea fi folosită de
primării, ISU, societățile de asigurare (pentru evaluarea riscului unei polițe de
asigurare), Agentia Națională de Protecţie a Mediului (prin agențiile județene) și, nu în
ultimul rând, de instituțiile de invațământ.
Pentru a crea un algoritm de calcul corect este nevoie de cel puțin 2-5 ani de
monitorizare a bornelor materializate în teren, a precipiațiilor și debitelor pârâurilor și
râurilor în zona amplsamentului studiat.
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CAPITOLUL VI

EFICIENŢA ECONOMICĂ A METODELOR TOPO-GEODEZICE DE
MONITORIZARE A MASELOR DE PĂMÂNT

EFICIENȚA

ECONOMICĂ

MONITORIZARE

A

A

METODELOR

MASELOR

DE

TOPO-GEODEZICE

PĂMÂNT

DIN

DE

CADRUL

AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN LOCALTATEA VERMEȘ

Metodele topo geodezice alese pentru amplasamentul situat ȋn localitatea Vermeș
constau dintr-o serie completă de măsurători conform devizului şi ȋncă 2 serii asupra
bornelor monitorizate cu ajutorul GPS-ului South 82T metoda statică.
Tabel 6.1.

Deviz de lucrări topo-geodezice - Amplasament Vermeș

Denumire articol

Material

0

2
30 km

Manopera
Utilaj
3
0

1

Deplasare la
amplasament
5 ore

2

Analiza amplasamentului
6 buc.

4

5

borne beton
782 puncte
Determinare coordonate

2
0
10
0
100
5
0
0
1
32

TOTAL
(exclusiv
TVA)

utilaj

Nr.
Crt.

Valori totale
Manopera

P.U.

Material

Cantitate U.M.

4

5

6

7

0

0

60

60

0

50

0

50

600

30

0

630

0

782

0

782

-Lei-
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6

7

10

tehnica GPS metoda
RTK
18 puncte
Determinare coordonate
tehnica GPS metoda
STATICĂ
20 ore
Prelucrarea datelor GPS
60 ore
Intocmirea planului de
situaţie şi a profilelor
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0
0
100

0

1800

0

1800

0

400

0

400

0

1200

0

1200

0
0
200
0
0
1200
0

4922

TOTAL I – CHELTUIELI DIRECTE
Alte cheltuieli directe
C.A.S.
Sănătate
Şomaj
Concedii și indemnizații
Fond de risc
Fond de garantare

15.8 %
5.2 %
0.5 %
0.85 %
0.25 %
0.25%

777,68
255,94
24,61
41,84
12,31
12,31

TOTAL II – CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte
Profit
Cheltuieli TVA

10%
5%
24%

492,20
246,10
1181,28

TOTAL GENERAL/LUCRARE

7966,26

Eficiența economică a metodelor de scanare 3D și monitorizare a maselor de pământ
din cadrul amplasamentului situat în localtatea Vermeș

Ȋn cadrul studiului s-au folosit şi tehnologii de monitorizare cu scaner Sense 3D
iar costurile unei scanări cu metoda aleasă sunt relativ mici și avem rezultate forte
precise pe suprafețe de maximum 9 mp.
Consider oportună metoda aleasă pentru monitorizarea suprafețelor mici de teren
având costuri reduse de instalare şi operare, această metodă se pretează foarte bine
pentru monitorizarea dislocărilor maselor de pământ de pe versanți.
Pentru amplasamentul studiat s-au efectuat 3 scanări totalizând o suma de 1408
lei infimă față de celelalte metode folosite ȋn cadru studiului.
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Tabel 6.2.
Deviz de lucrări privind scanările 3D - Amplasament Vermeș

Denumire articol

Material

0

2
30 km

1

Deplasare la amplasament
1 ore

2

Analiza amplasamentului
3 buc

3

Elemente scanate
10 ore

4

Prelucrarea datelor scanate

Manopera
Utilaj
3
0
0
2
0
10
0
0
200
0
0
200
0

TOTAL
(exclusiv
TVA)

utilaj

Nr.
Crt.

Valori totale
Manopera

P.U.

Material

Cantitate U.M.

4

5

6

7

0

0

60

60

0

10

0

10

0

600

0

600

0

200

0

200

-Lei-

870

TOTAL I – CHELTUIELI DIRECTE
Alte cheltuieli directe
C.A.S.
Sănătate
Şomaj
Concedii și indemnizații
Fond de risc
Fond de garantare

15.8 %
5.2 %
0.5 %
0.85 %
0.25 %
0.25%

137,46
45,24
4,35
7,40
2,18
2,18

TOTAL II – CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte
Profit
Cheltuieli TVA

10%
5%
24%

87,00
43,50
208,80

TOTAL GENERAL/LUCRARE
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EFICIENȚA ECONOMICĂ PRIVIND CREAREA ŞI ȊNTREȚINEREA HǍRȚII INTELIGENTE 3D.

Fiind o hartă inteligentă, avem nevoie de informații ȋn timp real cu privire la
condițiile climatice, hidrologice, geologice şi geodezice, şi de aceea costurile ȋn
exploatare sunt destul de mari. Ȋn tabelul 5.6 este prezentat un deviz de lucrări privind
concepţia hărții şi exploatarea ei pentru o perioadă de 3 ani.
Ȋn vederea ȋntreținerii şi actualizării bazei de date din cadrul hărţii inteligente 3D
,există cheltueli totale pe o perioadă de 36 de luni, ȋn valoare de 111352,8 lei. Din total
deviz, suma de 28683,06 reprezintă studiile preliminare, iar pentru o lună de zile, toate
cheltuielile cu mentenanta harții inteligente 3D sunt ȋn valoare de 3093 lei.
Tabel 6.6.
Deviz de lucrări privind crearea şi mentenața hărții inteligente 3D - Amplasament
Vermeș.

Denumire articol

Material

0

2
1 buc
Ridicări topografice
suport hartă 3D
inteligentă
1 buc

1

2

3

4

5

Manopera
Utilaj

Staţie meteo Oregon
Weather Center
1 buc.
Studiu geotehnic cu
analize de laborator 10
foraje
1 buc
Stație monitorizare
hidrologică
72 puncte
Determinare coordonate
tehnica GPS metodă
STATICĂ (72
determinări pe ȋntreaga

3
4922
0

TOTAL
(exclusiv
TVA)

utilaj

Nr.
Crt.

Valori totale
Manoperă

P.U.
Material

Cantitate U.M.

4

5

6

7

4922

0

0

4922

800

0

0

800

0

0

8000

8000

4000

0

0

4000

0

7200

0

7200

-Lei-

0
800
0
0
8000
0
0
4000
0
0
0
100
0
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perioadă)
80 ore
6

Prelucrarea datelor GPS
6000 ore

7

Mentenanţa bazei de
date

0
20
0
0
10
0

0

1600

0

1600

0

60000

0

60000
86522

TOTAL I – CHELTUIELI DIRECTE
Alte cheltuieli directe
C.A.S.
Săntate
Şomaj
Concedii și indemnizații
Fond de risc
Fond de garantare

15.8 %
5.2 %
0.5 %
0.85 %
0.25 %
0.25%

13670,48
4499,14
432,61
735,44
216,31
216,31

TOTAL II – CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte
Profit
Cheltuieli TVA

10%
5%
24%

8652,20
4326,10
20765,28

TOTAL GENERAL/LUCRARE
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CAPITOLUL VII
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Concluzii generale
1. În urma studiilor efectuate în cadrul amplasamentului din municipiul Bistrița Parc Industrial Sud s-a constata că apariția mișcărilor de teren a fost declanșată de
factorii climatici și antropici, observându-se:
• curgeria apei din interiorul versantului către suprafața acestuia cu
dezvoltarea unor forțe de infiltrații;
• micșorarea rezistenței la forfecare;
• micșorarea rigidității masei de pământ prin fracturarea datorită fisurilor de
contracție, sau a pantei prea mari a taluzului;
• în pământuri cu contracții și umflări mari, au fost identificate fenomene de
pierdere a stabilității maselor de pământ chiar la pante cu înclinare mai
mică de 5-8° (tip curere plastică);
• conform datelor geologice şi topografice alunecarea este caracterizată ca
fiind de tip curgere plastică, ce s-a evidențiat printr-o deformație şi o
curgere de tip vâscos-plastic sau fluid, sub o încarcare inferioară celei de
rupere prin depășirea rezistenței la forfecare și care s-a dezvoltat, cu
precădere, în materialele argiloase.

2. În urma studiilor efectuate în cadrul amplasamentelor din orașul Năsăud și
localitatea Vermeș s-a constata că tipul de instabilitate a fost guvernat de următorii
factori: geologia amplasamentului (litologie, structură, regim hidrogeologic), declivitatea
versantului (morfologie), condiții meteo-climatice, condiții antropice, dar în urma
monitorizărilor efectuate s-a observat că alunecările de teren din aceste areale sunt
stabilizate.
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3. În urma studiilor efectuate în cadrul amplasamentului din localitatea Ilva Mică
s-a constata că tipul de instabilitate a fost cauzat de regimul de precipitații asociat cu
procese de pantă, panta taluzului existent fiind sub raportul 2:3 înclinare față de
orizontală, pe fondul situației existente date de modificările antropice.

4. Din cele patru amplasamente studiate și menționate anterior, doar în
amplasamentul Parc Industrial Bistrița Sud, deplasările în masă nu sunt stabilizate.

5. Identificarea cauzelor care au produs mişcarea terenului potrivit gradului de
complexitate

al acestor fenomene,

precum şi a faptului că modul lor de

manifestare a fost deosebit de variat, a condus la realizarea hărții inteligente, ţinând cont
de factori complecși, favorizanţi şi declanşatori, antropici şi naturali.
Concluzii privind monitorizarea alunecărilor
1. În cele patru amplasamente (Parc Industrial Bistrița Sud, oraș Năsăud,
localitățile Vermeș și Ilva Mică) s-au executat studii asupra geologiei amplasamentului
(litologie, structură, regim hidrogeologic), declivitatea versantului (morfologie), condiții
meteo-climatice, condiții antropice;

2. În vederea monitorizării alunecărilor de teren cu metode topo-geodezice clasice cât și
moderne s-a creat o rețea, după cum rmează:
•

În amplasamentul Parc Indistrial Bistrița Sud rețeaua de monitorizare a fost
formată din patru borne, o metodă clasică și două metode moderne;

•

În amplasamentul din orașul Năsăud rețeaua de monitorizare a fost formată din
două borne, o metodă clasică și două metode moderne;

•

În amplasamentul din localitatea Vermeș rețeaua de monitorizare a fost formată
din patru borne, trei metode moderne;

•

În amplasamentul din localitatea Ilva Mică rețeaua de monitorizare a fost formată
din două borne, o metodă clasică și două metode moderne.
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3. Punând la un loc factorii menționați anterior

s-a demarat alcătuirea hărți

tematice care prin operațiuni matematice (adunare, scădere, calcul diferențial) a dus la
identificarea diferitelor probabilități de apariție a unor anumite tipuri de instabilitate:
•

cu privire la producerea alunecărilor de teren din Parcul Industrial Bistriţa Sud,
factorul de mediu Km, pe baza căruia s-a elaborat harta de hazard la alunecări, se
înscrie ȋn valoarea 0,68 ceea ce semnifică un potenţial de producere al alunecărilor
de teren foarte mare.

4. Pe parcursul lucrărilor efectuate s-a constatat că sistemele topografice clasice
de urmărire și monitorizare a deplsării terenurilor au răspuns tot mai greu cerinţelor
actuale de eficientizare economică și preczie a rezultatelor obținute, în comparație cu
dezvoltarea reţelelor topografice prin tehnologia de poziţionare GPS și a scanării 3D:
•

dezvoltarea aptitudinilor de lucru practic cu instrumentele clasice și moderne
(stații totale, receptoare GPS și scanări 3D) a condus la determinarea poziției
bornelor monitorizate și în final la întocmirea planului de situație, respectiv creare
de profile transversale și longitudinale;

•

monitorizarea maselor de pământ prin sistemul GPS bazat pe sateliţi a
permis obținerea unei precizii de ordinul milimetrilor, sau chiar a fracţiunilor
de milimetru;

•

metoda aleasă privind scanările 3D a fost cea pentru care s-a utilizat scanerul
Sense, fiind metodă foarte eficientă din punct de vedere economic;

•

metoda în care s-a utilizat scanarea 3D Sense a oferit precizii foarte bune
pentru elemente mici, elementele scanate având un volum de maximum 27 mc;

•

precizia scanării și imaginea concludentă a deplasărilor maselor de pământ a fost
îmbunătățită prin scanarea din mai multe locaţii, prin stocarea datelor și
compararea seturilor de date ale punctelor scanate pentru obţinerea evoluţiei
geometriei sitului;

•

aplicarea măsurătorilor satelitare precum şi utilizarea tehnologiei 3D de scanare
a permis monitorizarea comportării în timp a fenomenului de mişcare a
suprafeţei terestre, constatându-se o micşorare a timpului necesar executării
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măsurătorilor de teren și un acces uşor şi rapid la punctele de urmărire
comparativ cu metoda clasică (stație totală);

5. Metodele moderne (GPS și scanare 3D) au oferit posibilitatea de a urmări în
timp real modificările suprafaţei terestră cauzate de alunecările de teren, din cadrul
amplasamentelor studiate, prin:
•

integrarea și stocarea datelor într-o hartă inteligentă, ce a făcut posibilă
observarea datelor istorice ale deplasărilor terestre și a activităților antropice
asupra amplasamentului;

•

utilizarea unor serii de programe de calcul și de raportare.

6. Monitorizarea alunecărilor de teren s-a efectuat prin:
• întocmirea planurilor de situație a fiecărui amplasament monitorizat;
• suprapunerea modelelor digitale ale terenului, după criteriu cronologic, rezultat
din etapele de măsurători efectuate;
• crearea profilelor topografice ale terenului suprapuse cu etapele de măsurători.
7. La alunecările de teren identificate, prin utilizarea tehnicilor de monitorizare
clasice cât și moderne s-a facilitat stabilirea celor mai potrivite categorii de măsuri şi
lucrări

de

ameliorare, având un control în timp real asupra stării cauzelor care a

declanşat degradarea terenuluit, implicit tipul de mişcare a masei de pământ.

8. Prin suprapunerea și analiza cronologică a modelelor digitale ale terenului
din Parc Industrial Bistrița Sud s-a constat că lungimea totală a alunecărilor a avut
următoarele variaţii:
• între etapa 1 (efectuată în anul 2014) și etapa 2 (efectuată la începutul anului 2015)
s-a înregistrat o lungime totală de 1,25 m;
• între etapa 1 (efectuată în anul 2014) și etapa 3 (efectuată la mijlocul anului 2015)
s-a înregistrat o lungime totală de 3,05 m;
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• între etapa 2 (efectuată la începutul anului 2015) și etapa 3 (efectuată la mijlocul
anului 2015) s-a înregistrat o lungime totală de 1,83 m.

RECOMANDĂRI

Fenomenul de deplasare şi de deformare a suprafeţei terenului, continuă să
prezinte un larg interes prin implicaţiile sale în problemele de protecţie a mediului şi
deprotecţie a construcţiilor existente la suprafaţă.
Dat fiind faptul că, declanşarea evenimentelelor naturale de risc major, cum
sunt, de altfel, şi deplasările de teren, pot produce catastrofe, recomandăm a fi necesara
abordarea efectelor acestora prin activităţi bazate pe gestiunea integrată a riscurilor.
Gestiunea factorilor de risc trebuie să fie efectuată sistematic printr-un pachet

de

măsuri, cuprinzând acțiuni specifice de prevedere, control şi refacere.
Pentru efectuarea măsurătorilor GPS recomandăm utilizarea receptoarelor de
dublă frecvenţă, care permit recepţia semnalelor de la satelit pe cel puțin două
frecvenţe L1 şi L2, indicată fiind metoda statică care oferă precizia cea mai mare de
determinare pe coordonatele X şi Y, respectiv cota H.
Totodată, în urma utilizării metodei topo-geodezice (moderne GPS - metoda
statică) de monitorizare a maselor de pământ, pe baza constatării obținerii unei precizii
submilimetrice, recomandăm ca sistemul să fie considerat a fi un sistem tradiţional de
monitorizare structurală, şi nu unul izolat ca în prezent.
În vederea asigurării unei precizii superioare a măsurătorilor altimetrice se
recomandă folosirea nivelelor digitale automate de clasă geodezică cu mire de invar.
Pentru o prognoză și avertizare mult mai concretă în cadrul hărții înteligente este
posibilă monitorizarea continuă (24/7) asupra mișcărilor maselor de pământ,c u
senzorilor inovativi, ce prezintă o tehnologie interferometrică cu microunde, cu o
precizie milimetrică și de la distanțe de până la 5 km.
În vederea identificării riscului de producere a alunecărilor de teren şi a
identificării zonelor critice reprezentate spaţial pe harta inteligentă, considerăm oportun
efectuarea și a prognozlore meteorologice şi cât și monitorizare hidrologică
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În urma observațiilor și a determinărilor efectuate, pentru prevenirea
alunecărilor de teren consider necesară stabilizarea deplasărilor de masă de pământ,
prin metode mai prietenoase mediulu, precum:
- colonizarea suprafeței păturii de sol cu plante care au rădăcină pivotantă,
acestea conferind un grad mai ridicat de stabilitate, crescând în mod special forța de
forfecare;
- instalarea de vegetație lemnoasă, care prin sistemul radicular influențează
drenajul substratului, prin creșterea coeziunii în adâncimi până la 1,0 m și chiar mai
mult; reține un procent din apa provenită din precipitații în litieră și coronament,
contribuind la reducerea de alimentare cu apă a zonelor expuse pericolului și la
reducerea scurgerilor de suprafață;
- consolidarea biologică cu specii vegetale erbacee cu înrădăcinare profundă și
cu un ritm de creștere accelerat, în vederea consolidării terenurilor supuse eroziunii.
Alte măsuri propuse pentru stabilizarea versanţilor ce pot oricând aluneca, sunt:
- coborârea nivelului pânzei de apă freatică până la adâncimea de 10,0 – 12,0
m, utilizând un sistem de drenaj vertical, având drenuri sifon, care funcţionează pe
principiul vaselor comunicante prin sifonare gravitaţională.
- construirii zidurilor de sprijin, spre exemplu: zidurile de beton armat cu piloți
forați, ce reprezintă o inovație în lumea inginerească și conferă cel mai mare grad de
stabilitate și siguranță când vine vorba de prevenirea unor astfel de evenimente.
Pentru

prevenirea deplasării maselor de pământ, se pot lua câteva măsuri

simple, precum:
- împiedicarea stagnării apei şi infiltrarea ei in sol prin realizarea de drenuri,
canale, rigole pentru eliminarea cât mai rapidă a apei rezultată din precipitații;
- drumurile să fie bine întreţinute şi pe cât posibil modernizate, pentru a putea
ajunge cât mai uşor la eventualele evenimente;
- trebuie avut în vedere păstrarea sau corectarea unghiului de pantă, acolo
unde este cazul;
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