D16. Model functional Sistem terestru de supraveghere si monitorizare seismica a
barajelor instalat in amplasamentele barajelor de test – Barajul Poiana Uzului
Autori: Victorin Toader (asyst@asystech.ro) si Iren Adelina Moldovan
Barajul Poiana Uzului
Barajul si lacul Poiana Uzului, situate pe raul Uz, afluent al Trotusului, fac parte din
Administratia Bazinala Ape (A.B.A) Siret:
http://www.rowater.ro/dasiret/Lucrari%20hidrotehnice%20in%20administrare/Forms/AllItem
s.aspx.
A.B.A Siret are in administrare o suprafata de bazin hidrografic de 27858 km 2 , iar prin
sistemele de gospodarirea apelor si sistemele hidrotehnice independente din subordine are in
exploatare:
 11 baraje pentru retentii permanente si nepermanente de apa cu un volum total acumulat
197,50 mil mc;
 4 baraje de priza;
 3 derivatii;
 10280 km lungime cursuri de ape , pe care sunt realizate 319 lucrari de indiguire,
regularizare, aparari de maluri si consolidari, insumand capacitatea de 834.49 km;
 1 statie de tratare a apei;
 6 statii de pompare a apei, cu capacitate totala de 9,4 mc/s;
 1 MHC.
Barajul si Lacul de acumulare Poiana Uzului sunt situate in apropiere de Sălătruc (Darmanesti)
– Figura 1- si are ca scop principal alimentarea cu apa a populatiei din localitatile Bacau,
Onesti, Comanesti, Moinesti, Darmanesti, etc. si ca scop secundar producerea de energie
electrica.
Figura 1. Situarea Barajului si Lacului Poiana Uzului

Barajul in spatele caruia s-a format lacul este un baraj din beton, cu contraforti tip „ciupercã”.
Barajul construit între 1965 şi 1973, este primul baraj din România cu contraforţi si are 33
ploturi în clasa I de importanţă, si 28 galerii transversale, este lung de 507m, înalt de 84 m,
iar lătimea la bază fiind de 74,1 m. (Figura 2).

Figura 2. Barajul Poiana Uzului (foto RoWater si INCDFP)
Acest baraj cu contraforti este unul dintre putinele baraje de acest fel din Romania (Tabelul 1),
fiind cel mai inalt dintre acestea si singurul din zona de studiu:

Tabel 1. Baraje cu contraforti din Romania
Baraj

Long E

Lat V

Rau

PIF

Tip

POIANA UZULUI
STRAMTORI
GURA RAULUI
SECUL

26.41
23.617
23.85
21.94

46.345
47.721
45.48
46.28

UZ
Firiza
Cibin
Barzava

1973
1964
1980
1963

CB
CB
CB
CB

H
(m)
82.0
52.0
74.0
41.0

L(m)

V(hmc)

500
198
330
136

90.0
16.6
17.5
15.1

Cota de altitudine la coronament este de 519 m fata de nivelul mării, lăţimea la coronament
fiind de 6 m plus garda, iar fundaţia barajului este adânca de 40 m şi lată tot de 40 m. În corpul

barajului este încastrată priza de apă potabilă, priza de apă industrială şi microhidrocentrala cu
o putere de 5 MW.
(http://www.orasuldarmanesti.ro/portal/bacau/orasuldarmanesti/portal.nsf/AllByUNID/Baraj
ul-Poiana-Uzului-00000A12?OpenDocument ).
Lacul de acumulare Poiana Uzului este un lac artificial format prin zăgăzuirea apelor Uzului
în 1973 odată cu construirea barajului de la Poiana Uzului, Pivniceri, în primul defileu al Uzului
între Dealu Mare, pe dreapta, şi Căpuţeanu, pe stânga. Pana in anul 1969, in acest loc se afla
satul cu acelasi nume, sat fondat in anul
Lacul are o lungime de 3,75 km, o suprafata de 334 hectare si un volum de 98 milioane metrii
cubi. Adancimea maxima a lacului este de 64,7 m (Figura 3).

Figura 3. Barajul si Lacul Poiana Uzului

In anul 2016 Administrația Bazinală de Apă Siret a realizat lucrări de reabilitare a barajului
Poiana Uzului, înlocuindu-se vanele la două goliri de fund ale acumulării.
„Aceste lucrări au fost necesare având în vedere atât uzura fizică și morală a vanelor existente,
cât și faptul că în timp s-a constatat faptul că vanele existente funcționează cu vibrații din cauza
vitezelor mari la trecerea apei prin ele. Mai mult, pentru a spori gradul de siguranță a
construcției, s-a stabilit montarea unui alt tip de vană decât cele montate inițial, respectiv vane
tip lămâie în loc de vane tip fluture. Acest tip de vane este adecvat la condițiile de curgere cu
viteze foarte mari a apei, fără producerea de vibrații și cu posibilitatea de reglare a gradului de
deschidere.” – sursa: RoWater.
In cadrul proiectului Daring, a fost instalata aparatura de monitorizare seismica si meteo
(Figura 4) si s-a realizat configuratia locala de achizitie si arhivare a datelor seismice, meteo si
nivel apa in lac.

Figura 4. Monitorizare seismica si meteo la Barajul Poiana Uzului

Transmiterea in timp real a datelor catre centrul de date din Magurele a fost realizata in anul
2016. Transmiterea datelor de nivel si meteorologice se face automat in pachete de 1 ora.
Casa Barajistului (Figura 5) nu se afla in zona de semnal GSM din acest motiv se utilizeaza o
antena (Figura 6) si un amplificator (Figura 7) de semnal conectate la router GSM Vodafone.

Figura 5. Barajul Poiana Uzului si amplasarea echipamentelor

Figura 6. Antena comunicatii GSM.
Caracteristicile antenei (Fig.6) sunt prezentate in tabelul urmator. Ea corespunde cu banda
GSM Vodafone.

Denumire produs
Banda [MHz]

Tabelul 2
Antena amplificare semnal GSM 850-960MHz
850-960

Castig [dB]

16,5

Raport fata / spate [dB]

26

Polarizare

V

Numar de elementi

20

Impendanta de iesire [Ohm]

50

Ambalaj

folie PE

Greutate (fara cablu) [kg]

0.92

Inaltime [m]

1,7

Lungimea cablului [m]

10

Conector cablu

FME

Semnalul receptionat de antena este amplificat de un repetor GSM (Figura 7) cu urmatoarele
caracteristici.
Tabelul 3
Denumire produs
Amplificator/repetor semnal GSM
Acoperire [mp]
150
Frecventa (Up Link) [MHz]
(Down Link) [MHz]
Putere de iesire
Castig [dB]

890-915
935-960
UL/DL 15dBm
UL 40/DL50

UL 40/DL50
Impendanta [OHm]

50

Intarziere [us]

1,5

Nivel al semnalului parazitar [DBm]

<=-40

Temperatura de lucru (grade Celsius)

-25/+55

Alimentare

AC 220V / 50Hz

Un router GSM (Huawei B310) cu o cartela Vodafone asigura conectarea la calculatoarele de
achizitie a datelor seismice (regim continuu), de nivel si meteorologice (se transmit fisiere de
1 ora). Digitizorul seismic necesita un IP fix si public pentru transmiterea datelor. Prin acelasi
router se transmit si mesajele de averizare seismica locala si globala.

Figura 7. Amplificator GSM
Monitorizarea nivelului apei din lacul de acumulare se face cu un senzor de presiune (Figura
8) pe o coloana de apa cunoscuta (Figura 9)

Figura 8. Senzor de presiune SCAIME ATM
Iesirea de semnal este in standardul 4 – 20 mA corespunzator 0 – 60 m. Sistemul de achizitie
preia acest semnal dintr-o caseta a senzorilor cu afisaj al nivelului apei din lac si al infiltratiilor
(Figura 10).

Figura 9. Senzori de presiune – nivel baraj Poiana Uzului.

Figura 10. Panou de monitorizare a nivelul apei din lac si al infiltratiilor din baraj.
Software-ul de achizitie (Figura 11) determina valoarea masurata de senzor la care se aduna
nivelul local (parametru configurabil). Operatorul defineste o valoare de alertare a nivelului
peste care se genereaza un mesaj de avertizare. Datele meteorologice (in mod special
precipitatiile) completeaza informatia locala care poate induce seismicitate (Figura 12).

Figura 11. Panela programului de achizitie a nivelului apei din lacul de acumulare.

Figura 12. Nivelul apei in lacul de acumulare, date meteorologice

