Activitatea 4.4. Studii detaliate cu privire la reprezentarea zonelor inundabile din avalul barajelor
de test
4.4.1. Barajul Rapa Albastra Barlad – scenariu de rupere totala
Preambul
Dezvoltarea intensivă a zonelor urbane, precum și schimbările climatice expun comunități la riscuri mereu
crescânde. Reziliența acestora este în mare măsură dată și de capacitatea acestor comunități de a planifica
inteligent și sustenabil resursele disponbile. Astfel, în dezvoltarea stategiilor și planurilor de management,
un rol crucial este al informației spațiale și al posibilităților avansate de procesare și vizualizare. Luând
în considerare creșterea volumului și disponibilității acestora, este recomandat ca analizele de risc să fie
realizate utilizând sisteme informaționale geografice, pentru a maximiza capacitățile tehnice. Din păcate
însă aceste sisteme au capacități reduse de modelare a fenomenelor, astfel că o analiză de risc implică
folosirea mai multor medii de procesare. Trei soluții: în mod independent (GIS este utilizat doar la
pregătirea parametrilor și la vizualizarea rezultatelor), loose-coupling (se pot transfera fișiere prin
proceduri de transfer și conversii între GIS și model), iar cea de-a treia variantă reprezintă tight-coupling
sau integrarea modelului în mod nativ în sistemul informațional geografic. Deși necesită eforturi
substanțiale de dezvoltare, această soluție este considerată cea mai eficientă.
Analiză inundabilității pentru barajul Râpa Albastră, jud. Vaslui
Pentru analiza inundabilității barajului Râpa Albastră, s-a utilizat soluția integrată. În cadrului
Universității de Științe Aplicate și Arte din Sudul Elveției – SUPSI, a fost dezvoltat un modul pentru
simulare de inundație 2D dinamic, integrat în cadrul sistemului informațional geografic Geographic
Resources Analysis Suport System. GRASS GIS - este un sistem cu sursă liberă (open source) utilizat în
managementul și procesarea geodatelor, precum și în realizarea de produse cartografice și vizualizare 3D.
GRASS GIS suportă importul și utilizarea de noi module dezvoltate de către utilizatori.
Modulul dezvoltat pentru analiza inundabilității în cazul ruperii barajului se numește r.damflood, fiind
scris folosind limbajul de programare ANSI C. Modulul implementează o soluție numerică care rezolvă
ecuațiile Saint-Venant (ape de mică adâncime), utilizând metoda conservativă în aval. Motivația utilizării
acestei metode este dată de stabilitate, în cazul topografiei iregulate (comparativ cu celelalte metode ex.
metoda elementului finit). De asemenea, metoda poate reda în mod precis procesele fizice descrise de
ecuațiile diferențiale, iar schema numerică este aplicată unui grid regulat și, astfel, compatibil cu datele
raster din GIS. Soluția numerică aleasă a fost dezvoltată inițial la Universitatea din Mississippi și este
validă, însă pentru implementarea într-un GIS au fost necesare câteva ajustări ale condițiilor la limită și
câteva considerații specifice domeniului geospatial, precum extentul de calcul, sistem de referință etc.
Parametrii necesari rulării r.damflood sunt următorii:
(1) model digital al terenului – rezoluție spațială 10m; modelul include de asemenea, batimetria și
înălțimea barajului;
(2) date raster cu adâncimea apei;
(3) date raster conținând înălțimea modificată a barajului datorat rupturii;
(4) date raster conținând distribuția spațială a coeficientului Manning;
(5) durata de simulare.
Pentru barajul Râpa Albastră, durata de simulare a fost de 3h, iar ruptura de baraj până la nivelul terenului.

Datele raster au fost considerate astfel încât să fie respectate caracteristicile oficiale ale barajului: H =
18m , L = 810 m, V = 24,8 hmc și au fost obținute prin procesări succesive (r.mapcal, r.surf.contour,
r.lake etc.).
Pentru datele raster reprezentând distribuția coeficientului Manning, s-au utilizat date vectoriale ale
utilizării terenului, scara 1:5000.
Domeniul de calcul a fost de 1200m X 1400m.
Rezoluțiile datelor raster au fost de 10m X10m.
Simularea a rulat pentru 10800 s, cu un pas de 0.01s.
Timpul de calcul a fost de 9h 31m 03s pe o mașină virtuala cu 4 CPUs 2 GHz, 4 Gb RAM.
Figura 1 prezintă zona de studiu, iar figurile 2 și 3 geometria elementelor topografice și hidrografice
considerate.

Figura 1 Domeniul de calcul

Figura 2 Vizualizare 3D a geometriei elementelor hidrografice și topografice

Figura 3 Vizualizare 3D a geometriei elementelor hidrografice și topografice:
perspectivă NE-SV
În simulare, a fost introdus barajul, excluzând râurile secundare și canalele datorită influenței lor
nesemnificative în această simulare.

Rezultate simulării inundabilității în cazul ruperii barajului Râpa Albastră
Hărțile din figurile 4 și 5 reprezintă distribuția spațială a adâncimilor maxime ale apei (h[m]) pentru o
simulare de 3h.

Figura 4 Adâncime max a apei (m[h]), scara 1:65000
Figura 6 prezintă vizualizare 3D a distribuției spațiale a adâncimii maxime a apei.
Hărțile din figurile 7 și 8 reprezintă distribuția spațială a vitezei de propagare a inundației.
Distribuțiile spațiale ale undei de apă, precum și adâncimea maximă a apei rezultate în urma simulării de
rupere a barajului Râpa Albastră indică zonele cele mai afectate, în primele trei ore de la ruperea barajului.
Rezultatele obținute trebuie privite însă și din perspectiva rezoluției spațiale, atât pe orizontală cât și pe
verticală.
Localitatea Simila precum și partea nordică a orașului Bârlad sunt zonele cele mai expuse ale regiunii.

Figura 5 Adâncime max a apei (m[h]) , scara 1:4500

Figura 6 Adâncime max a apei (m[h]) 3D

Figura 7 Viteza de propagare a undei de apă, scara 1:65000

Figura 8 Viteza de propagare a undei de apă, scara 1:45000
4.4.2. Barajul Poiana Uzului, judetul Bacau
Pentru zona barajului Poiana Uzului au fost realizate in etapele trecute mai multe scenarii și
modelări ale sistemelor hidrologice, cu ajutorul softului HEC-RAS 4.1 dezvoltat de către Hydrologic
Engineering Center (US Army Corps of Engineers). Acest soft gratuit este cel mai utilizat din domeniu la
nivel mondial, fiind intens utilizat de agenții oficiale, având o continuă dezvoltare dată de implicarea
specialiștilor în domeniu, însă simplificând problema modelării hidrodinamice datorită limitării la un
model 1D (o nouă versiune 2D este de curând disponibilă, în HEC-RAS 5). Pentru că inundabilitatea are
evident un caracter spațial, software GIS (ESRI ArcGis împreună cu extensia HEC-GeoRAS) a fost
utilizat atât în determinarea și definirea elementelor hidrografice (canal, talveg, maluri etc.) cât și în
reprezentarea rezultatelor.
Caracteristicile barajului (Tabelul 1) au fost utilizate în determinarea potențialului de
inundabilitate și generare a unei anumite presiuni a apei, în breșele estimate a putea fi formate. Pentru
caracterizarea modelelor de rupere și implicațiilor rezultate au fost utilizate studiile realizate de către
Froehlich, sumarizate într-un spreadsheet Excel de calcul (Froehlich v2, 2008). Cu ajutorul acestui
instrument au fost generate 2 scenarii de severitate diferită, pentru modele de tip Pipping (rupere a
barajului și nu depășire de nivel). În HEC-RAS am utilizat valorile pentru Predicted Peak Flow.

Tabelul 1 – Caracteristicile barajului Poiana Uzului
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Datorită rezultatelor obținute cu ajutorul ecuațiilor lui Froehlich, în HEC-RAS nu a mai fost
utilizată modelarea pentru baraj ca structură (și funcția “Breach structure”). În schimb, o analiză
simplificată bazată pe definirea unui profil pentru un flux inconstant de scurgere (unsteady-flow) a fost
efectuată. Ca date de input pentru acest profil au fost utilizate orientativ valorile obținute anterior, cu
spreadsheet-ul menționat. Pentru ultima secțiune, fluxul a fost considerat cu ajutorul opțiunii “normal
depth”, cu un coeficient de 0.01.

Fig. 1 – Vedere 3D asupra Lacului și Barajului Poiana Uzului și a zonei în aval de baraj
Rezultatele, pentru două scenarii de rupere a barajului, pot fi observate în figurile următoare.
Modul de reprezentare arată apariția zonelor de inundabilitate (care depășesc albia normală a râului), de
la o oră după ruperea barajului la 3 sau 4 ore. Suprapunerea zonelor potențial peste harta satelitară arată
și comunitățile aflate în pericol. Simulările pentru ruperea barajului Poiana Uzului arată potențialul
evident de inundare a orașului Dărmănești. Al doilea scenariu – mult mai catastrofal (rupere aproape
completă a barajului), arată că există potențial de inundare și a zonelor joase ale orașului Târgu Ocna, la

două-trei ore de la ruperea barajului. Principalele probleme însă apar până la confluența râului Uz cu râul
Trotuș.

Fig. 3 – Hartă de inundabilitate pentru un scenariu de rupere a barajului Poiana Uzului, cu un maxim de
scurgere de 22600 cfs

Fig. 4 – Hartă de inundabilitate pentru un scenariu de rupere a barajului Poiana Uzului, cu un maxim de
scurgere de 108000 cfs

Activitatea 4.5. Evidentierea si cartarea rutelor de acces neinundabile in scopul realizarii planurilor
de interventie si evacuare din avalul barajelor de test – Barajul Poiana Uzului
D20. Harti cu rutele de acces/interventie/evacuare in caz de inundare a zonei datorita ruperii barajelor
de test;
Impactul inundațiillor provocabile de ruperea barajului Poiana Uzului
In cadrul evaluării impactului inundațiilor potențiale au fost utilizate în datele din cel de-al doilea studiu,
acestea fiind deja validate de către administratorii barajului ca fiind elocvente si fiind mai credibile.
În primul rând, analiza a vizat determinarea numărului de clădiri aflate în zona inundabilă. Numărul lor
(aproximativ 3057, doar în primele trei unități administrativ teritoriale – UAT, localizate în aval de baraj)
și locația pot fi vizualizate în figura 1. După cum se observă, numărul de clădiri potențial afectate este
foarte mare în orașul Dărmănești (și procentual este foarte semnificativ); estimând numărul de locuitori
aflați în aceste clădiri, putem spune că cel puțin 3000 pot fi în pericol direct. Doar în Dărmănești.

Figura 1. Harta localităților aflate în aval de barajul Poiana Uzului și impactul inundațiilor posibile
asupra clădirilor.

Figura 2. Imagini 3D obținute cu ajutorul GoogleEarth, ilustrând și zona potențial inundabilă. Locațiile
din care sunt văzute imaginile sunt reprezentate pe Figura 1

După cum se observă în Figura 2, inundația are o extindere longitudinală puternică și, datorită toponimiei,
nu există spații foarte largi care să permită o evacuare facilă (poate doar în zona comunei Dofteana, către
malul drept al Trotușului). Pentru a evidenția mai bine aspectele ce țin de evacuare rapidă, au fost realizate
și hărțile din figurile 3 și 4. Figura 3 ilustrează distribuția rețelei rutiere și feroviare în zonă. Pe ea au fost
trecute principalele direcții posibile de evacuare folosind automobilul, aceste direcții fiind pe drumuri care
ies din zona posibilă inundabilă și oferă siguranță ulterior în parcursul lor. Cu săgeți verzi au fost trecute
cele mai importante rute de evacuare.

Figura 3. Rețeaua rutieră și feroviară din zona posibil inundată prin ruperea Barajului Poiana Uzului; pe
hartă sunt trecute și rutele optime de evacuare rutieră.
Ținând cont de zona inundabilă, este evident că disfuncționalități majore pot apărea datorită blocării totale
a drumurilor și căii ferate ce străbat Valea Trotușului (de la Dărmănești până la Târgu Ocna). În cazul
evacuării locuitorilor din Dărmănești la nord de localitate, există legături ulterioare sigure ale drumului
național principal (DN12A), către Bacău sau Miercurea Ciuc. Din păcate, pentru locuitorii din Dărmănești
aflați de-a lungul zonei inundabile, singura soluția de evacuare optimă rămâne străbaterea a 3-4 km până
la drumul principal, sau, în cazul în care mai este timp, utilizarea drumului județean care urcă până
deasupra barajului. Calea ferată ce străbate Valea Trotușului asigură legătura între Miercurea Ciuc,

Comănești, Târgu Ocna și Onești, tranzitul fiind de până la 16 trenuri de călători pe zi. Obturarea acestei
rute ar însemna un impact destul de semnificativ (și un cost și efort de repunere în funcțiune foarte mare),
însă variante ocolitoare rutiere sunt disponibile.

Figura 4. Clădirile aflate în zona posibil inundată prin ruperea Barajului Poiana Uzului, colorate în
funcție de cât de aproape sunt ele de zona sigură neinundabilă (ținând cont și de o restricție impusă în
traversarea râurilor)
Figura 4 ilustrează cât de departe sunt clădirile din zona potențial inundată de ieșirea cea mai apropiată
din această zonă (fără să fie nevoie să fie străbătute râurile). Valoarea maximă a distanței este de 850 de
metri, ceea ce înseamnă în timp mediu de parcurgere pe jos 12-14 minute – destul de mult ținând cont de
rapiditatea creșterii volumului de apă într-o astfel de inundație. Se observă ca zone de risc principale satul
Sălătruc, centrul Dărmăneștiului și centrul satului Dofteana.

Impactul inundațiillor provocabile de ruperea barajului Izvorul Muntelui

Pentru Barajul Izvorul muntelui s-au realizat acelasi tip de cercetari. Acestea sunt prezentate in hartile din
Figurile 5, 6, 7, 8 si 9.

Fig. 5 – Vedere 3D asupra Lacului și Barajului Izvorul Muntelui și a zonei în aval de baraj

Fig. 6 – Hartă de inundabilitate pentru un scenariu de rupere a barajului Izvorul Muntelui, cu un maxim de
scurgere de 60000 cfs

Fig. 7 – Hartă de inundabilitate pentru un scenariu de rupere a barajului Izvorul Muntelui, cu un maxim de
scurgere de 200000 cfs

Figura 8. Rețeaua rutieră și feroviară din zona posibil inundată prin ruperea Barajului Izvorul Muntelui;
pe hartă sunt trecute și rutele optime de evacuare rutieră.

Figura 9. Clădirile aflate în zona posibil inundată prin ruperea Barajului Izvorul Muntelui, colorate în
funcție de cât de aproape sunt ele de zona sigură neinundabilă (ținând cont și de o restricție impusă în
traversarea râurilor)

