RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC

Etapa I - Documentare, analiza si planificare
REZUMATUL ETAPEI
Ideea generala a proiectului o reprezinta eliminarea riscului asociat prabusirilor necontrolate ale unor
caverne subterane. Avand in vedere acest fapt, propunerea de proiect urmareste testarea unei noi metode
de dezafectare a cavernelor subterane, prin care aceste riscuri asociate cavernelor subterane, in special ale
celor rezultate in urma exploatarii sarii prin dizolvare, sa fie eliminate. Ideea de baza a proiectului a pornit
de la necesitatea rezolvarii unor probleme grave aparute in decursul timpului, cu privire la cavernele
subterane. Inainte de accidentul din decembrie 2010, de la Ocna Mures, singura zona unde problemele au
fost urmate de actvitati corespunzatoare (studii, proiecte si actiuni concrete de dezamorsare si limitare a
pagubelor) a fost la Ocnele Mari. Din acest motiv, in lipsa tuturor datelor, nu se poate spune cu exactitate
cat de mare este potentialul de risc asociat acestor caverne subterane, la nivel national. In estimarea
noastra, avem de-a face cu circa 200 de asemenea goluri, din care cel putin o treime se afla in situatii
limita - instabile pe termen mediu si scurt - in zone populate.
Metoda propusa implica eliminarea riscurilor asociate prabusirii, bazandu-se pe umplerea acestor caverne
cu diverse materiale, fie reziduri provenite de la diverse tipuri de activitati industriale (reziduri cu grad
scazut de poluare) – acolo unde zacamantul de sare permite (un zacamant compact, nefisurat, cu o
concentrate de saruri >95%, care sa contina intr-o anvelopa inchisa materialele introduse, nepermitandule contactul pe timp indelungat cu solul imprejmuitor), fie umplerea acestora cu material local (acolo unde
se poate vorbi de ecologizarea zonelor deja afectate, cum este cazul arealului Campurilor I si II de Sonde
de la Ocnele Mari.
Statia pilot propusa pe sonda 361 urmeaza sa asigure rambleierea integrala a cavernei acesteia si, in
acelasi timp, va permite optimizarea procesului tehnic de introducere a materialului steril in caverna,
pentru diverse pozitii ale nivelului piezometric al saramurii. Rezultatele obtinute urmeaza sa
fundamenteze proiectele tehnice care urmeaza sa fie intocmite pentru celelalte sapte sonde apartinand
exploatarii Ocnele Mari, precum si pentru alte situatii similare existente in tara (Targu Ocna, Ocna Mures,
Cacica, etc.).
In cadrul acestei faze au fost executate masuratori topografice de planimetrie, in Campurile I si II, Ocnele
Mari, ajungandu-se la concluzia ca rambleul se va asigura din zona invecinata conurilor de surpare ale
Campurilor I si II de Sonde de la Ocnele Mari, efectuandu-se in acelasi timp o ecologizare, o
sistematizare si o stabilizare a versantilor; lucrarile ce se vor executa vor contribui totodata la
introducerea ulterioara a terenurilor afectate de surpare in circuitul urbanistic al localitatii.
Rambleierea se va face prin deschiderea unei cariere cu semitransee realizate in scopul crearii
platformelor de atac a fronturilor de lucru. Platformele de atac vor fi sapate la nivelul treptelor si fiecare
treapta, cu inaltimea de 10 m va fi impartita in doua subtrepte, de cate 5 m fiecare. Introducerea
materialului in caverna va fi facuta dupa un algoritm determinat continuu, functie de materialul introdus.
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DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA

Activitatea 1.1 - Adunarea, sistematizarea, corelarea si analiza datelor existente in domeniu:
Metode actuale de dezafectare a cavernelor subterane
Pe plan mondial, la exploatarea sarii au fost si sunt folosite doua tipuri de extractie: pe cale uscata si pe
cale umeda (prin disolutie). Daca exploatarea sarii pe cale uscata s-a facut din timpuri stravechi,
exploatarea prin disolutie este de data recenta (secolul al XIX-lea). In Romania, exploatarea prin disolutie
s-a aplicat pentru prima data in Campul I de sonde de la Ocna Mures, incepand cu anii 1950.
Exploatarea sarii prin disolutie este un proces rentabil din punct de vedere economic, atat timp cat
fenomenele asociate acestui proces sunt tinute sub control. O monitorizare defectuoasa a exploatarii,
asocita unui management decizional inadecvat, pot conduce la accidente cu impact negativ asupra
sectorului social, economic si de mediu.
Pentru a ajunge la o aliniere la standardele europene si mondiale, ar trebui implemantata modelarea
numerica a procesului de dizolvare incepand din faza de amorsare pana in faza finala a exploatarii sondei.
In prezent, la exploatarile prin disolutie din Romania nu s-a aplicat modelarea numerica a procesului de
dizolvare. Utilizarea modelarii numerice, atat pentru sondele noi cat si pentru cele aflate in functiune,
stabileste aprioric forma finala a golurilor de dizolvare, utilizata la analiza starii de eforturi.
Monitorizarea realizata cu aparatura slab performanta a dus la cunoasterea insuficienta a geometriei
golurilor de dizolvare si a evolutiei acestora in timp. La exploatarea sarii prin disolutie in Romania, nu s-a
tinut intotdeuna cont de normele tehnice utilizate la nivel mondial. Acest lucru a condus la continuarea
exploatarii fara a lua in considerare urmatoarele aspecte:
• Conexiunile dintre caverne nu au fost considerate ca avand rol important in procesul de exploatare, asa
cum ar fi fost necesar.
• Aceste conexiuni au condus in anumite zone, la dizolvarea partiala/totala a pilierilor de siguranta si la
pierderea stabilitatii tavanului golului de dizolvare.
• In unele cazuri, nu a fost respectata grosimea planseului proiectat pana la formatiunea din acoperisul
zacamantului.
• Cunoasterea insuficienta a contextului tectonic existent la nivelul formatiunilor din acoperisul
zacamantului, a permis proiectarea golurilor de dizolvare in zone nefavorabile. Evolutia ulterioara a
acestora a generat procese de dezechilibru major, soldate cu prabusirea suprafetei terenului. Astfel de
fenomene de dezechilibru pot genera un impact negativ asupra mediului, datorita deversarilor de saramura
saturata pe suprafata terenului sau in emisarii de suprafata.
In cazul deversarilor de saramura in amestec cu fluid izolant (combinatie de produse produse petroliere)
folosit in tehnologia de exploatare, poate fi generata o contaminare a mediului cu hidrocarburi.
Golurile existente in subteran dupa exploatarea sarii prin dizolvare necesita o monitorizare permanenta
pentru a preintampina eventualele situatii nedorite care pot aparea. Se impune in primul rand o cunoastere
exacta a conditiilor in-situ la momentul inchiderii.
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Metoda propusa implica eliminarea riscurilor asociate prabusirii, bazandu-se pe umplerea acestor caverne
cu material local (acolo unde se poate vorbi de ecologizarea zonelor deja afectate, cum este cazul
arealului Campurilor I si II de Sonde de la Ocnele Mari.
O data cu introducerea materialului in caverna, prin intermediul coloanei de sonda va fi scoasa saramura
concentrata care va fi directionata catre un rezervor-hub. Acest rezervor va prelua atat saramura extrasa
din gol, cat si saramura concentrata adusa de la o alta sonda din apropiere, astfel asigurandu-se
permenenta disponibilitatii. Din rezervor se va alimenta echipamentul de amestecare steril-saramura
pentru introducerea in gol prin intermediul forajului de diametru mare. Surplusul de saramura va fi
orientat catre alte campuri de sonde, in vederea sustinerii presiunii in golurile acestora.
Metoda propusa a fi dezvolta in proiectul de fata, si anume, dezafectarea cavernelor subterane rezultate in
urma exploatarii sarii prin dizolvare, instabile din punct de vedere geomecanic, prin umplerea acestora cu
material, este o metoda noua, atat la nivel national cat si la nivel mondial. Este important totusi de notat
faptul ca la nivel mondial nu au existat cu adevarat premisele pentru a fi dezvoltata o asemenea metoda,
avand in vedere faptul ca aceste caverne subterane instabile nu se gasesc in zone populate, spre deosebire
de situatia Romaniei. Pana in acest moment, singura metoda de dezafectare a cavernelor instabile, la nivel
national este cea prin prabusire controlata. Daca la nivel mondial, in general, inca din faza de proiectare a
exploatarii s-a avut in vedere momentul prabusirii" (Ex: Solution Mining of Salt at Sarralbe, Lorraine,
France), cu evitarea din start a riscurilor de la acel moment, la noi in tara aceasta metoda de prabusire
controlata a fost dezvoltata si utilizata ulterior, cand situatiile de risc erau deja prezente (si de multe ori
manifeste), ca masura de dezamorsare sau precautie. Asemenea proiecte au fost puse in practica pana in
acest moment doar in zona zacamentului Ocnele Mari (campurile I si II de sonde), pentru ca o eventuala
prabusire necontrolata sa nu creeze dezastrele inregistrate in cazul primelor prabusiri din cadrul cavernei
SOCON (campul II de sonde), in anii 2001, 2002 si 2004.
In Romania singura metoda de dezafectare, dezvoltata si aplicata de coordonatorul acestei propuneri de
proiect - Universitatea din Bucuresti, in colaborare cu ceilalti doi parteneri implicati in proiect si cu alte
institutii, a fost metoda de dezafectare prin prabusire controlata, aplicata campurilor I si II de sonde de la
Ocnele Mari.
Specificul aparte al problemelor existente la cavernele create prin dizolvarea sarii in Romania
(monitorizare incompleta, structuri geologice si structurale complicate, exploatari aflate in zone
suprapopulate), ne-a condus catre intentia dezvoltarii unei metode specifice, care sa elimine riscurile
asociate prabusirilor, fie ele si controlate.
La nivel mondial, se disting cateva metode de control a cavernelor subterane, si anume:
Umplerea cavernelor cu sediment solide si saramura – acestui tip de abordare ii sunt asociate
doua exemple cunoscute (Northwich Mines, Cheshire, UK si Lapczyca, o zona intre Wieliczka si Bochnia
din Polonia) apartinand exploatarilor pe cale uscata si nici unul din aceste exemple nu a fost concretizat
intr-o metodologie complexa de lucru care ar putea fi preluata si aplicata la alte exploatari, fie ele si pe
cale uscata.
Prabusirea controlata a minei. Aceasta solutie este una dificil de pus in practica, avand in vedere
faptul ca stabilitatea minei este una destul de mare, in cele mai multe cazuri, proiectarea acestor mine
luand in calcul niste factori foarte mari de stabilitate. Acestui tip de abordare ii corepunde si exemplele
prezentate de noi cu privire la Campurile I si II de Sonde de la Ocnele Mari.
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Monitorizarea continua a minei. Datorita ritmului foarte rapid de schimbare a starii de eforturi si
deformatii, in functie de diversi factori, o monitorizare continua poate preveni aceste situatii, in scopul
impunerii unor masuri immediate, insa nu poate limita efectele. In cazul minei Jefferson, inundarea s-a
facut in cateva ore, la mina Vienenburg si Hedwigsburg inundarea a fost complete in cca. 28 de zile, etc.
Umplerea minei cu apa sau saramura. Aceasta solutie are multe avantaje si a fost aplicata in
nordul Germaniei. Aceasta metoda, asa cum spuneam si anterior, poate fi viabila in conditii de stabilitate
pe termen mediu sau lung. Insa, exista cazuri numeroase in care caverne pline cu saramura sub presiune
nu prezinta stabilitate nici macar pe termen scurt.
Pe plan mondial si incipient la noi in tara se practica utilizarea cavernelor subterane in sare ca depozite de
gaze, dioxid de carbon, hidrogen, etc. Aceasta situatie este valabila doar in cazurile in care zacamantul de
sare este unul compact, cu un procent de substanta utila (sare) de peste 99%, nederanjat din punct de
vedere structural (fara fisuri), aflat intr-un stadiu final de diapirism (fara a exista posibilitatea unor
deformatii datorate procesului de diapirism sau convergentei regionale). Aceasta posibilitate de utilizare a
cavernelor subterane nu este legata de dezafectarea cavernelor, pentru ca procesul in sine de utilizare a lor
ca depozite, implica automat o stabilitate pe termen lung a acestor caverne.

Activitatea 1.2 - Analiza amplasamentului propus pentru statia pilot
Pozitia spatiala si geometria zacamantului de sare de la Ocnele Mari sunt exprimate prin hartile cu izobate
la limita steril - sare (Figura 1) – construita pe baza a 183 de foraje - si la limita sare – steril (Figura 2) –
construita pe baza a 125 de foraje.
Figura 1. HARTA CU IZOBATE LA LIMITA STERIL / SARE (la spinarea sarii)
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Facand diferenta cotelor exprimate prin cele doua harti, a rezultat harta cu izopahite a zacamantului de
sare (Figura 3). Se constata ca suprafata inferioara a zacamantului se afunda relativ uniform spre nord.
Suprafata superioara pastreaza acest aspect numai in jumatatea nordica. In jumatatea sudica – si in special
in zona centrala a lentilei de sare – limita superioara este puternic contorsionata ca urmare a fenomenelor
de diapirism.
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Zacamantul de sare de la Ocnele Mari a fost exploatat prin metoda de dizolvare cinetica a sarii in 4
campuri de sonde, amplasate ca in Figura 4, in prezent exploatarea efectuandu-se doar in Campul III
Lunca si in Campul IV.
Figura 4. AMPLASAREA CAMPURILOR I-IV DE SONDE DE LA OCNELE MARI
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Pentru satisfacerea solicitarilor de sare in solutie, incepand cu anul 1960, au fost puse in functiune la
Ocnele Mari, in cateva etape, 4 campuri de sonde amplasate in zona centrala a zacamantului de sare
(Figura 4), usor accesibile, dupa cum urmeaza:
•

Campul I – amplasat pe Dealul Urzicaru compus din 10 sonde individuale, la care s-a aplicat
metoda de exploatare „cu ridicari continui”

•

Campul II – format din 15 sonde individuale amplasate in jurul Campului I si in extindere spre est
in cartierul Teica, la care s-a aplicat metoda de exploatare „cu ridicari in trepte mari”

•

Campul III – alcatuit din 33 de sonde din care:
-

28 sonde individuale exploatate prin metoda „cu ridicari in trepte mari” impartite dupa
zona in care au fost amplasate si locul de racordare la instalatiile tehnologice de
deservire, astfel:
o

Zona Teica I – cuprinzand 5 sonde amplasate pe dealul Teica, la nord de sondele
apartinand Campurilor I si II, racordate la cabina de comanda a Campului II

o

Zona Teica II – cu 6 sonde amplasate pe partea dreapta a Vaii Teica, racordate
initial la o statie provizorie de amorsare si apoi la cabina de comanda a Campului
III situata in cartierul Lunca.

o

Zona Lunca – Goruniscuprinzand 17 sonde amplasate in cartierul cu acelasi
nume si racordate la cabina de comanda a Campului III din Lunca
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-

•

5 sonde experimentale din care:
o

2 sonde (429 si 430) la care s-a aplicat metoda de exploatare „in baterie”
amplasate in cartierul Lunca pe partea stanga a Paraului Sarat intr-un perimetru
izolat fata de sondele individuale

o

3 sonde (431, 432 si 433) cu exploatare „in canal” amplasate intr-o zona izolata
de pe Dealul Gorunis, la sud-vest de sondele individuale.

Campul IV – alcatuit din 8 sonde amplasate in perimetrul fostei mine de sare de la Ocnita, partial
prabusit, cu scopul valorificarii rezervelor de sare abandonate sub fostele mine de sare. Aceasta
rezerva de sare urma sa se extraga prin metoda „in lac adanc” pentru care s-a obtinut un brevet de
inventive.

Sondele 361 si 368 din Campul II (Ocnele Mari), ale caror caverne insumeaza un volum de cca 0,92 mil
m3. Cavernele celor doua sonde, cu volume de 0,58 si respectiv 0,34 mil m3, sunt legate intr ele si au fost
in conexiune hidraulica cu caverna comuna din Campul I, rambleiata cu depozite sterile in anul 2009
(prin prabusire controlata). Evolutia sarcinii piezometrice a saramurii in aceste sonde in anul 2010
demonstreaza o continua interdependenta cu masa de steril saturat cu saramura care a rambleiat caverna
comuna din Campul I, prin intermediul canalelor de legatura preexistente, a caror pozitie spatiala este
necunoscuta. Deoarece aceste sonde sunt plasate la sud de Campul I, in imediata vecinatate a acestuia, se
poate afirma ca stabilitatea pe timp nelimitat a zonei este asigurata numai dupa dezamorsarea cavernelor
sondelor 361 si 368.
Alegerea amplasamentului sondei 361 a fost determinat de urmatoarele considerente:
• Peretele de sare care o separa de caverna comuna din Campul I are o grosime de 10 – 12 m si este
traversat de canale de legatura cu pozitii necunoscute. In aceste conditii sunt dificil de estimat
conditiile de stabilitate ale acesteia pe termen lung.
• Este plasata la cca. 200 m de drumul judetean – zona locuita, iar o eventuala prabusire poate afecta
si gospodariile existente in zona. Caverna sondei 368 are o situatie similara.

Figura. 5. Sectiune prin caverna sondei 361 si caverna comuna (dezafectata) a sondelor din Campul I de
sonde. Sectiune V-E prin cavernele sondelor 361 si 368.
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Activitatea 1.3 - Amplasarea de reperi in arealul sondei 361, si ridicarea topografica a acestora.
Masurarea topografica a ariei extinse inconjuratoare (o suprafata de cca. 100 ha, care include si
zona de unde se va excava materialul steril) si realizarea unei harti topografice de detaliu
In cadrul acestei activitati au fost efectuate masuratori topografice de planimetrie, in Campul I si Campul
II. In scopul ridicarii detaliilor s-a folosit metoda drumuirii in circuit inchis cu statia totala LEICA TC307,
cu o precizie de 7" pentru unghiuri adica 7mm/km, neinchiderea incadrandu-se in limitele tolerantei
admisibile. Pentru efectuarea lucrarii s-a stationat cu aparatul LEICA TC 307 pe borna B ce se afla pe
varful dealului cu orientarea topografica pe Biserica Ortodoxa Teica. Au fost plantate si masurate un
numar de 17 borne betonate. Suprafata masurata in prima etapa este de cca. 45 ha. Suprafata lacului din
Campul II de Sonde Ocnele Mari este 15707,81 m2. Cota apei in lacul din Campul II de Sonde este de
273,764. Conturul conului de surpare din Campul II de Sonde are o suprafata masurata de 161667,623
m2. Suprafata masurata in a doua etapa este de cca. 35 ha. Suprafata lacului din Campul I de Sonde este
de 165,420 m2. Suprafata conului de surpare Campul I de Sonde este de 42189,288 m2. Suprafata
masurata in cele doua etape este de aproximativ 80 ha. Nivelul apei in lacul din Campul I de Sonde
Ocnele Mari a fost de 282,391 m la data masuratorii.

Figura. 6. Harta cu amplasarea reperilor in Campurile I si II de Sonde
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Figura. 7. Profil in zona de realizare a treptelor de cariera
Activitatea 1.4 - Realizarea unor sectiuni geologice reprezentative
In cadrul acestei activitati s-a realizat o harta topografica, de detaliu, harta pe care s-au reprezentat 20 de
sectiuni geologice reprezentative. Pentru exemplificare, vom folosi sectiunile geologice corespunzatoare
golului sondei 361. Au fost realizate toate cele 20 de sectiuni si vor fi folosite in etapele urmatoarea in
analiza de stabilitate.
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Figura 11. Sectiunea geologica 19t
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Activitatea 1.5 - Realizarea proiectului arhitectural al zonei, in vederea deschiderii unei cariere si redarii
ulterioare a terenurilor in folosinta comunitatii
Avand in vedere configuratia actuala a terenurilor din cele doua campuri de sonde afectate de prabusiri si, mai
apoi, de lucrari de surpare controlata, propunem, in aceasta etapa a proiectului MEDCAVES, prelevarea
materialului de rambleu pentru golul sondei 361, din doua zone conturate (conform planului de situatie) in jurul
conului de surpare din campul I si in zona nordica a conului de surpare din campul II (in apropierea sondei 401).
Lucrarile de prelevare a rambleului solid pentru experimentul MEDCAVES se vor executa in cariera.
1. Metoda de deschidere a carierei este cu semitransee realizate in scopul crearii platformelor de atac a
fronturilor de lucru. Platformele de atac se sapa la nivelul treptelor si fiecare treapta, cu inaltimea de
10 m va fi impartita in doua subtrepte, cu inaltimea de 5m. Pentru realizarea semitranseelor /
platformelor de atac si a posibilitatii de exploatare in cariera sunt necesare urmatoarele lucrari:
1.a. In zona cavernei din campul I:
o

delimitarea zonelor de lucru

o

lucrari de defrisare si curatare a terenului

o

stabilirea metodei de exploatare si a zonelor de depozitare material

o

amenajare drumuri tehnologice la viitoarele trepte de acces in cariera

o

alimentarea cu energie electrica pentru asigurarea iluminatului

o

executarea platformelor de atac si a platformelor de lucru

o

executarea treptelor.

1.b. In zona cavernei din campul II:
o

amenajare drum de acces la sonda 401 pentru transport utilaje in cariera;

o

defrisari arbusti;

o

drumuri tehnologice de acces la treptele carierei;

o

pregatirea terenului ce va fi afectat de lucrarile de exploatare in cariera prin decaparea solului
vegetal. Solul vegetal indepartat cu scarificatoare si buldozere prin treceri succesive, se va
transporta cu autobasculante in zona unde se va depozita temporar, pana la reutilizare;

o

stabilirea metodei de exploatare si a posibilitatilor de atac ale treptelor din cariera;

o

alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si actionare banda transportoare.

Metoda de deschidere este cu trepte drepte, descendente. Atacarea treptelor/subtreptelor de lucru se va face prin
treptele de atac.
2. Tehnologia de lucru in cariera este prin excavarea mecanica cu ajutorul excavatoarelor cu cupa.
Materialul excavat se va transporta in vederea depozitarii pe platformele create pe treaptele de lucru
de unde, o parte se va utiliza la rambleierea golului sondei 361 iar o alta parte va fi deversata in
conul de surpare.
Rambleerea cu materialul excavat din treptele de lucru se va corela cu debitul de saramura expulzata din
caverna. Pentru asigurarea stabilitatii treptelor carierei se prevede ca acestea sa se execute la o panta de 2-3%,
astfel incat apele meteorice cazute pe suprafata carierei sa se descarce in afara acesteia.
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3. Elementele geometrice ale treptelor/subtreptelor sunt:


inaltimea medie a treptelor

10 m;



inaltimea medie a subtreptelor

5 m;



unghiul de taluz trepte

15 - 20°;



latimea prismei de alunecare

5 m;



platforma minima de lucru a excavatorului

10 m;



latimea bermei de transport

4m

In cadrul procesului de rambleiere, se elimina cca 60-70% din saramura existenta in caverna. Restul de cca 30%
ramane in rambleu ca apa interstitiala (adsorbita si absorbita). Saramura va debita liber. Procesul de debitare
poate fi reglat prin modificarea volumului de material steril introdus in caverna. Distanta pana la care se pot
apropia utilajele de marginea conurilor de surpare nu va fi mai mica de 30 m. Se va urmari in permanenta starea
terenului, aparitia si/sau dezvoltarea fisurilor, a crapaturilor care semnaleaza instabilitate si in caz de pericol se
vor retrage utilajele din zona.

Figura 13. Plan de situatie. Schita proiect architectural al zonei
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Activitatea 1.6 - Realizarea unui model numeric viabil care sa permita estimarea valorilor de intrare
pentru materiale si iesire pentru saramura; viteze de depunere, cantitatea de saramura introdusa odata
cu materialul steril si cantitatea de saramura extrasa gravitational
In cadrul procesului de rambleiere, se elimina cca 60-70% din saramura existenta in caverna. Restul de cca 30%
ramane in rambleu ca apa interstitiala (adsorbita si absorbita). Saramura va debita liber din sondele existente.
Procesul de debitare poate fi reglat prin modificarea volumului de material steril introdus in cavern
Daca se admite (acoperitor) ca debitul solid de material steril care intra in sonda de diametrul mare este de cca. 3
m3/min, aproximativ 200 m3/h, atunci debitul de saramura concentrata care urmeaza sa se amestece cu
depozitele sterile este de 60 – 80 m3/h (30 – 40%), adica cca. 20 l/s. In prima parte a operatiei de rambleiere,
cand nivelul piezometric este plasat sub nivelul terenului, saramura necesara va proveni din cele doua sonde de
descarcare din Campul II (E1 + E2), care vor debita liber, urmand a fi pompata cu pompele de la decantor spre
rezervorul de 150 m3 existent in vecinatatea sondei 361. Dupa inceperea debitarii libere a sondei 361, saramura
necesara in procesul de rambleiere se va prelua prin curgere libera si va fi directionata catre un rezervor de
combinare, cu scop principal de alimentare a amestecului de rambleiere. Surplusul de saramura va fi transportat
catre campurile active de sonde, pentru mentinerea presiunii in golurile de dizolvare.
Pentru deducerea vitezei de sedimentare s-a considerat o particula solida, de o forma oarecare, avand
dimensiunea ρo imersata in lichid (faza continua) de densitate ρc si vascozitate η. Asupra particulei actioneaza o
forta exterioara Fe, forta de plutire Fp si forta de rezistenta Fr, care se opune deplasarii particulei.
In suspensii, densitatea fazei discontinue (a particulei solide) este mai mare decat
densitatea lichidului. In aceste conditii, Fe˃Fp si particular se va deplasa in directia
de actiune a fortei exterioare.
Pentru calculul vitezei de sedimentare se parcurg urmatorii pasi:
-

se calculeaza forta rezultanta care actioneaza asupra particulei, cu
relatia:

Fe – Fp – Fr = m (dv/dt), in care (dv/dt) este acceleratia determinate de forta rezultanta, iar m este
masa particulei.
-

Se calculeaza forta exterioara, cu ajutorul relatiei:
Fe = m a

-

Forta de plutire este data de relatia:

Fp =( m/η)ρoa, a=g in camp gravitational
-

Forta de rezistenta la curgere in jurul corpurilor imersate se exprima cu relatia:

Fr = ξ A (ρ g v2/2)
Expresia vitezei de sedimentare libera, devine:

v=

4d (δ p − δ p ) ks

δζµ

;

k = Fc /Fg

Fc = forta centrifuga, Fg = forta gravitationala

Pentru alegerea relatiei adecvate calculului vitezei de sedimentare, trebuie cunoscuta valoarea criteriului
Reynolds, care la randul sau se calculeaza in functie de viteza de sedimentare. In aceasta situatie, problema se
rezolva prin incercari: se adopta un regim de sedimentare, dupa care se calculeaza viteza de sedimentare, cu
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relatia corespunzatoare domeniului adoptat. Cu viteza astfel determinate se calculeaza criteriul Reynolds, pentru
a verifica daca domeniul de sedimentare a fost bine ales. Pentru a evita calculculul prin incercari, se pot utiliza
relatiile intre criteriile Reynolds si Arhimede. Aceste dependente se stabilesc pornind de la expresia vitezei de
sedimentare, care prin ridicare la patrat devine:
V2 = [4a(µρ - µργg)/γξµ].
Dependenta ξ = f(Re), la curgerea in jurul corpurilor immerse, se schimba in doua valori critice ale lui Reynolds,
care delimiteaza trei domenii de sedimentare:
-

Domeniul Stokes, pentru Re ≤ 2, in care ξ = 24/k

-

Domeniul Allens, pentru 2 ˂ Re ˂ 500, in care ξ = 18,3/k

-

Domeniul Newton, pentru Re ≥500, in care ξ = 0,44

Inlocuind expresiile coeficientului de rezistenta, se obtin urmatoarele formule pentru calculul vitezei de
sedimentare:

-

Pentru domeniul Stokes: v =

d 2 (δ p − δ p ) ks

δgπ

;

0,1578d 1,14 (δ p − δ p ) 0,72 kg 0,72

-

Pentru domeniul Allen: v =

-

Pentru domeniul Newton: v = 1,74

δg 0,58η 0, 43
d (δ p − δ p )kg

µg

;

;

In functie de determinarile pe material (proprietatile materialului folosit ca rambleu) se va realiza o simulare
numerica cu elemente finite a modului de functionare a statiei pilot, cu ajutorul programului de modelare
numerica achizitionat in aceasta etapa (program FLAC), aceasta simulare incluzand:
- Determinarea densitatii necesare a materialului introdus in caverna (ansamblul saramura-steril);
- Determinarea debitelor de saramura introdusa, in corelatie cu cantitatea de material steril;
- Determinarea cantitatii de steril pe unitatea transportoare in corelatie cu necesarul util pentru
mentinerea unei capacitati constante de lucru;
- Determinarea cantitatii de steril introduse in mod constant in corelatie cu capacitatea de transport si de
structura a materialului component;
- Determinarea nivelului optim al saramurii in sonda, nivel care sa permita debitarea libera – extragerea
gravitationala a saramurii (fara a mai fi nevoie de pompe sau alte utilaje consumatoare de energie,
mentinand pretul la un standard minim de cost);
- Determinarea gradientului vitezei de depunere a materialului in caverna si estimarea necesarului de
constanta a acestuia, functie de densitatea materialului introdus;
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Activitatea 1.7 - Investigarea posibilitatilor de utilizare a rezultatelor proiectului in cadrul altor inchideri
de mina din Romania - altele decat cele de sare. Clasificare, realizare schite de situatie
Exploatarea unui zacamant in subteran (deschiderea, pregatirea si abatarea) atrage dupa sine in mod inevitabil
deranjarea starii primare (naturale) de tensiune a masivului de roca.
Pentru asigurarea stabilitatii zonei, atat in timpul activitatii de exploatare cat si la incetarea ei, trebuie sa se
cunoasca directia de actiune si intensitatea proceselor de deformare si deplasare a rocilor in lucrarile miniere,
caracterul deformarii in functie de tipul lucrarilor (deschidere, pregatire, exploatare), presiunea ce se poate
dezvolta asupra conturului lucrarilor, mecanismul proceselor de deplasare si deformare a rocilor in spatiu si in
timp.
Asadar, in urma extragerii unui volum de substanta minerala utila dintr-un zacamant, starea de tensiuni si
deformatii din masiv se modifica, avand ca efect distrugerea stabilitatii rocilor inconjuratoare, rocile fracturate
de pe conturul excavatiei se pun in miscare, deplasarea transmitandu-se in masiv pe o distanta ce este in functie
de capacitatea acestora de a se afana si a umple golul rezultat in urma exploatarii. Daca golul rezultat prin
exploatare este foarte mare, depasind posibilitatile rocilor inconjuratoare de a-l umple si a stopa fenomenul de
deformare a rocilor, miscarea acestora poate afecta suprafata terenului, determinand degradarea acesteia si,
implicit, distrugerea constructiilor de la suprafata sau subteran
In situatia minelor inchise, in completarea lucrarilor de inchidere (ziduri de sprijin/protectie, canale de garda,
consolidari, indiguiri, terasamente, impaduriri), executate in scopul eliminarii riscului aparitiei
alunecarilor/surparilor de teren sau dezastrelor cauzate de ploi torentiale, daca fenomenele geodinamice se
manifesta totusi in anumite puncte, dupa o investigare de detaliu a acestor zone se va putea trece la rambleierea
golurilor care au determinat aparitia acestor fenomene.
Deci, golurile subterane (galerii, puturi, suitori) aferente minelor inchise sau in activitate, care pot contribui la
instabilizarea suprafetei, trebuie stabilizate prin rambleiere. Daca nu se cunoaste exact localizarea unui gol
subteran, se vor efectua foraje sau alte metode de investigare care sa permita o intelegere exacta a situatiei
acestor goluri. Metodele adecvate pentru rambleiere vor fi stabilite pe baza rezultatelor obtinute in urma
investigatiilor.
Exista, asadar, posibilitatea utilizarii rezultatelor proiectului MEDCAVES la alte mine decat cele de sare, cu
eficienta mai mare in cazul lucrarilor miniere care au in tavan o coperta de roci cu o grosime mai mica de 50 m
(galerii, suitori, puturi de extractie sau aeraj). Utilizarea acestei metode de rambleiere a golurilor aferente
minelor inchise sau in activitate, se recomanda a se aplica atunci cand la suprafata terenului se observa aparitia
fenomenelor de instabilitate, cu posibile afectari ale obiectivelor din zona (constructii civile sau industriale,
drumui, poduri, cai ferate).
Aplicarea rezultatelor proiectului MEDCAVES este posibila in cazul lucrarilor miniere care nu au legatura cu
suprafata terenului (galerii, suitori, plane inclinate), daca se constata (in urma investigatiilor) ca prin lucrarile de
inchidere acestea sunt prevazute cu diguri de beton, ziduri care constituie stavila pentru rambleul care se va
introduce; in caz contrar, se va recurge la alte procedee de delimitare si izolare a portiunii din lucrarea miniera ce
urmeaza a se rambleia.
In situatia lucrarilor miniere verticale, ce au legatura cu suprafata, respectiv puturi de extractie sau aeraj care nu
au fost rambleiate la inchidere, dar suprafata terenului din jurul lor prezinta fenomene geodinamice, nu mai este
necesara executia forajului de mare diametru care sa serveasca la introducerea materialului pentru rambleu,
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introducerea acestuia facandu-se prin gura putului, respectiv prin spatiul prevazut in placa de beton (la
inchidere). Puturile care sunt acoperite la suprafata cu placa de beton, fara a fi rambleiate, intra in categoria celor
temporar inchise.
Ca si materiale de rambleu se pot folosi, pe langa roci naturale (pietris, nisip, gresii, argile, material steril rezultat
de la prepararea substantelor minerale utile) si deseuri industriale inerte (cenusa provenita de la termocentrale,
zgura de furnal, bucati de beton sau caramida), aduse la granulatia corespunzatoare.
Pentru rambleierea lucrarilor miniere, cantitatea de material va depinde de:
o

volumul segmentului din lucrarea miniera ce urmeaza a se rambleia si densitatea materialului;

o

felul materialului de rambleu si granulatia acestuia, cu precizarea ca:

o

marimea maxima a bulgarilor nu va depasi 250 mm;

o

pe ultimul tronson de 50 m spre suprafata (in cazul puturilor mai adanci), se foloseste un
material ce nu are tendinta de formare a boltilor, cu granulatia sub 100 mm (pietris, gresie,
argile, zgura de furnal, cenusa provenita de la centralele termice, bucati de beton sau caramida).

In cazul in care este posibila aparitia unor amestecuri aer-metan, se impune folosirea unui material de rambleu
umed si cu granulatie fina. In cazul existentei apelor acumulate in lucrarile miniere se impune utilizarea unui
material de rambleu cu greutate specifica mai mare de 1,3 kg/dm3 ;
De asemenea, este necesara cunoasterea:
o

eventualelor acumulari de ape in lucrarile miniere ce urmeaza a se rambleia, debite , surse,
directii de curgere;

o

regimului emanatiilor de metan (daca exista) si identificarea zonelor de unde ar putea sa apara
(lucrari miniere abandonate, derajamente tectonice, etc);

o

lucrarilor efectuate la inchiderea minei, lucrari de care ar depinde reusita procesului de
rambleere ulterioara, cum ar fi existenta digurilor in subteran, in galeriile de legatura cu puturile
(daca acesta constuie obiectul rambleierii), in vederea prevenirii scurgerii materialului in alte
directii ale lucrarilor miniere;

Dupa executarea lucrarilor de rambleiere, prin utilizarea rezultatelor proiectului MEDCAVES se prevad
urmatoarele lucrari pentru forajul (putul) de mare diametru, executat in vederea introducerii rambleului in golul
subteran:
o

inchiderea cu placa din beton armat, rezistenta la o sarcina de 32 KN/m2 si posibilitati de
utilizare a sustinerii de la gura putului drept suprafata de sprijin a placii de inchidere;

o

modul de amenajare a placii de inchidere cu fereastra de observatie a nivelului coloanei de
rambleu si teava de drenare a gazelor in caz de necesitate;

o

modul de marcare la suprafata a centrului gurii putului, in cazul in care prin decizia de inchidere
se prevede ca placa de beton armat sa fie acoperita cu un strat de pamant, iar pe reper se va
inscriptiona: denumire foraj, coordonatele axei si diametrul, sectiunea, indicarea cotei lucrarilo
miniere rambleiate, stratificatiile si deranjamentele tectonice majore interceptate la saparea
putului (desen de executie pentru placa de inchidere).

Pentru rambleierea corespunzatoare, atat a lucrarilor miniere cat si a putului forat, se pot folosi amestecuri de
cenusa de termocentrala cu adaos de 5 % ciment si apa.
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Timpul de priza al amestecului cu compozitie de 70 % cenusa, 5 % ciment si 25 % apa este de cca. 100 – 120
ore. Dupa executarea unui tronson de 6 – 10 m se face pauza tehnologica aferenta timpului necesar pentru priza.
Acest tip de rambleu se utilizeaza in zonele cu conditii mai dificile, sau in cazul executarii unor dopuri de put.
Pentru izolarea locurilor de infiltratie a apei se utilizeaza un material argilos, verificat in laborator. Pentru
rambleierea lucrarilor nu pot fi folosite materiale toxice, chimic active, infestate biologic sau radioactive.
Rambleul nu trebuie sa constituie un pericol suplimentar pentru lucrarile situate in vecinatatea lucrarilor
rambleiate. De asemenea, se interzice folosirea, ca material de rambleu, a gunoaielor sau a bucatilor metalice.
In concluzie, utilizarea rezultatelor proiectului MEDCAVES la rambleierea golurilor miniere ale altor mine
decat cele de sare, va necesita adaptari la fiecare situatie in parte.

Activitatea 1.8 - Investigarea posibilitatilor de utilizare a rezultatelor proiectului in cadrul altor exploatari
de sare din Romania. Clasificare, realizare schite de situatie
Exploatarea sarii prin disolutie cu ajutorul sondelor in Romania este aplicata in cazul a patru zacaminte de sare,
respectiv Ocna Mures, Ocnele Mari, Targu Ocna si Cacica.
Zacamantul de sare de la Ocna Mures este primul din tara unde s-a aplicat metoda de exploatare a sarii in
solutie cu ajutorul sondelor.
Intre anii 1950 – 1952 au fost realizate 5 sonde care au functionat pana in 1972 cand exploatarea a fost oprita, ca
urmare a epuizarii rezervei. La aceste sonde a fost aplicata metoda cu ridicari continue, brevetata de inginerul
roman V. Dima.
Datorita cresterii necesarului de saramura la Uzinele Sodice Ocna Mures, incepand cu 1953 au fost sapate noi
sonde, adancimea de forare atingand 1060 m. In anii 1979-1980, sondele forate au atins talpa zacamantului la
adancimea de cca 1750 m. Aceste sonde sunt exploatate cu metoda ridicarilor in trepte.
Intre anii 1987-1989, au fost sapate alte cinci sonde, amplasate in campul Razboieni, la nord de raul Mures.
Aceste sonde se exploateaza prin metoda ridicarilor in trepte mari.
La Ocnele Mari exploatarea sarii prin disolutie cu ajutorul sondelor a inceput in anii 1960 – 1961, odata cu
punerea in functiune a Campului I de sonde.
Pentru satisfacerea solicitarilor de sare in solutie, au fost puse in functiune la Ocnele Mari, in cateva etape, 4
campuri de sonde amplasate in zona centrala a zacamantului de sare, usor accesibila, dupa cum urmeaza:
Campul I – amplasat pe Dealul Urzicaru compus din 10 sonde individuale, la care s-a aplicat metoda de
exploatare „cu ridicari continue”.
Campul II – format din 15 sonde individuale amplasate in jurul Campului I si in extindere spre est in cartierul
Teica, la care s-a aplicat metoda de exploatare „cu ridicari in trepte mari”. Ulterior dupa unirea accidentala a
sondelor exploatarea s-a facut in baterie, iar mai apoi pe grupuri de sonde.
Campul III – alcatuit din 33 de sonde din care:
28 sonde individuale exploatate prin metoda „cu ridicari in trepte mari” impartite dupa zona in care au fost
amplasate si locul de racordare la instalatiile tehnologice de deservire, astfel:
Zona Teica I – cuprinzand 5 sonde amplasate pe dealul Teica, la nord de sondele apartinand Campurilor I si II,
racordate la cabina de comanda a Campului II.
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Zona Teica II – cu 6 sonde amplasate pe partea dreapta a Vaii Teica, racordate initial la o statie provizorie de
amorsare si apoi la cabina de comanda a Campului III situata in cartierul Lunca.
Zona Lunca – Gorunis - cuprinzind 17 sonde amplasate in cartierele cu acelasi nume si racordate la cabina de
comanda a Campului III din Lunca
•

5 sonde experimentale din care:

•

2 sonde (429 si 430) la care s-a aplicat metoda de exploatare „in baterie” amplasate in cartierul Lunca
pe partea stanga a Paraului Sarat intr-un perimetru izolat fata de sondele individuale

•

3 sonde (431, 432 si 433) cu exploatare „in canal” amplasate intr-o zona izolata de pe Dealul Gorunis,
la sud-vest de sondele individuale.

Campul IV – alcatuit din 8 sonde amplasate in perimetrul fostei mine de sare de la Ocnita, partial prabusita, cu
scopul valorificarii rezervelor de sare abandonate sub fostele mine de sare. In prezent exploatarea se realizeaza
individual si in baterie.
La Targu Ocna, in prezent, exploatarea sarii prin sonde se face prin metoda cu ridicari in trepte in doua
campuri, estic si vestic :
Campul vestic cuprinde un numar de 29 sonde de exploatare, situate de-a lungul vaii paraului Slanic, pe malul
vestic al acestuia (cu o singura exceptie, sonda 263) ;
Campul estic, intrat in productie relativ recent, este amplasat pe dealul din malul drept al paraului Slanic.
La Cacica, pana in anul 1957 s-a folosit metoda cu dizolvare in bazine circulare si dreptunghiulare. Din 1957 s-a
trecut la exploatarea sarii prin dizolvare cinetica cu ajutorul sondelor. Sondele de exploatare, in numar de 9
sonde au fost sapate din subteran, de la nivelul orizontului III, zacamantul Cacica fiind exploatat si pe cale uscata
prin intermediul a 4 orizonturi.
In prezent exploatarea prin disolutie se face in 5 sonde, 4 fiind inchise. La toate sondele a fost folosita metoda de
exploatare „cu ridicari in trepte mari”.
La noi in tara, prabusirile necontrolate ale unor caverne subterane au fost numeroase: in anii 50-60 a inceput
deteriorarea pilierilor intercamerali la una din minele de la Slanic Prahova, in anii 70 au fost indundate si
prabusite o parte din galeriile minei de la Ocna Mures, tot in acei ani s-au prabusit puturile de aeraj de la mina
existenta in actualul Camp IV de Sonde de la Ocnele Mari, la nivelul anilor 80 s-a prabusit tavanul unui gol de
dizolvare de la exploatarea Tg. Ocna, creand un lac in mijlocul orasului, in anul 2001 s-a petrecut accidentul de
proportii uriase de la Ocnele Mari – Campul II. Dupa acest accident, care a dus la expulzarea unui volum de cca,
2 milioane mc de saramura concentrata (dintr-un total de cca. 4,6 milioane), s-au mai petrecut inca doua
accidente care au dus la prabusiri partiale ale aceleasi caverne, in anii 2002 si 2004. Colapsul acestei caverne a
declansat procese in lant care au determinat instabilitatea unei alte caverne, caverna existenta in Campul I de
Sonde (formata prin unirea golurilor a opt sonde din acest camp). In urma dezafectarii celor doua campuri
mentionate din Ocnele Mari un numar de cca. 200 de case au fost stramutate (practic s-au creat doua localitati
noi, Copacelu si Cazanesti).
Un alt eveniment recent care a culminat cu prabusirea unei caverne in sare si crearea la suprafata terenului a unui
crater cu o suprafata de cca. 7 000 mp, s-a inregistrat la Ocna Mures, in decembrie 2010. Procesele asociate
acestei prabusiri continua si astazi, prin extinderea craterului si a suprafetei lacului nou creat, precum si prin
extinderea fisurilor din jurul craterului, fisuri ce au tendinta de evolutie spre cateva blocuri de locuinte din zona
(inclusiv cladirea administratiei fiscale a orasului).
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Pe langa aceste exemple de prabusire a cavernelor din sare, la noi in tara, sunt nenumarate exemple de prabusire
a altor caverne (mine subterane): prabusirea tavanelor unor mine de carbune, mine de uraniu, mine de bauxita,
etc.
Luand in considerare costul transportului materialului utilizat la dezafectarea cavernelor subterane, folosind
metoda propusa de noi, se poate spune ca aceasta metoda poate fi aplicata la orice sonda de dizolvare a sari, cu
conditia existentei posibilitatii de folosire pentru rambleu a unor material locale. Altfel, costurile devin foarte
mari, desi, in unele situatii este posibil ca si in cazul unor costuri ridicate sa merite aplicarea acestei metode. In
acest context, putem vorbi de aplicarea metodei propuse prin acest proiect practice la toate cele patru exploatari
de sare prin disolutie din Romania: Ocnele Mari (406, 407, 409 si 412 din Campul III Teica, 429 si 430 din
Campul III Lunca, 361 si 368 din Campul II), Cacica (sondele S3, S5, S6 si S7 – sonde sapate din galeriile de
exploatare ale minei), Ocna Mures (sondele din apropierea zonei prabusite in anul 2010 – 118E, 123, 124),
Targul Ocna (254, 255 si 257 sonde unite intre ele, de asemenea sondele 251, 275 bis si 277 bis). Acestea ar fi
doar cateva exemple considerate de noi a avea un risc ridicat, insa, daca vorbim de perioade lungi de timp,
numarul sondelor al caror goluri vor deveni instabile, devine mult mai mare.
In aceste conditii, putem spune ca, practic, necesitatea rezultatelor pe care le vom obtine din implementarea
acestui proiect este una de o importanta majora, avand in vedere faptul ca toate cele patru exploatari de sare prin
disolutie din Romania se gasesc in zone locuite, fapt aproape de neimaginat la nivel mondial.
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