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 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice    
generate de lucrările de împuşcare din cariere. 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
22 N/2016 
11 Martie 2016 

DURATA CONTRACT 21 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)   297.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 297.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN INCD-INSEMEX Petrosani CONFORM  ART. 24 DIN CONTRACTUL NR. 22N/11.03.2016 

1) DENUMIRE REZULTAT 

o Infrastructură modernă de monitorizare seismică asigurată prin achiziția echipamentului tip Seismograf PRO6 care 

măsoară și înregistrează parametrii care caracterizează undele seismice. 

o Procedură pentru monitorizarea  undelor seismice generate de lucrările de împușcare din cariere, utilizând  echipamente 

specifice acestei activități. 

o Ghid de evaluare a undelor seismice generate de lucrările de împușcare din cariere.  

2) CATEGORIA REZULTATULUI 
      (conform art. 74, O.G. 57/2002) 

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări  x În cadrul proiectului de cercetare s-a 
achiziționat seismograful INSTANTEL, tip 
MINIMATE PRO6 (Fig.1), care este cel mai 
modern din dotare și care prezintă facilități 
tehnice suplimentare.  
Un mare avantaj al acestui tip de seismograf 
este posibilitatea de echipare cu 2 geofoni 
(senzori) prevăzuți cu cablu de 2 m, care 
fiecare măsoară pe trei axe (total 6 canale de 
măsurare) vibrațiile produse la trecerea 
undelor seismice. Tipul de seismograf  
MINIMATE PRO6O a fost achiziționat cu noua 
generație de geofoni tip SmartGeo  (Fig. 2). 
SmartGeo detectează orientarea și ajustează 
setările pentru a permite citirea corectă a 
vibrațiilor verticale, transversale și 
longitudinale. cu inteligență automată de 
ajustare și orientare automată.  
Domeniul frecvenței de măsurare este de 0-
250 Hz iar a vitezei de oscilație până la 250 

 
 

 
 

Fig. 1. Seismograf  
INSTANTEL MINIMATE PRO6 

 
Fig. 2. Geofoni SmartGeo  

 
 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode x x 

       2.5 produse informatice   

       2.6 reţete, formule   

       2.7 obiecte fizice / produse   

       2.8 brevet invenţie /altele asemenea   

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual  
3.2 model experimental / 
funcţional 

 

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   

3.5 altele-stand de incercare x 

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu x 

4.4 sănătate  

4.5 agricultura, securitatea şi  



siguranţa alimentară mm/s. Are o rezoluţie ridicată și o capacitate 
de memorare de până la 1000 evenimente. 
Modul softwere dedicat Seismografului 
(Blastwere Advanced module Softwere), 
asigură componenta logistică necesară 
comunicării cu calculatorul și are posibilitatea 
calculării unor parametrii specifici în 
aprecierea efectului seismic înainte/după 
efectuarea lucrării de împușcare, având ca 
referință valorile măsurătorilor raportate la 
cerințele standardelor (reglementări) din 
diferite țări, făcând astfel posibilă o evaluare 
diversificată a efectului seismic (Fig.3). Cu 
aplicația informatică pot fi determinate 
cantitățile de exploziv care se pot utiliza pentru 
a înregistra o anumită valoare a vitezei 
particulei (ex. considerată ca și nivel de 
siguranță) la anumite distanțe față de 
exploziile din cariere (Fig. 4). 
De asemenea a fost elaborată o procedură de 
monitorizare a undelor seismice care cuprinde 
etapele ce trebuie parcurse şi cerințele privind 
obținerea rezultatelor cu acuratețe ridicată 
(Stabilirea locaţiilor de măsurare, amplasarea 
echipamentelor de măsurare, realizarea bazei 
de date).  
Toate cercetările efectuate în cadrul 
proiectului au avut ca scop final elaborarea 
ghidului de evaluare a undelor seismice 
generate de lucrările de împușcare din cariere 
(Fig.5) care cuprinde metode optime de 
evaluare, inclusiv aplicații matematice 
identificate în standarde sau literatura de 
specialitate  utilizate pentru prognoza / 
aprecierea efectului seismic, având în vedere 
condiţiile de efectuare a lucrărilor de 
împuşcare. 

 
 

 
Fig.3 Secțiune pentru prezentarea calculului 

distanței scalate 
 

              
Fig. 4. Secțiunea pentru calculul parametrilor 

de împușcare 

 
Fig. nr. 5  Ghid de evaluare a seismului 

generat de lucrările de împușcare din cariere 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative 

x 

4.8 spaţiu şi securitate x 

4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 

5) DOMENII DE APLICABILITATE |_7_|_2_|;  |_7_|_1_|; |_7_|_4_| 



6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  Caracterul inovativ al proiectului de cercetare este dat de utilizarea unor echipamente 
complexe  moderne pentru măsurarea cu acurateţe ridicată a parametrilor care caracterizează 
undele seismice generate de lucrările de împușcare din cariere (viteza oscilațiilor, accelerația 
particulelor, frecvența, durată, deplasarea). 
Asigurarea cadrului informativ pentru cei care proiectează / utilizează / evaluează tehnicile de 
derocare cu ajutorul explozivilor aplicate în cariere care pot avea un impact direct asupra  
integrității obiectivelor civile/industriale din vecinătatea zonelor de exploatare. 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  

6.7 altele: procedură, ghid X 
 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

cerere înregistrare brevet de invenţie         nr. .............data ............... 

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate       nr. .............data ................ 

modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare marcă înregistrată  nr. .............data ................ 

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)   nr. .............data ................ 

cerere înregistrare copyright  nr. .............data ................ 

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.  nr. .............data ................ 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                           TABEL   NR. 2 

 

7)  VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII    

Posibilitatea ofertării şi realizării unor servicii de specialitate: 
- operatorilor economici pentru monitorizarea / evaluarea efectului seismic generat de lucrările de împuşcare 
din cariere;  
- autorităţilor care dispun expertizarea unor evenimente periculoase;  
- persoanelor care locuiesc în apropierea exploatărilor miniere la zi  şi care reclamă o stare de disconfort 
cauzată de vibraţiile solului ca urmare a lucrărilor de împuşcare. 

8)    DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 
o Procedură pentru monitorizarea  undelor seismice generate de lucrările de împușcare din cariere, utilizând  
echipamente specifice acestei activități 
o Ghid de evaluare a undelor seismice generate de lucrările de împușcare din cariere  

N
R

 

C
R

T
. VALOAREA 

 DE LA CARE 
ÎNCEPE 

NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 
NR. / DATA 

MOD DE VALORIFICARE 

ACTUL 
 PRIN CARE  

S-A REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA  
NEGOCIATĂ 

BENEFICIAR IMPACT 
PERSOANE 

AUTORIZATE 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 NA 
PV al CA 

Decembrie 
2017 

Implementarea în cadrul 
Departamentului Securitatea 

Explozivilor și Articolelor 
Pirotehnice a  Procedurii 

pentru monitorizarea  undelor 
seismice generate de lucrările 

de împușcare din cariere, 
utilizând  echipamente 

specifice acestei activități și a 
Ghidului de evaluare a 

undelor seismice generate de 
lucrările de împușcare din 

cariere. 

NA NA 

Beneficiar direct: 
INCD INSEMEX 
Beneficiari indirecți: 
constituie un instrument 
util operatorilor 
economici care 
proiectează / utilizează 
/evaluează tehnicile de 
derocare cu ajutorul 
explozivilor, aplicate în 
cariere, care pot avea 
un impact direct asupra  
integrității obiectivelor 
civile/industriale din 
vecinătatea zonelor de 
exploatare. 

Dezvoltarea/impleme
ntarea unor metode 
de evaluare a 
efectului seismic 
produs în cariere, 
care pot să 
evidențieze fără 
echivoc situațiile de 
risc, în scopul stabilirii 
și aplicării soluțiilor 
tehnice care să 
asigure 
seismoprotecția 
obiectivelor 
civile/industriale 
coroborate cu 
exploatarea rațională 
și în condiții de 
securitate a 
substanțelor minerale 
utile. 

Ing. Emilia Erent 
Ec. Mihaela Dalea 


