EXTRAS DIN RAPORTUL PRIVIND CUTREMURUL SUBCRUSTAL DIN
ZONA SEISMICĂ VRANCEA DIN 03.11.2022
pe baza înregistrărilor
Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii din cadrul REŢELEI
NATIONALE DE MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE SEISMICĂ A
PATRIMONIULUI CONSTRUIT- RNMPSPC
din INCD URBAN-INCERC

DATE DESPRE SEISM
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului (INFP), cutremurul produs în ziua de 03.11.2022, la ora
06:50:25 (ora României), în zona seismică Vrancea, Buzău este un cutremur
mediu cu magnitudinea ml=5.4, la adâncimea de 149 km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 72 km NE de Ploiești,
73 km E de Brașov, 117 km V de Brăila, 120 km V de Galați, 122 km N de
București, 123 km S de Bacău, 148 km NE de Pitești, 187 km N de Ruse, 187
km E de Sibiu, 203 km SV de Iași. (http://www.infp.ro/)
REŢEAUA NAŢIONALĂ SEISMICĂ PENTRU CONSTRUCŢII INCD
URBAN-INCERC – DATE SINTETICE
Reţeaua Naţională Seismică a INCD „URBAN-INCERC” include un număr
total de 64 staţii seismice (pentru monitorizarea vibraţiilor ambientale provenite
atât din surse seismice, cât şi non-seismice). Din cele 64 de staţii seismice, 47
sunt conectate la sistemul de transmisie în timp real prin Serviciul de
Comunicaţii Speciale (STS) sau prin alte mijloace de conexiune la distanţă.
În dotarea reţelei sunt staţii seismice de tip accelerometru şi sisteme de achiziţie
de date multi-canal, respectiv software dedicat procesării datelor seismice
provenite din monitorizarea/instrumentarea seismică, după cum urmează:
- accelerometre și/sau seismometre triaxiale, cu 3/6 canale, de tip Etna,
Basalt și Granite - Kinemetrics, U.S.A., GMS 18 și GMS Plus – GeoSIG,
Elveţia, care transmit datele înregistrate și/sau pachetele de date în timp
real, continuu, către centrul de date din INCD URBAN-INCERC, prin
mijloacele de comunicaţii stabilite de către Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale;

DATE DE BAZĂ ACCELEROGRAFICE OBŢINUTE LA 03.11.2022
În data de 03.11.2022, douăzeci si sase de stații seismice (cod staţie: BAC4,
BRL2, BRS4, BUZ4, CAG, CLS1, CMP1, CVD4, FOC6, GLT4, GRG3,
MTR2, ONS2, PLS3, PRS2, RMV, SLT, TLC3, TRG, VLM1, VLS2, MEC1,
MEC2, APL, BLA2, ZMC) conectate la sistemul centralizat de transmisie în
timp real au declanşat la evenimentul seismic, furnizând înregistrarea
cutremurului produs în zona Vrancea. La alte opt stații seismice (model
GMS-18, GeoSIG) cutremurul a fost identificat în înregistrările continue de tip
ringbuffer.
În figura 1 este prezentată harta distribuţiei acceleraţiilor maxime ale terenului
înregistrate de instrumentele GeoSIG. Pe măsura prelucrării datelor, harta va fi
completată prin adăugarea unor noi puncte de înregistrare.

Fig. 1. Harta preliminară a acceleraţiilor seismice înregistrate de instrumentele GeoSIG

În figurile din anexa A sunt reprezentate accelerogramele înregistrate în staţiile
respective.
În figurile din anexa B sunt reprezentate spectre seismice de răspuns în
acceleraţii ale unor mişcări semnificative înregistrate.
Observații:
- numărul de înregistrări este destul de însemnat, fapt justificat atât prin
magnitudinea moderată a cutremurului, cât şi prin numărul de stații
seismice instalate în zona epicentrală;
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- valoarea maximă a accelerației terenului a fost identificată la stația
seismică instalată la Scoala Generala din Periş (PRS2). Valoarea PGA,
înregistrată pe directia E-V corespunzătoare axei orizontale y a statiei
seismice este de 23.80 cm/s2, în timp ce valoarea înregistrată pe cealaltă
directie orizontală, N-S, este de numai 11,67 cm/s2.
- alte echipamente seismice instalate în teritoriu nu au declanșat înregistrări
(de menționat pragul de declanșare de 2 cm/s2 al echipamentelor seismice
de tip strong motion); de exemplu stațiile instalate la Botoșani, Suceava,
Făgăraș, Turnu Măgurele si Calafat.
- prin analiza spectrelor de răspuns sunt identificate, în general, amplificări
pe domeniile 3-9 Hz, respectiv 10-30 Hz; prin prelucrarea înregistrarilor
declansate la cele 21 staţii seismice se identifică amplificări spectrale
îndeosebi în domeniul 10-30 Hz;
- se remarcă faptul că valoarea PGA de 23.80 cm/s2 înregistrată la stația
seismică instalată la Periş este amplificată comparativ cu valoarea
înregistrată mult mai aproape de zona epicentrală (ex. staţia seismică
instalată la Buzău) şi această valoare se atenuează către nordul tarii, la
Botoşani (0.45 cm/s2) și la Suceava (0,53 cm/s2). Menţionăm că valorile
PGA obtinute la cele doua staţii seismice instalate la Botoşani si Suceava
au fost identificate în înregistrările continue de tip ringbuffer.
- Pe lângă valorile PGA identificate în cele douăzeci şi şase de înregistrări
care au declansat automat, cutremurul a fost identificat şi în alte opt
înregistrări continue de tip ringbuffer.
CONCLUZII
Funcţionarea Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii a INCD
URBAN-INCERC din cadrul REŢELEI NAŢIONALE DE MONITORIZARE
ŞI PROTECŢIE SEISMICĂ A PATRIMONIULUI CONSTRUIT a fost
adecvată, furnizând înregistrări pentru prelucrări avansate de inginerie seismică,
însa cu o acoperire relativ redusă a teritoriului cu date.
Valorile accelerațiilor cutremurului din 03.11.2022 au fost reduse, comparativ
cu cele din harta de zonare a codului P100-1/2013, fapt de aşteptat în condițiile
magnitudinii cutremurului, ML=5.4.
Datele sunt în curs de prelucrare, urmând a contribui la evaluarea îmbunătățită a
hazardului seismic la nivel regional și european, precum și la o fundamentare
superioară a hărţilor de zonare din viitoarea versiune a codului românesc de
proiectare seismică.
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ANEXA
ÎNREGISTRĂRI OBȚINUTE ÎN REȚEAUA NAȚIONALĂ SEISMICĂ
PENTRU CONSTRUCȚII LA CUTREMURUL DIN 03.11.2022
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