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Abstract: In Romania there are large land surfaces that are depreciated or predisposed
to depreciation due to mining activity from underground or open pit. A solution regarding
the technology for land depreciation controlling and preventing, in plus to the methods used
at the present, can be „Stabilization cell systems”, that can be used for the settlement of
slopes disposed to surface or depth erosion, but also that can be used in building of roads,
railroads and hydro-technical systematizing works. In stabilizing natural and man-made
channels, the Cellular Confinement Systems may be applied in a single or stacked
configuration. This versatility allows the system to adapt treatments, the inherent flexibility,
combined with a variety of single yet effective anchoring techniques, enables the use of both
vegetated and hard-armor materials even on long, steep slopes. This paper describes the
design considerations and site conditions that make Cellular. Confinement Systems a cost
effective solution to typical channal/slope stabilization problems.

1. Impactul produs de activitatea
minieră asupra solului şi
subsolului
Solul reprezintă principalul factor ce
suferã deteriorãri semnificative în urma
desfãşurãrii activităţilor de extracţie a
substanţelor miniere utile prin lucrări
miniere subterane dar mai ales prin exploat
ri miniere de suprafaţă, atât în prezent cât şi
în viitor.
În urma activităţilor de extracţie, atât
stratul de sol fertil cât şi stratele geologice
de sub acesta, sufer şi vor suferi şi în viitor
un impact puternic, prin transformarea total
a profilelor lor, fenomenul urmând a se
evidenţia pe toată suprafaţa exploatabilă a
perimetrului minier şi nu numai în cazul
exploat rilor miniere de suprafaţă , respectiv
pe suprafa a albiei de scufundare, în cazul
exploatărilor miniere subterane.
Un exemplu al impactului produs asupra
morfologiei terenului îl reprezintă
şi
deplasarea terenurilor, puse în evidenţă prin
fisuri şi crăpături în scoarţa terestr şi a
clădirilor din regiune.

Defrişările masive a terenurilor acoperite
cu vegetaţie forestieră, pecum şi exploatarea
necorespunzătoare a păşunilor prin păşunat
excesiv, au ca efect, într-un timp relativ
scurt, crearea de zone predispuse la
degradare sau zone cu alunecări active. De
asemenea, formarea haldelor de steril duce
la crearea unei noi morfologii locale, cu un
nou profil de sol de tip antropic, total diferit
de solul iniţial, cu o permeabilitate ridicată
şi cu o stabilitate relativ mic, dat în general
de vegetaţia săracă care se înfiinţează pe căi
naturale (fig.1.). Formarea unui nou sol
presupune o diversitate mare de lucrări ce se
desfăşoar pe o perioadă lungă de timp.

2. Soluţii clasice de recuperare
şi redare în circuitul economic
a terenurilor degradate
În perioada de când au început lucrările
de exploatare într-un perimetru minier şi
pân la încetarea activităţii, completată cu
ecologizarea suprafe elor afectate, au avut şi
vor avea de suferit toţi factorii de mediu.
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Fig.1. Noul profil de sol antropic rezultat după activitatea minieră

Pentru reabilitarea acestora există soluţii
clasice sau ultramoderne, care sunt puse în
aplicare în diferite regiuni ale lumii şi care
pot fi implementate şi în ţara noastră.
Dintre acestea amintim:
executarea de lucrări geotehnice şi
construcţii pentru stabilizarea
haldelor sau pantelor degradate;
fixarea haldelor de steril sau a
versanţilor prin plantaţii forestiere;
tasarea prin cilindrare a platformelor
haldelor pentru impermeabilizarea
acestora şi realizarea unei pante
corespunzătoare cu cădere spre
conturul extern al haldelor în vederea
scurgerii apelor pluviale de pe berme;
regularizarea cursurilor de apă prin
executarea de rigole betonate a
pârâurilor, cu praguri, pentru aerarea
apelor, fapt ce va conduce şi la
precipitarea ionilor metalici sub form
de oxizi;
executarea de canale de protecţie,
pentru diminuarea apelor de şiroire
care p trund în suprafeţele degradate;
elaborarea unor proiecte de design
i n dustrial pentru t er en ur i l e
degradate.
Aplicarea acestor m suri au rolul de a
reduce la minim impactul asupra factorilor
de mediu generat de activitatea minier şi o
refacere în timp cât mai scurt a acestora dup
finalizarea lucrărilor de exploatare şi
ecologizare. Redarea în circuitul economic a
terenurilor degradate are la baz un complex

de lucrări eşalonate pe o perioad mare de
timp.
În cazul exploatărilor miniere, atunci
când acestea nu sunt parte integrant a
activităţii de bază, ci doar “un tratament
post minerit”, ele pot conduce la costuri
suplimentare incalculabile.

3. Soluţii moderne de recuperare
şi redare în circuitul economic a
terenurilor degradate – Sisteme
Celulare de Fixare
În vedrea eliminării dezavantajelor
aplicării metodelor clasice de refacere şi
protecţie a suprafeţelor degradate şi
predispuse la alunecare, o soluţie modernă şi
eficientă este dată de utilizarea Sistemelor
Celulare de Fixare şi accesoriile lor compuse
din picheţi, agrafe, tendoane şi difertite
varietăţi de ancore.
Sistemele Celulare de Fixare sunt
utilizate în general pentru:
protecţia şi stabilizarea suprafeţelor
pantelor abrupte;
protecţia canalelor sau a structurilor
hidrotehnice;
suport static sau dinamic pentru
umplutură în cazul terenurilor de
fundament slabe ale căilor rutiere sau
feroviare;
structuri multinivele (baraje), în
cazul terenurilor slab coezive sau cu
o permeabilitate ridicată .

Sisteme celulare de fixare a solurilor predispuse la degradare
3.1. Sisteme Celulare de Fixare
pentru protecţia şi stabilizarea
pantelor abrupte
Pantele abrupte sunt formele de relief
cu predispoziţia cea mai mare la fenomene
de degadare şi alunecare.
În vederea realizăriiă unui sistem de
protecţie şi stabilizare optimă a acestora, în
fază iniţială sunt necesare o serie de lucrări
de pregătire a suprafeţei pe care se vor
amplasa sistemele celulare, ce constau în
îndepărtarea stratului vegetal şi profilarea
taluzului pantei, realizându-se şi o
compactare a zonelor de umplutură.
Pentru protecţia suprafeţei taluzului
astfel pregătit şi posibilitatea fixării părţii
superioare a sistemelor celulare se realizează
o tranşee ce urmăreşte muchia superiar a
pantei şi se amplasează un material geotextil
pe taluz, cu proprietăţi de permeabilitate
scăzută.
Operaţia final constă în aşezarea şi
fixarea sistemelor celulare cu ajutorul
picheţilor şi ancorelor şi umplerea celulelor
cu sol compactat sau chiar beton.
3.2. Sisteme Celulare de Fixare
pentru protecţia şi stabilizarea
structurilor hidrotehnice
Operaţiile pentru amplasarea sistemelor
celulare sunt asemănătoare cu cele de la
protecţia pantelor abrupte, diferenţa
constând în faptul că în acesta caz, operaţia
de profilare se face la cele două taluzuri ale
construcţiei hidrotehnice, iar în cazul
canalelor şi la albia acestuia.
Umplerea celulelor sistemului se poate
face utilizând excavatoare, vole, bandă
transportoare mobilă, bene sau deversoare.
Îmbinarea Sistemelor Celulare între ele
se realizează cu agrafe, iar spre deosebire de
sistemul clasic de realizarea a construcţiilor
tehnice prin betonarea taluzurilor nu mai
sunt necesarea realizările de rosturi de
dilatare, construcţia realizându-se într-un
sistem unitar.
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3.3. Sisteme Celulare de Fixare ca
suport static sau dinamic pentru
terenurile din fundamentul căilor
rutiere sau feroviare
Este bine cunoscut faptul că prin
metodele clasice se urmăreşte realizarea
unui fundament cât mai stabil pentru căile
rutiere sau feroviare, dar într-un timp mai
lung sau mai scut de exploatare al acestora,
datorită infiltraţiilor de ape sau chiar
datorită exploatării inadecvate prin folosirea
mijloacelor de transport agabaritice, apar
deformaţii ale profilelor lucrărilor, ce
conduc adesea la distrugerea totală sau
parţială a liniei feroviare sau căii rutiere.
Prin folosirea Sistemelor Celulare în
cazul unui fundament cu terenuri slab
coezive şi nu numai se poate obţine o
stabilitate şi o durată de viaţă ridicată a
acestui tip de construcţii şi o disponibilitate
de utilizare a unor autovehicule sau trenuri
cu gabarite care în mod normal aveau acces
restricţionat.
3.4. Sisteme Celulare de Fixare
utilizate ca structuri multinivele
Exist situaţii în care simpla fixare a
sistemelor celularea pe taluzuri, pante
abrupte sau construcţii hidrotehnice nu este
suficientă pentru a înlătura sau a preveni
fenomenele de alunecare şi în acest caz
soluţia recomandată este aceea de a se utiliza
metoda de montare a sistemelor celulare pe
mai multe nivele.
Implementarea metodei este relativ
simplă, ea constând în amplasarea succesivă
a câte unui rând de Sisteme Celularea de
Fixare, umplerea acestuia cu material ce se
compactează prin cilindrare sau vibrareţie şi
eliminarea surplusului de material aferent
rândului care se materializează .
Pentru a se preveni acumularea de apă
în spatele „zidului” de sisteme celulare, pe
partea interioară , în zona cu sol rambleeat
şi compactat, la bază, se amplasează un
dren cu rol de captare şi eliminare a
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infiltraţiilor. Creşterea rezistenţei „zidului”
se realizează prin montarea de material
geotextil, la intervale bine stabilite ale
sistemelor celulare.
Din cercetările efectuate, dar şi din
experienţa practică această metodă poate fi
utilizată cu succes în acele zone cu alunecări
în dezvoltare şi la construcţia căilor rutiere
şi feroviare, pentru traversare unor văi ce ar
necesita construcţia unor podeţe.

Cercetările privind utilizarea acestei
tehnologii pot continua în direcţia
posibilităţii utilizării ei în combinaţie cu
metodele clasice de prevenire şi combatere a
degradării terenurilor. De asemenea, se po t
realiza studii în vederea posibilităţii creşterii
coeziunii terenurilor de sub construcţiile
civile sau industriale prin implementarea
tehnologiei cu Sisteme Celulare de Fixare.

4. Concluzii şi propuneri
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durată mare de viaţă.
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