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CURSUL 12 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR SUBTERANE CU SCUTUL 
 
Metoda scutului a fost dezvoltată ca o tehnologie de săpare a tunelelor în pământuri 
slabe sub râuri. A fost aplicată pentru prima dată de către Marc Brunel la realizarea la 
Londra a unui tunel de subtraversare a fluviului Tamisa, între 1825- 1843 (Fig. 1). 
Realizarea acestei subtraversări a fost impusă de necesitatea descongestionării 
traficului ce aglomera oraşul la acea dată la est de Podul Londrei (Fig. 2).  
 

 
 

Figura 1 

 
Metoda excavării cu scutul a cunoscut o continuuă dezvoltare fiind preluată după 
Anglia, de Germania şi Japonia. Această invenţie ingenioasă (1818) a reprezentat un 
concept cu adevărat remarcabil care la aproape 200 de ani a stat la baza realizării 
tunelului de sub Canalul Mânecii. 
 

  
 

Figura 2 
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Ideea de bază constă în înaintarea prin împingere cu ajutorul unor vinciuri (prese 
hidraulice), a unui cadru rigid (scutul) în terenul slab, prevenind în acest mod 
prăbuşirea terenului şi realizarea săpăturii la adăpostul scutului.  
Este in prezent una dintre cele mai utilizate metode de realizare a lucrarilor subterane 
în mediul urban. Scutul este o structură ce permite realizarea galeriilor în terenuri 
nestâncoase, în condiţii de siguranţă, la adăpostul unei carcase cilidrice din oţel, 
cuprinzând un complex de instalaţii pentru excavare, susţinerea săpăturii precum şi 
montarea camăşuielii finale. Deplasarea scutului se face cu ajutorul preselor 
hidraulice ce acţionează asupra cămăşuielii montate în spatele scutului. 
Figura 3 ilustreaza schema de principiu a acestei metode cuprinziind principalele 
etape tehnologice. 
 

 
 
 

Figura 4 

 
Toate aceste instalaţii alcătuiesc ceea ce numim în mod generic scutul sau în traducere 
maşina de săpat tunele (TBM = Tunnel Boring Machine). Funcţiile generale pe care 
le îndeplinesc aceste instalaţii sunt: decuparea (tăierea) profilului (secţinunea) 
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tunelului pe măsură ce înaintează; stabilizarea zonei excavate; evacuarea sterilului 
(materialului excavat) în afara tunelului. 
 
• In prima faza are loc excavarea pe o distanta echivalenta cu lungimea unui 

segment de camăşuială şi dacă este necesar sapatura poate fi sprijinită. 
• In cea de a doua fază are loc avansarea scutului cu ajutorul preselor hidraulice ce 

împing în cămăşuiala deja montată. În timpul acestei operaţii se produce umflarea 
pereţilor săpăturii în spatele frontului excavat. 

• In cea de a treia fază are loc montarea bolţarilor ce alcătuiesc un inel de 
camăşuială, în timp ce presele hidraulice se retrag. 

• In cea de a patra fază este umplut prin injectare interspaţiul de 5 - 10 cm, dintre 
extradosul cămăşuielii şi pereţii săpăturii. 

• Injectarea incompletă a golului, sau prăbuşirea pereţilor atrag după sine deformaţii 
ale masivului şi tasări la suprafaţa terenului. Tasările la suprafaţa terenului pot fi 
limitate prin alegerea celui mai potrivit tip de scut, sau prin măsuri suplimentare 
de tratare (stabilizare) a terenului din zonă. 

 

 
 

Figura 5 

 
Urmărind pe de o parte creşterea vitezei de execuţie iar pe de altă parte reducerea 
costurilor construcţiei şi asigurarea stabilităţii excavaţiei au fost dezvoltate mai multe 
tipuri de scuturi. Unul dintre elementele care le diferenţiază îl reprezintă şi modul în 
care se realizează sprijinirea. 
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Tehnologiile de excavare cu scutul pot fi clasificate în două mari grupe: 
 
1) în front deschis; 
2) în front sprijinit. 
 
Tehnologiile specifice primei categorii se aplică în cazul unor terenuri stabile, 
deschiderea frontului putând fi totală sau parţială. Excavaţiile se execută manual 
sau mecanic (Figura 5 a, b). 
Din cea de a doua categorie fac parte scuturile blindate cu perete despărţitor, care 
impiedică prăbuşirea frontului, şi aşa numitele scuturi mecanice prevazute cu cap 
tăietor rotativ. În cazul acestora din urma stabilitatea golului este asigurată prin 
diverse metode care pot fi clasificate dupa cum urmează: 

(a) sprijinire mecanica; 
(b) sprijinire cu aer cornprimat; 
(c) sprijinire cu fluid; 
(d) sprijinire cu ajutorul materialului excavat. 

a) Sprijinirea prin presare mecanică - stabilitatea frontului este asigurată prin 
sprijinirea direct pe capul taietor. Se aplică în cazul unor terenuri plastice caracterizate 
printr-o coeziune c ≤ l,30 kPa. În terenuri slabe, sub nivelul pânzei freatice este 
incompletă şi riscantă. 
b) Sprijinirea cu aer comprimat - permite echilibrarea presiunilor hidrostatice 
(atunci când nu sunt prea mari) cu ajutorul aerului comprimat. Această tehnică nu 
poate fi aplicată cu eficienţă decât în cazul unor terenuri mai puţin permeabile 
(având o permeabilitate k I lom5 m/s) pentru a evita pierderile de aer. 
Sistemul de etanşare nu poate asigura o etanşare ermetică şi de aceea sprijinirea nu 
poate fi asigurată numai prin menţinerea sub presiune a camerei scutului. Costurile 
în cazul acestei variante sunt foarte mari. Procedeul poate fi îmbunătăţit prin 
automatizarea lucrărilor în front, ceea ce ar evita instalarea unui sas de 
decomprimare, precum şi prin protecţia cu un strat de torcret a pereţilor săpăturii 
pentru evitarea pierderilor de aer. 
 
În prezent se utilizează în mod frecvent, două tipuri de maşini, denumirea lor în limba 
engleză de Slurry Shield Machines (STBM) and Earth Pressure Balance. Denumirea 
lor derivă din modul de stabilizare a excavaţiei în front. 
 
Slurry Shield Machines (STBM) Sprijinirea cu fluid a excavaţie - este un 
procedeu inspirat de tehnica de sprijinire a forajelor cu noroi bentonitic - utilizată la 
forajele petrolifere sau la realizarea pereţilor mulaţi. Stabilitatea frontului este 
asigurată cu ajutorul unei suspensii de noroi bentonitic injectată sub sub presiune în 
camera de excavare, în faţa capului tăietor prin mijloace mecanizate (Fig. 6). 
Fluidul folosit este compus din apă şi un aditiv care poate fi bentonita (folosit in 
Europa), argila naturală sau polimeri (folosit in Japonia). Controlul presiunii la care se 
injecteaza fluidul se poate face fie prin variaţii ale debitului (metoda japoneza) sau cu 
aer comprimat prin intermediul unui rezervor montat la partea superioară a camerei 
(metoda germana). Metoda este utilizată pentru o gamă largă de pamânturi chiar şi cu 
permeabilitate ridicată, datorită formarii unei peliculei etanşe - dar mai ales în cazul 
terenurilor granulare uşor noroioase. În terenurile argiloase principala problemă o 
constituie lipirea argilei de diferite părţi componente ale instalaţiei. 
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Figura 6 

 
Earth Pressure Balance (EPBM) Sprijinirea cu ajutorul materialului excavat sau 
metoda de echilibrare prin presiunea părmântului, utilizează pamâtul excavat, 
menţinut sub presiune, pentru asigurarea stabilităţii fiontului chiar şi în prezenţa apei 
subterane. Metoda a fost aplicată în Japonia în anul 1974 şi a cunoascut de atunci o 
largă utilizare în toată lumea, la realizarea galeriilor de metrou si galeriilor edilitare, 
datorita costurilor foarte mici in comparatie cu alte metode. În cazul în care materialul 
excavat nu conţine suficiente particule fine, este introdusă, suplimentar, (dintr-o 
magazie special prevăzută în capul taietor) o suspensie de argilă pentru îmbunătăţirea 
proprietăţilor materialului (Fig. 7). 
Omogenizarea materialului se realizează printr-un sistem mecanic, special alcătuit 
din bare de amestec, montate pe capul tăietor rotativ. Suplimentar pentru 
omogenizare şi evitarea colmatării se poate introduce apă. Această metodă se 
utilizează de preferinţă în terenurile noroioase.  
 

 
 

Figura 7 
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Alegerea uneia din cele două variante într-un caz particular depinde de numeroşi 
factori în principal de natură geologică. Fixarea unor limite simple de utilizare a 
diferitelor tipuri de scuturi in funcţie de proprietatile terenului este dificilă.  
 
EPBM poate atinge rate mari de înaintare necesitând mai puţine instalaţii de pregătire 
acoperitoare dar este limitată de tipul de teren în care poate opera.  
STBM este mult mai versatilă şi poate opera într-o varietate mult mai largă de condiţii 
de teren. Dezavantajul îl constituie necesitatea unei staţii de procesare şi reciclare a 
noroiului bentonitic mult mai extinse. Deasemenea depozitarea materialului rezultat în 
urma excavării implică costuri foarte mari legate de găsirea unui spaţiu corespunzător 
şi de reducerea efectelor negative asupra mediului.  
 
Construcţia de tunele pentru proiecte de infrastructură (metrouri, canalizări, alimentări 
cu apă) are loc adesea în terenuri slabe şi în prezenţa apei subterane în zonele urbane. 
Riscul producerii unor tasări şi ca urmare distrugerea structurilor supraterane este 
ridicat. Ca rezultat al perfecţionărilor aduse atât instalaţiilor STBM cât şi celor de tip 
EPBM asemenea riscuri au fost reduse. 
Dar chiar si cea mai avansată maşină de săpat tunele va întâmpina probleme în 
terenuri mixte şi neomogene ce nu pot fi săpate în siguranţă. În locul unor schimbări 
costisitoare şi adaptări ale maşinii chiar dacă acest lucru ar fi posibil, este mai simplu 
de tratat terenul pentru îmbunătăţirea proprietăţilor acestora astfel încât maşina să 
poată lucra.  
Folosind procedeul Slurry Shield acest lucru se poate obţine prin pomparea apei şi/sau 
a bentonitei fluide în frontul tunelului şi camera de lucru.  
 

 
 

Figura 8 

 
 

NOUA METODĂ AUSTRIACĂ (NATM) 
 

În paralel cu recentele perfecţionări ale tehnologiilor de execuţie mecanizată cu 
scutul, aplicarea NATM (New Austrian Tunnelling Method) în care sunt utilizate 
ancorele şi şpriţ-betonul ca elemente de susţinere elastică a săpăturii, s-a extins şi în 
domeniul terenurilor nestâncoase la lucrări subterane urbane. Această metodă 
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modernă este net superioară din punct de vedere economic tehnologiilor de execuţie 
cu scutul, în condiţiile în care deplasările terenului rezultate în urma lucrărilor de 
coborâre a nivelului apelor subterane nu afectează construcţiile din zonă. Mărimea 
tasărilor în cazul utilizării NATM în terenuri uşoare este cuprinsă între 10...130 mm. 
In Tabelul 1 este prezentată relaţia între stabilitate frontului şi curba granulometrică a 
terenului. Procentu1 de material fin ce trece prin sita cu ochiul de 74 µm trebuie să fie 
de cel putin 20% din total. 
Un alt avantaj a1 metodei constă în faptul că nu necesită multe echipamente, şi lucrări 
provizorii de mare amploare, sau durată, care să ducă la dezafectarea unor zone de 
teren. În condiţiile în care infiltraţiile depăşesc 100 l/min se impun măsuri de drenaj, 
folosirea aerului comprimat sau alte măsuri speciale de menţinere a stabilităţii 
săpăturii. 
 

 
 
NATM a fost utilizata la execuţia unor galerii la metrourile din Bonn, Viena şi 
deasemenea în Japonia. Astfel la metroul din Viena metoda a fost aplicată la 
realizarea galeriei ce alcătuieşte tronsonul U3, tronson ce străbate o zonă de teren 
aluvionar având o acoperire maximă de 17 m. Deasupra traseului galeriei se află cinci 
clădiri de birouri, condiţiile de limitare a tasărilor terenului, fiind deci foarte severe. 
Dimensiunile secţiunii transversale sunt de 30 m deschidere si 8 m înălţime. Din 
cauza condiţiilor dificile ce urmau a fi întâlnite, secţiunea a fost fragmentată în trei 
celule separate, excavaţiile fiind completate apoi prin săparea a 7 galerii paralele de 
acces (Figura 9).  
 

 
 

Figura 9 
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Nivelul apelor subterane a fost coborât sub cota radierului înainte ca lucrările de 
excavare să înceapă Mai întâi au fost excavate cele două galerii centrale din zona 
stâlpilor de sprijin, fiind urmate de execuţia galeriilor laterale şi în final cea din 
mijlocul secţiunii. Suplimentar s-au desfăşurat, în mai multe etape, lucrări de injecţii 
prin intermediul unor conducte, din interiorul a trei foraje, executate în imediata 
vecinătate a fundaţiilor cladirilor din amplasament . Prin injectarea radială s-a realizat 
un voal de etanşare intre fundaţiile clădirilor şi galeria metroului.  
O primă etapa a lucrarilor de injecţii s-a desfăşurat înaintea începerii lucrărilor de 
excavaţii la galerie, în scopul realizării unei precomprimări a pamântului de sub 
fundaţia clădirilor Etapele următoare de injectare au fost stabilite pe baza măsurării 
tasărilor în timpul excavaţiilor la galerii. Presiunea la care s-a facut injectarea a avut 
valori cuprinse între 1-3 MPa. 
Ca urmare a lucrărilor de drenaj au fost înregistrate, în ciuda previziunilor, deplasări 
mai mari. Lucrările de injecţii şi-au dovedit însă eficienţa limitând deplasările 
terenului în proporţie de 65% şi prevenind astfel eventualele avarieri ale construcţiilor 
de deasupra. In Figura 10 sunt reprezentate comparativ deplasările măsurate în zonele 
injectate şi cele neinjectate. 
 

 
 

Figura 10 

 
Aplicarea metodei este totuşi limitată de calitatea terenului care trebuie să se înscrie în 
anumite limite, rezistenţa elastică q,>100kPa şi modulul de elasticitate E > 10 MN/m2. 
 
 
 


