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PREFAŢĂ 
 
Mecanica Rocilor s-a conturat ca o disciplină distinctă începand cu anii '60, din 
nevoia de a clarifica şi interpreta calitativ, dar mai ales cantitativ, fenomenele de 
interacţiune dintre masa de rocă şi lucrările inginereşti. Dezvoltarea ei din ultimile 
decenii este direct legată de amploarea deosebită pe care au cunoscut-o lucrările 
subterane, amenajările hidrotehnice de mari proporţii şi lucrările de infrastructură in 
transporturi. 
 
Masivele de rocă, ce constituie obiectul de studiu al mecanicii rocilor, sunt medii 
eterogene şi discontinue, afectate de sisteme de discontinuităţi. Prezenţa 
discontinuităţilor constituie factorul esenţial care influenţează comportarea mecanică 
a rocilor. Deformarea sub încărcări a masei de roca se face dominant pe seama 
deplasărilor relative între blocurile de rocă, curgerea apei se produce preferenţial prin 
discontinuităţi, iar instabilităţile şi cedările in masa de rocă sunt amorsate de 
discontinuităţile preexistente in structura masivului. 
 
Lucrarea de faţă cuprinde o tratare inginerească, simplificată, a comportarii reale, 
deosebit de complexe a masivelor de rocă, pornind de la recunoaşterea caracterului 
discontinuu al acestora. Sunt cuprinse aspectele semnificative ale interacţiunii dintre 
lucrările inginereşti din domeniul ingineriei civile şi masivele de rocă. 
 
Pentru a se crea bazele teoretice necesare analizei lucrărilor inginereşti din punct de 
vedere al mecanicii rocilor, în primele capitole ale lucrării sunt prezentate sistematic 
clasificările masei de rocă, rezistenţa mecanică a rocilor şi în special a masivelor de 
rocă, precum şi fenomenele de deformare. 
 
Deformabilitatea rocilor este analizată în capitolul trei din punctul de vedere al 
interacţiunii structură-teren de fundare.  Caracterizările cantitative sunt bazate pe 
conceptul mediului continuu, omogen, echivalent. Sunt prezentate metodele de 
determinare a caracteristicilor de deformabilitate prin încercări în situ şi modul de 
extindere a rezultatelor de teren pentru caracterizarea amplasamentelor. 
 
Permeabilitatea rocilor şi curgerea apei prin roci sunt tratate in cel de al patrulea  
capitol, făcând distincţie între curgerea primară, prin roca propriu-zisă, şi curgerea 
dominantă prin fisuri, rosturi sau falii. O parte importantă a acestui capitol este 
consacrată efectului mecanic al infiltraţiilor. Sunt prezentate apoi măsurile de 
impermeabilizare şi drenare a rocii, atât pentru fundaţiile de baraje cât şi pentru galeri 
şi tunele. 
 
Stabilitatea versanţilor de rocă, sub acţiunea factorilor de mediu sau a activităţilor 
antropice, este tratată în capitolul cinci. Analiza stabilităţii se bazează pe metoda 
echilibrului limită, utilizând modele simple, fie tridimensionale, fie asimilate 
bidimensional. Sunt prezentate măsurile de stabilizare a versanţilor de rocă, punând în 
evidenţă efectul stabilizator al lucrărilor de ancorare şi drenare. Este inclusă şi 
problema versanţilor lacurilor de acumulare, cu aspectele particulare pe care le 
implică. 
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Stabilitatea lucrărilor subterane este abordată în capitolul şase ca un fenomen de 
interacţiune între masa de rocă şi structurile de sprijinire şi cămăşuire. În primă 
instanţă sunt depistate mecanismele de instabilitate create de excavarea golului 
subteran în masa de rocă. Sunt apoi analizate, calitativ şi cantitativ, efectele 
sprijinirilor în prevenirea instabilităţilor, respectiv în asigurarea securităţii excavaţiei 
în cazul în care instabilităţile se declanşează. Deoarece un rol important în 
desfăşurarea fenomenelor o are starea iniţială de efort din masiv, capitolul cuprinde 
modul de definire şi de determinare a acesteia. În paragrafe distincte sunt tratate 
fenomenele reologice şi proprietăţile de umflare caracteristice anumitor tipuri de roci 
în contextul interacţiunii cu lucrările de sprijinire.  
 
Problemele specifice cavernelor subterane şi galeriilor sub presiune fac obiectul 
capitolului şapte. În cazul marilor caverne subterane lucrările de sprijinire sunt 
concepute în strânsă corelare atât cu structura masivului, cât şi cu fazele de execuţie. 
În cazul galeriilor sub presiune se analizează fenomenele de interacţiune între 
cămăşuiala definitivă şi masa de rocă înconjurătoare ţinând seama de încărcarea dată 
de fluidul stocat sau transportat.  
 
Urmărirea comportării în timp a masivelor de rocă, care constitue mediul de fundare 
sau mediul de construcţie al lucrărilor inginereşti, este tratată în capitolul opt. Sunt 
prezentate separat sistemele de monitorizare a fundaţiilor şi respectiv a excavaţiilor 
subterane. 
 
Specificul aplicării metodei elementelor în problemele de mecanica rocilor este 
prezentat în capitolul nouă. Este definit obiectul calculelor, sunt discutate modelele de 
comportare pentru rocă şi sunt prezentaţi algoritmii implicaţi în modelarea cu 
elemente finite. Aplicaţiile se referă la interacţiunea structură – teren de fundare, la 
starea de efort din vecinătatea excavaţiilor subterane şi la prognoza stabilităţii 
versanţilor. 
 
Lucrarea grupează într-o manieră unitară două lucrări deja publicate de autor – 
Mecanica rocilor şi Mecanica rocilor pentru lucrări subterane. Sunt aduse numeroase 
completări şi extinderi ale lucrărilor de origine, sunt inserate studii de caz care 
completează abordările generale şi sunt adăugate două noi capitole. 
 
La elaborarea lucrării autorul a beneficiat de experienţa proprie, obţinută în urma 
activităţii directe in domeniu şi a douăzeci de ani de predare a cursului de Mecanica 
Rocilor la facultatea de Hidrotehnica din Universitatea Tehnica de Construc|ii 
Bucureşti. Prin tratarea, intenţionat simplificată, a fenomenelor complexe din 
mecanica rocilor şi evidenţierea parametrilor semnificativi care guvernează aceste 
fenomene, lucrarea se adresează, in egala masură, studenţilor de la facultăţile de 
construcţii, cât şi inginerilor practicieni din domeniu. 
 
. 

Autorul 
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1 
  

CLASIFICAREA MASIVELOR DE ROCĂ 
 
 

1.1. INTRODUCERE 
 
Rocile sunt asociaţii de minerale legate între ele prin forţe de coeziune, direct sau prin 
intermediul unui ciment, alcătuind corpuri sau mase naturale care constituie partea 
solidă a scoarţei terestre, denumită litosferă. 
  
Rocile sunt clasificate în mod diferit, după criteriul utilizat. Astfel, după natura 
mineralogică a particolelor componente rocile pot fi roci mono–minerale, alcătuite din 
particolele minerale de acelaşi fel (calcarele, marmurele, gipsurile etc.) sau roci 
poliminerale, alcătuite din minerale diferite (granitul, gneisul, micaşisturile etc.). Cea 
mai răspândită clasificare în cadrul geologiei inginereşti utilizează însă criteriul 
genetic, care ţine seama de modul în care s-au format rocile. Subclasificările ţin seama 
de litologie, care, pornind de la componenţa mineralogică, structură şi liant atribuie 
rocii o denumire (termen descriptiv), după un sistem de clasificare unanim acceptat. 

 
Masivele de rocă sunt structuri compuse din blocuri de rocă separate de discontinuităţi 
sau rosturi. Discontinuităţile au două dimensiuni dominante în raport cu a treia şi 
constituie zone de rezistenţă redusă. Clasificarea masivelor de rocă se referă, cu 
precădere, la raportul dintre blocuri şi discontinuităţi şi în special la frecvenţa, natura 
şi caracteristicile acestora din urmă. 
  
Deşi în cadrul mecanicii rocilor şi a aplicaţiilor acesteia în domeniul lucrărilor de 
construcţii inginereşti sunt implicate masivele de rocă şi nu roca propriu-zisă, în cele 
ce urmează se va face mai întâi  o succintă trecere în revistă a clasificării rocilor după 
criteriul genetic, în intenţia de a creea atât un limbaj comun cu inginerii geologi, cât şi 
de a se putea face referiri mai departe la elemente de geneză sau litologie care 
imprimă caracteristici proprii masivelor de rocă. 
  
Dat fiind faptul că, alături de roca propriu-zisă, discontinuitaţile sunt parte integrantă 
a masivelor de rocă, se va prezenta apoi clasificarea acestora, inclusiv modul de 
reprezentare şi interpretare a sistemelor de discontinuităţi. 
  
În ceea ce priveşte clasificarea masivelor de rocă, se vor prezenta detaliat atât 
principalele sisteme de clasificare utilizate frecvent în mecanica rocilor, cât şi modul 
de utilizare a acestora în problemele inginereşti.  
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1.2. CLASIFICAREA ROCILOR DUPĂ CRITERIUL GENETIC 
 

În funcţie de geneză rocile pot fi magmatice (provenite din solidificarea magmei), 
sedimentare (provenite din depuneri pe uscat sau în apă) sau metamorfice (provenite 
printr-un proces de metamorfism din primele două categorii de roci). 

 
Rocile magmatice (eruptive) provin din magme care ajunse în părţile superioare ale 
scoarţei pierd încet sau rapid căldura şi se consolidează. Când consolidarea se face la 
adâncime mare se formează rocile magmatice intrusive sau abisale. Dacă consolidarea 
are loc în apropierea suprafeţei se formează rocile magmatice hipoabisale, iar atunci 
când magma se consolidează în condiţii de presiune şi temperatură scăzută se 
formează rocile magmatice efuzive sau vulcanice. 
  
Din punct de vedere al comportării mecanice, distincţia dintre rocile magmatice 
intrusive şi cele efuzive este de interes. Rocile intrusive cu structură cristalină 
(granitul, sienitul, dioritul, gabroul etc.) sunt supuse unor modificări structurale 
importante în urma fenomenelor tectonice fiind afectate de falii şi de fisuraţie. Rocile 
efuzive, precum bazaltul, porfirul, andezitul, sunt foarte rezistente, dar au un procent 
mare de goluri şi sunt foarte fisurate din cauza condiţiilor de răcire a lavei. 

 
Rocile sedimentare provin din depuneri (sedimente) mecanice sau clastice, chimice 
sau organice. Caracteristicile lor depind de natura substanţei de cimentare precum şi 
de condiţiile de formare a rocii. După provenienţă rocile sedimentare se împart în 
terigene, organogene şi halogene. 
  
Din categoria rocilor terigene fac parte gresiile şi conglomeratele. În funcţie de natura 
substanţei de cimentare prin care sunt legate granulele de nisip sau de pietriş - 
silicioasă, feruginoasă, calcaroasă sau argiloasă - caracteristicile mecanice diferă 
esenţial. Rezistenţele cele mai mari le au gneisurile silicioase, iar cele mai slabe le au 
gresiile şi conglomeratele argiloase. În aceeaşi ordine se situează şi stabilitatea la 
acţiunea apei şi la alterare. Intercalaţiile de argilă şi de şisturi slăbesc foarte mult 
aceste roci, suprafeţele de stratificaţie (şistuozitate) şi fisurile de-a lungul acestor 
suprafeţe diminuând semnificativ rezistenţele la forfecare. 
  
Din categoria rocilor organogene fac parte calcarele şi dolomitele. La fel ca oricare 
altă rocă sedimentară, ele prezintă anizotropie, dar au caracteristic faptul că, de obicei, 
sunt fisurate şi permit infiltraţii mari de apă. În cazul calcarelor, circulaţia apei 
subterane produce dizolvări şi spălări, care au ca rezultat formarea carstului, 
manifestat prin galerii naturale, caverne şi peşteri. De menţionat faptul că procesele 
carstice în calcare decurg lent; de aceea riscurile sunt asociate carsturilor existente şi 
mai puţin formării unor carsturi noi pe perioada de viaţă a construcţiei. În dolomite 
procesele carstice sunt mai puţin accentuate, în schimb, în ele se dezvoltă zone de 
dezintegrare, cu apariţia de granule (griş dolomitic până la praf dolomitic). 
 
Din categoria rocilor halogene fac parte gipsul, anhidritul şi sarea gemă. Caracteristica 
comună a acestor roci este stabilitatea foarte redusă la apă, ele dizolvându-se repede. 
  
O clasă aparte o constituie rocile sedimentare semistâncoase, care prezintă rezistenţe 
mecanice reduse (deformabilitate, rezistenţă la forfecare) şi sensibilitate la înmuiere 
sub acţiunea apei. Din această grupă fac parte rocile sedimentare eruptive (tufurile 
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vulcanice şi tufo-lavele) gresiile slab cimentate şi toată gama de roci provenite din 
depuneri argiloase (marne, argilite, argile silicioase). O caracteristică comună o 
constituie degradarea şi alterarea produsă de agenţii atmosferici la dezvelirea prin 
excavaţie. 

 
Rocile metamorfice provin din transformarea rocilor eruptive sau sedimentare sub 
acţiunea presiunilor mari, a temperaturilor înalte, a gazelor şi soluţiilor lichide 
fierbinţi etc. Aceste roci se împart în două mari categorii: 

− şisturi cristaline sau roci cristalofiliene, din care fac parte filitele, şisturile, 
micaşisturile, gneisele; 

− roci de însoţire, din care fac parte cuarţitele, milonitele, amfibolitele etc. 
  
În cazul rocilor cristalofiliene, cele provenite din roci eruptive poartă prefixul orto, iar 
cele provenite din roci sedimentare au prefixul para (de exemplu ortognais şi 
paragnais). 
  
Proprietăţile rocilor metamorfice depind în mare măsură de gradul de metamorfism. 
Caracteristica şisturilor este stratificaţia lor subţire, uneori ondulată, şi clivajul. În 
planele de separaţie a straturilor şi în planele de clivaj rezistenţa la forfecare este de 
obicei redusă. Rocile metamorfice provenite din formaţiuni sedimentare sunt de cele 
mai multe ori mai puţin rezistente, mai deformabile şi mai expuse alterării decât cele 
provenite din roci eruptive. 

 
1.3. CLASIFICAREA ŞI REPREZENTAREA DISCONTINUITĂŢILOR 

 
1.3.1. TIPURI DE DISCONTINUITĂŢI 

 
Discontinuităţile, denumite generic şi rosturi, sunt rupturi sau separaţii de natură 
geologică ce întrerup continuitatea masivului de rocă. Ele au, de obicei, forme plane şi 
constituie zone cu rezistenţe mecanice mai slabe. 
  
Discontinuităţile se clasifică, din punct de vedere al genezei, în discontinuităţi primare 
şi discontinuităţi secundare (Gioda, 1981). Discontinuităţile primare sunt diferite, în 
funcţie de tipul de rocă. 
  
În cazul rocilor magmatice (fig. 1.1,a), discontinuităţile primare s-au format în 
procesul de răcire, sub formă de rupturi regulate în plane verticale sau înclinate, care 
împart roca în prisme de volume mari. La rândul lor, prismele sunt afectate de fisuri 
vizibile sau microscopice, evidenţiate de obicei în aflorimente. În mod obişnuit roca 
se prezintă ca o succesiune de coloane sau prisme, cu baza de câţiva metri pătraţi şi 
înălţimi considerabile. 
 
În cazul rocilor sedimentare (fig. 1.1,b), discontinuităţile primare sunt planurile de 
sedimentare. Roca s-a format prin sedimentare periodică, cu intervale de pauză. 
Stratele cvasiorizontale s-au consolidat practic independent şi între acestea sunt rosturi 
interstrat, care pot fi cimentate sau numai aderente. Atunci când în procesul de formare 
a rocii s-au produs alternanţe de sedimentare, între două strate de calcar poate fi inclus 
un strat argilos sau o succesiune de asemenea strate. În mod obişnuit, stratele sunt 
cvasiparalele, au regularitate şi dimensiuni decimetrice. Stratele mai groase sunt 
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denumite bancuri. Când stratele sunt foarte subţiri, cu rosturi practic invizibile, roca se 
numeşte masivă. 
 
 

 
 

Fig. 1.1. Discontinuităţi primare şi secundare în masivele de rocă. 
  
  
În cazul rocilor metamorfice (fig. 1.1,c), discontinuităţile primare sunt planele de 
şistuozitate. Roca este împărţită în fragmente similare cu straturile, dar mai ondulate. 
Dacă în rocă domină filosilicaţii, roca este mult mai clar divizată în plăci separate de 
planuri de şistuozitate.  
  
Discontinuităţile secundare sunt rezultatul deformaţiilor rocii. Ele apar prin întinderea 
stratelor sau plăcilor în lungul stratificaţiei sau şistuozităţii, la încovoierea acestora. În 
marea lor majoritate discontinuităţile secundare sunt de tipul fisurilor şi sunt 
perpendiculare pe stratificaţie sau şistuozitate. În medie, distanţa dintre fisuri este 
decimetrică, rar distanţele atingând 1m. Deschiderea fisurilor este în general redusă, 
uneori fiind invizibilă cu ochiul liber, dar au  efecte semnificative în stabilitatea 
lucrărilor fundate pe rocă sau construite în rocă. 
  
O categorie de discontinuităţi de dată mai recentă se întâlneşte în zona versanţilor 
naturali sau excavaţi. Eroziunea dată de cursurile de apă sau excavaţiile provoacă 
deformaţii de destindere. Fisuraţia preexistentă, iniţial închisă de eforturile din masiv, 
se deschide dând naştere aşa numitelor fisuri de versant, de relaxare, care au 
deschiderile paralele cu versantul.  
  
Fisurile, planurile de şistuozitate şi stratificaţia alcătuiesc rosturi în lungul cărora nu s-
au produs anterior deplasări. Rosturile se pot grupa în familii de rosturi, compuse din 
toate rosturile cu orientare similară. O asociere de două sau mai multe familii de 
rosturi formează un sistem de rosturi. 
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În masa de rocă pot fi prezente şi discontinuităţi majore, denumite falii, în lungul 
cărora s-au produs anterior mişcări relative între blocurile pe care le separă. Faliile 
sunt consecinţa unor evenimente tectonice semnificative şi fragmentează roca în 
blocuri de mari dimensiuni. Faţă de rosturile curente, a căror prezenţă caracterizează 
masa de rocă propriu-zisă, faliile sunt inventariate şi tratate ca accidente geologice 
singulare. 
  
Atunci când mişcările relative dintre blocuri au fost de amploare, în planurile de falie 
sunt înglobate fragmente de rocă, de diverse extinderi. Aceste blocuri mici, denumite 
cataclase, constituie brecii de falie. Dacă blocurile sunt ulterior cimentate cu calcit sau 
cuarţ, ele formează noi fragmente de rocă, numite milonite. Milonitele formate din 
cimentarea incompletă a unor fragmente mărunţite constituie zone slabe, atât din 
punct de vedere mecanic, cât şi ca permeabilitate. 
  
În afara rosturilor bine conturate şi a faliilor, în masa de rocă există şi o reţea de 
discontinuităţi minore, cu o dispunere complexă, care influenţează la rândul ei 
caracteristicile mecanice şi de permeabilitate ale rocii. 
 
1.3.2. REPREZENTAREA DISCONTINUITĂŢILOR 

 
Se admite că discontinuitatea este plană. Poziţia ei în masivul de rocă este definită 
utilizând intersecţia dintre planul discontinuităţii şi un plan orizontal de referinţă (fig. 
1.2), dreapta de intersecţie fiind denumită urmă (strike). Linia de cea mai mare pantă 
a planului discontinuităţii, normală pe urma discontinuităţii, împreună cu urma, 
servesc la definirea elementelor geometrice α , β  şi θ , unde: 
 β   reprezintă azimutul, unghiul format de urma discontinuităţii cu  direcţia 
 nordului geografic, măsurat în sens orar; 
 α   -  altazimutul sau orientarea, unghiul format de direcţia căderii cu direcţia 
 nordului geografic, măsurat în sens orar ( )90+β=α ; 
 θ  - căderea sau înclinarea, unghiul pe care îl face linia de cea mai mare pantă cu 
 planul orizontal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.2. Definirea elementelor geometrice ale unei discontinuităţi. 
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În cazul discontinuităţilor majore, clar poziţionabile pe un plan de situaţie, 
reprezentarea discontinuităţii se face prin linia de intersecţie a planului discontinuităţii 
cu relieful natural, căreia i se asociază o săgeată în sensul liniei de cea mai mare pantă 
şi o pereche de unghiuri, care pot fi azimutul şi căderea sau altazimutul şi căderea. 
Atunci când se foloseşte azimutul, se obişnuieşte ca unghiului de cădere să i se 
ataşeze şi un punct cardinal (E sau W), pentru a preciza sensul căderii. 

 
În cazul discontinuităţilor curente, numeroase şi cu diverse orientări în amplasament, 
se utilizează reprezentări statistice, care cuprind într-o reprezentare unitară şi globală 
toate discontinuităţile inventariate. 
  
În mecanica rocilor, reprezentarea curentă aduce într-o reţea plană ansamblul 
tridimensional al discontinuităţilor pe baza proiecţiei stereografice (sferice). Cea mai 
frecvent folosită este proiecţia echiarială Lambert, utilizată de geografi, care conduce 
la diagrama Schmidt. 
  
În această reprezentare suprafaţa de referinţă este o sferă. Discontinuitatea este 
reprezentată prin intersecţia planului discontinuităţii cu sfera de referinţă. Sfera se 
poate translata (fără a se şi roti) până când planul discontinuităţii conţine un diametru 
al sferei. Conturul intersecţiei plan-sferă se numeşte cerc diametral (fig. 1.3). Dacă se 
selectează numai jumătatea inferioară a sferei (calota inferioară) atunci în planul 
orizontal se defineşte urma discontinuităţii şi normal pe aceasta, din centrul sferei se 
duce linia de cea mai mare pantă. Normala la planul discontinuităţii, dusă prin centrul 
sferei, intersectează calota inferioară într-un punct denumit pol. 
 
Proiecţia echiarială a calotei inferioare pe un plan orizontal permite figurarea 
discontinuităţilor în diagrama rezultată, prin proiecţia cercurilor ecuatoriale şi a 
polilor.  
 

 
 

Fig. 1.3. Poziţionarea unei discontinuitaţi în calota inferioară a sferei de referinţă. 
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În figura 1.4 se prezintă modalitatea de operare pentru reprezentarea unei 
discontinuităţi cu azimutul =β 20o, direcţia căderii (altazimutul) =α 20o + 90o = 
110o  şi căderea de 40o.  

 
 

 
 

Fig. 1.4. Etapele de poziţionare a unei discontinuităţi în diagrama Schmidt. 
 

De la punctul nord N se măsoară în sens orar unghiul latitudine de 110
o
, rezultând 

punctul A. Se roteşte apoi cercul de referinţă, în sens antiorar, astfel ca punctul A 
să fie pe ecuatorul diagramei Schmidt (direcţia E-W) şi se măsoară de la E la W, 
unghiul de cădere =θ 40o. Punctul A' de pe ecuator, astfel rezultat, defineşte proiecţia 
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cercului ecuatorial, ca meridian al punctului. Măsurând în acelaşi sens un unghi de 
90o rezultă poziţia P a polului. Rotind cercul de referinţă, de această dată în sens orar, 
astfel ca punctul nord al cercului de referinţă să revină la nordul diagramei Schmidt, 
se obţin în diagramă poziţiile cercului diametral şi a polului. 
 
1.3.3. SISTEME ŞI FAMILII DE DISCONTINUITĂŢI 
  
Determinarea orientărilor preferenţiale ale discontinuităţilor şi eventual depistarea 
sistemelor şi familiilor de discontinuităţi se face pe baza prelucrării statistice a 
rezultatelor cartării geologice de detaliu (Hoek şi Bray, 1981). 
  
Observaţiile de teren privind discontinuităţile se fac pe aflorimente, tranşee, galerii de 
studii, foraje etc.. Toate aceste observaţii, aferente unui amplasament, se reprezintă pe 
diagrama Schmidt sub forma polilor discontinuităţilor inventariate (fig. 1.5,a). 
Utilizând o reţea de referinţă, cu ochiuri cu arii egale, se numără câţi poli se situează 
în fiecare ochi al reţelei şi se asociază ochiului acest număr (fig. 1.5,b). Raportul 
dintre numărul de poli dintr-un ochi şi numărul total de poli inventariaţi, exprimat 
procentual, devine noua caracteristică a ochiului. Se trasează apoi izolinii 
corespunzătoare aceluiaşi raport, rezultând curbe de densitate a polilor (fig. 1.5,c).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5. Prelucrarea statistică a datelor referitoare la discontinuităţi: 
 a – polii discontinuităţilor inventariate; b – reţeaua de referinţă; c – linii de egală 

densitate a polilor. 
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Din aceste curbe, care prezintă zone de concentrare (mameloane) se evidenţiază 
familiile de discontinuităţi. Pornind de la  diagrama Schmidt şi inversând etapele 
utilizate pentru reprezentarea unui pol, se determină azimutul şi căderea unei 
asemenea familii de discontinuităţi. 
 
Organizarea discontinuităţilor în familii şi denumirea acestora se poate urmări în 
figura 1.6 şi în tabelul asociat figurii (AFTS, 1993).  

 
Fig. 1.6. Reprezentarea grafică a grupării discontinuităţilor în familii. 

 
În situaţiile în care o prelucrare statistică de tipul celei prezentate anterior nu este 
posibilă, se recurge la caracterizarea densităţii discontinuităţilor printr-un indice 
global, denumit intervalul discontinuităţilor (ID). Indicele a fost propus de Societatea 
Internaţională de Mecanica Rocilor (ISRM) şi este frecvent folosit în faza de 
investigaţii preliminare. Calculul indicelui se face prin măsurarea în lungul unei linii, 
pe un  afloriment, pe peretele unei galerii de studii, sau în lungul unui foraj carotat a 
intervalului dintre  discontinuităţile adiacente succesive.  ID reprezintă valorea medie 
a acestor intervale. În funcţie de mărimea intervalului  discontinuităţilor se definesc 
cinci clase şi anume: 
 
 ID 1 , cu intervalul mediu mai mare de 200 cm     – densitate foarte redusă; 
 ID 2,  cu intervalul mediu cuprins între 60 şi 200 cm - densitate redusă; 
 ID 3, cu intervalul mediu cuprins între 20 şi 60 cm   - densitate medie; 
 ID 4, cu intervalul mediu cuprins între 6 şi 20 cm   - densitate mare; 
 ID 5, cu intervalul mediu mai mic decât 6 cm      - densitate foarte mare. 
 
ISRM recomandă evaluarea indicelui ID pe mai multe direcţii. Valoarea acestuia va 
depinde de direcţia măsurătorii, dar selectarea indicelui caracteristic pentru lucrarea 
inginerească depinde de relaţia dintre axa lucrării şi direcţia aferentă unui anumit ID. 

 Descriere 
N1 Număr mic de discontinuităţi difuze 

a O familie principală 
 

N2 

b O familie principală şi unele  
discontinuităţi difuze 

a Două familii principale 
 

N3 

b Două familii principale şi 
unele  discontinuităţi difuze 

a Trei familii principale 
 

N4 

b Trei familii principale şi unele  
discontinuităţi difuze 

N5  Numeroase discontinuităţi fără 
o grupare de orientare 
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1.4. CLASIFICAREA MASIVELOR DE ROCĂ 
 

Comportarea masivelor de rocă ca medii de fundare sau de construcţie a lucrărilor 
inginereşti, exprimată global prin deformabilitate, permeabilitate, stabilitate şi 
capacitate portantă, depinde esenţial de gradul de fragmentare a rocii de către 
discontinuităţi şi de gradul de alterare a rocii în zona acestora. Sistemele de clasificare 
a masivelor de rocă au, deci, ca principal element discontinuităţile, cărora, după caz, li 
se asociază şi anumiţi parametri caracteristici. 
  
Dat fiind faptul că determinarea parametrilor caracteristici şi prezentarea acestora se 
face prin procedee standardizate, clasificările masivelor de rocă prezintă avantajul că 
pot conduce la decizii inginereşti prin asimilări între amplasamentul studiat şi alte 
amplasamente în care s-au realizat lucrări de acelaşi tip. 
  
Prima clasificare a masivelor de rocă a propus-o Terzaghi (1946), în conexiune cu 
recomandările privind sprijinirea cu cintre metalice a excavaţiilor tunelelor. 
Clasificarea este de tip descriptiv şi constituie un bun exemplu al modului în care 
poate fi sistematizată informaţia geologică. Ulterior s-au propus mai multe sisteme de 
clasificare, bazate pe inventarierea şi caracterizarea discontinuitaţilor. În momentul de 
faţă sunt recunoscute următoarele sisteme de clasificare (Rossi, 1991) : 
 

 Clasificarea RQD - Deere, 1964 ; 
 Clasificarea RSR  - Wickham, 1972 ; 
 Clasificarea RMR - Bieniawski, 1973 ; 
 Criteriul Q     - Barton, 1974. 
  
Dintre acestea, clasificarea RQD are cea mai mare răspândire, în mare măsură şi 
datorită simplităţii, fiind secondată de clasificările propuse de Bieniawski şi Barton, 
care sunt, fără dubii, criteriile de clasificare cele mai interesante, deoarece permit 
aprecieri nu numai calitative, dar şi cantitative. 

 
1.4.1. CLASIFICAREA TERZAGHI 
 
Clasificarea are drept criteriu stabilitatea conturului excavaţiilor subterane. Masivul 
de rocă este încadrat într-o anumită categorie în funcţie de caracteristicile structurale 
semnificative din acest punct de vedere. Categoriile de rocă sunt definite pe baza unui 
sistem descriptiv, după cum urmează: 

− rocă intactă, care nu conţine rosturi sau fisuri; ruperea are loc în roca propriu-
zisă, iar la excavarea cu exploziv fragmentele de rocă se desprind violent din 
boltă sau din pereţi, uneori şi după explozie; 

− rocă stratificată, formată din strate individuale, cu rezistenţă redusă în lungul 
suprafeţelor de separaţie; stratele sunt de obicei afectate de rosturi transversale; 
la excavare are loc detaşarea de fragmente de rocă decupate de discontinuităţi; 

− rocă moderat fragmentată, străbătută de rosturi şi fisuri, în care blocurile de 
rocă decupate sunt legate prin punţi locale de rocă intactă sau sunt intim 
împănate, astfel încât pereţii verticali ai excavaţiilor nu necesită sprijiniri; 

− rocă fragmentată în blocuri, formată din volume de rocă nealterată integral, 
separate unele de altele prin suprafeţe distincte sau prin lentile intercalate; 
pereţii verticali ai excavaţiilor necesită sprijiniri. 
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În aceeaşi clasificare, Terzaghi face distincţia între rocile compresive şi cele cu 
umflări, anticipând mecanismele de deformare şi reechilibrare a masivului de rocă din 
jurul excavaţiilor subterane, mecanisme care vor fi tratate în capitolul 6 al prezentei 
lucrări. 

 
1.4.2. CLASIFICAREA ÎN FUNCŢIE DE INDICELE RQD 

 
Indicele RQD (Rock Quality Designation) a fost propus de Deere în 1964 (Deere, 
1968) şi se bazează pe analiza carotelor recuperate din foraje de studii. Indicele RQD 
se defineşte ca fiind expresia procentuală a raportului dintre suma lungimilor 
fragmentelor de carotă care au lungimea mai mare sau egală cu 10 cm şi lungimea 
forajului din care s-a extras carota : 
 

 

RQD = %100
cm10

⋅
≥∑

carotatalungimea
recuperatefragmente

.           (1.1) 

 

În afara indicelui RQD, pe baza forajelor carotate mecanic se pot determina şi alţi 
indici caracteristici : 

 

− indicele de recuperare : 
 

             IR = %100⋅∑
carotatalungimea
recuperatefragmente

;                 (1.2) 

 
− modulul de fracturare :  

   MF   =  lungimea care este depăşită ca valoare de 50 % din fragmentele 
        recuperate. 
  
Modul de evaluare a indicelui RQD se poate urmări în figura 1.7. Pentru un tronson 
de foraj carotat de 5 m suma lungimii fragmentelor recuperate este de 470 cm, în timp 
ce suma lungimii fragmentelor recuperate mai lungi de 10 cm este de numai 365 cm. 
Recuperajul este de IR = 470/500 = 94% în timp ce RQD = 365/500 = 73%. 
Clasificarea rocilor în funcţie de indicele RQD este prezentată în tabelul 1.1.  
                
    Tabelul 1.1. Calitatea masivului în funcţie de RQD  
 

RQD (%) 0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 90 >90 
 

Calitatea 
masivului de 
rocă 

Foarte 
slabă 

Slabă Acceptabilă Bună Foarte 
bună 
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Deşi evaluarea indicelui RQD este simplă, iar clasificarea pe baza RQD este astăzi o 
metodă curentă, trebuie subliniat faptul că procedura este foarte sensibilă la calitatea 
echipamentului şi la gradul de calificare a personalului. Sunt frecvente situaţiile când 
carota poate fi ruptă la extragere sau manipulare, modificând lungimea fragmentelor. 
Este indicat ca la inventarierea fragmentelor să fie examinată şi suprafaţa rupturilor la 
capetele de fragment, iar atunci când este proaspătă, cu suprafeţe rugoase, să se 
evalueze lungimea fragmentului, exceptând ruptura în cauză. 
  
Mai trebuie menţionat faptul că, atunci când masa de rocă este afectată de familii de 
discontinuităţi bine conturate, indicele RQD depinde esenţial de orientarea forajului în 
raport cu orientarea generală a familiei sau familiilor de discontinuităţi. După cum se 
poate urmări în figura 1.8, intervalul mediu ID (IM) dintre discontinuităţi variază de la 
a la infinit, în funcţie de orientarea forajului carotat. Ca urmare, este indicat ca 
orientarea forajului de studii să se aleagă în funcţie de informaţiile despre 
discontinuităţi colectate din analiza aflorimentelor. 
  
În cazul în care nu s-au realizat încă foraje de studii carotate, indicele RQD poate fi 
estimat, preliminar, pe baza numărului de fisuri observate în aflorimente sau în 
galeriile de studii din amplasament. După Palmstrőm (1982), relaţia dintre RQD şi 
numărul de discontinuitaţi vJ  este : 

vJRQD 3,3115 −=  ,                                (1.3) 
unde vJ  este dat de suma numerelor de discontinuităţi pe unitatea de lungime 
corespunzătoare tuturor seturilor de discontinuităţi identificate în amplasament. 
 

Fig. 1.7. Analiza recuperării unui 
foraj carotat. 
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Fig. 1.8. Dependenţa intervalului 
mediu între discontinuităţi de 
orientarea forajelor de studii. 

 
  
1.4.3.  CLSIFICAREA RSR 
 
Clasificarea RSR (Rock Structure Rating) propusă de Wickham (1972) ţine cont de 
trei parametri caracteristici: 
 - parametrul A, geologia; roca care formează masivul este caracterizată prin geneză 
(eruptivă, sedimentară sau metamorfică), prin tărie (tare, medie, slabă sau alterată) şi 
prin structura geologică (masivă sau afectată de falii şi/sau cutări); 
 - parametrul B, geometria blocurilor; sistemele de discontinuităţi sunt caracterizate 
prin distanţa dintre rosturi, orientarea acestora (azimut şi cădere) şi prin efectul produs 
asupra excavării tunelului sau galeriei; 
 - paramentul C, infiltraţiile şi starea rosturilor; comportarea masei de rocă supusă 
acţiunii apei din masiv este apreciată prin calitatea de ansamblu a masivului 
(parametrii A şi B), prin starea de alterare a rosturilor (suprafeţe vii – bună; suprafeţe 
uşor alterate – acceptabilă sau suprafeţe puternic alterate – slabă) şi prin cantitatea de 
apă infiltrată. 

Fiecare dintre cei trei parametri este cuantificat, în conformitate cu sistemul descriptiv 
din tabelele 1.2a … 1.2e,  iar indicele RSR este dat de suma acestora: 

 
RSR = A + B + C .                                  (1.4) 

 
Valoarea maximă pentru RSR este 100. Valorile mari caracterizează masive de roca 
care permit excavarea fără măsuri speciale de sprijinire, în timp ce valorile reduse ale 
indicelui RSR caracterizează o rocă în care excavarea se poate face numai cu sprijiniri 
grele. Nu există categorii de rocă departajate prin RSR, aşa cum se procedează de 
obicei în cazul clasificărilor, dar principala utilizare a indicelui RSR a fost, la 
momentul formulării, alegerea sistemului de sprijinire a excavaţiilor tunelelor. 
 
Tabelul 1.2a.  Definirea tipului de rocă 
 

            Tăria 
 Geneza 

Tare Medie Slabă Alterată 

Eruptivă 1 2 3 4 
Metamorfică 1 2 3 4 
Sedimentară 2 3 4 4 
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Tabelul 1.2b. Parametrul A – natura geologică 
 

Structura 
 
Tipul 

 
Masivă 

Uşor faliată 
sau cutată 

Moderat 
faliată sau 

cutată 

Intens faliată 
sau 

cutată 
1 30 22 15 9 
2 27 20 13 8 
3 24 18 12 7 
4 19 15 10 6 

 
 
Tabelul 1.2c. Parametru B – căderea şi distanţa dintre rosturi 
Cazul 1 – direcţia sistemului dominant este perpendiculară pe axul tunelului 
 

Avansament 
în sensul căderii 

Avansament în 
sens invers căderii 

 
- 

Căderea Căderea Căderea 

 
Distanţa medie 
dintre rosturi 

20…500 50…900 20…500 50…900 0-200 
< 5 cm 

5…15 cm 
15…30 cm 
30…60 cm 

60…120 cm 
>1,5 m 

11 
16 
24 
32 
38 
43 

13 
19 
28 
36 
40 
45 

10 
15 
19 
25 
33 
37 

12 
17 
22 
28 
35 
40 

9 
13 
23 
30 
36 
40 

 
 
Tabelul 1.2d. Parametrul B – căderea şi distanţa dintre rosturi 
Cazul 2 – direcţia sistemului dominant este paralelă cu axul tunelului 
 

Căderea Distanţa medie 
dintre rosturi 0…200 20…500 50…900 

< 5 cm 
5…15 cm 
15…30 cm 
30…60 cm 
60…120 cm 

>1,5 m 

9 
14 
23 
30 
36 
40 

9 
14 
23 
28 
24 
38 

7 
11 
19 
24 
28 
34 

 
 
Tabelul 1.2e. Parametrul C – starea rosturilor şi infiltraţiile de apă 

  
A + B = 13…44 
Starea rosturilor 

 

A + B = 45…75 
Starea rosturilor Debitul infiltrat pe 

100 m tunel 
( l/min, 100 m ) Bună Acceptabilă Slabă Bună Acceptabilă Slabă 

- 
slab (< 15) 
moderat (15…85) 
mare (> 85) 

22 
19 
15 
10 

18 
15 
22 
8 

12 
9 
7 
6 

25 
23 
21 
18 

22 
19 
16 
14 

18 
14 
12 
10 
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1.4.4. CLASIFICAREA RMR 

 
Clasificarea RMR (Rock Mass Rating), propusă de Bieniawski (1974), ţine cont de 
cinci parametri caracteristici : 

− rezistenţa la compresiune uniaxială a rocii intacte ; 
− indicele RQD ; 
− interspaţiul dintre rosturi (discontinuităţi) ; 
− caracteristicile rosturilor (rugozitate, alterarea feţelor, deschidere, material de 

umplutură) ; 
− prezenţa apei subterane. 

 

Fiecăruia dintre parametri i se ataşează o evaluare numerică, în conformitate cu datele 
din  tabelul 1.3, evaluare care constituie un indice numeric parţial. 
 
Tabelul 1.3a. Indici corespunzători rezistenţei la compresiune 

 
Rezistenţa la 
compresiune 

(Mpa) 

> 200 100 – 
200 

50 – 
100 

25 – 
50 

10-25 3 – 
10 

Indice 1n  15 12 7 4 2 1 
 

 
Tabelul 1.3b. Indici corespunzători valorii RQD 

 
RQD (%) 90 – 100 75 – 90 50 – 75 25 – 50 < 25 
Indice 2n  20 17 13 8 3 

 
 
Tabelul 1.3c. Indici corespunzători interspaţiului dintre rosturi 

 
Interspaţiul dintre 
discontinuităţi (m) 

>3m 1 – 3 0,3 – 1 0,05-0,3 < 0,05 

Indice 3n  30 25 20 10 5 
 
 
Tabelul 1.3d. Indici corespunzători caracteristicilor rosturilor 

 
Caracteristica 

rosturilor 
Pereţi duri, 

foarte 
rugoşi, 

discontinui 

Pereţi duri, 
rugoşi, cu 
deschidere 

< 1 mm 

Pereţi duri, 
rugoşi, cu 
deschidere 
> 1 mm 

Rost con–
tinuu, cu 

pereţi plani  
şi deschidere 

1…5 mm 

Rosturi cu 
umplutură cu 

deschidere 
> 5 mm 

Indice 4n  25 20 12 6 0 
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Tabelul 1.3e. Indici corespunzători conţinutului în apă 

 
Aflux pe 10 m 
tunel (l/min) 

 
- 

 
< 25 

 
25 – 125 

 
> 125 

σ

∗u
 

 
0 

 
0 – 0,2 

 
0,2-0,5 

 
> 0,5 

 
Apa 

subterană 

Condiţii 
generale 

Rocă 
uscată 

Rocă 
umedă 

Apă 
subterană 

stocată 

Apă 
subterană 

în 
presiune 

Indice 5n  10 7 4 0 
 

*  raportul dintre presiunea interstiţială (u) şi efortul natural in situ (σ ). 
 
Indicele RMR se evaluează prin sumarea indicilor numerici parţiali. Pe baza valorii 
RMR rocile se clasifică în 5 clase, după domeniile indicate în tabelul 1.4. În 
funcţie de acelaşi indice, pentru fiecare clasă se atribuie şi estimări globale ale 
coeziunii şi unghiului de frecare interioară pentru masivul de rocă. 
 

Tabelul 1.4. Clase de rocă departajate prin RMR 
 

RMR = ni
1

5
∑  

 
0….25 

 
25… 40 

 
40 … 60 

 
60… 80 

 
80…  100 

Clasa V IV III II I 
Caracterizare Foarte 

slabă 
Slabă Medie Bună Foarte 

bună 
Coeziune c (MPa) < 0,1 0,1…-

0,12 
0,12…-

0,3 
0,3… -0,4 > 0,4 

Unghi de frecare 
interioară ϕο 

< 15 15… -25 25… -35 35… 45 > 45 

 
Faţă de versiunea iniţială, sistemul de clasificare RMR a suferit o succesiune de 
corecţii, în special în cuantificarea unor indici. Se prezintă în continuare şi tabelul 1.5 
corespunzător versiunii din 1989 (Bieniawski, 1989), dat fiind faptul că, după cum se 
va vedea în capitolul 2, ambele versiuni, din 1974 şi din 1989, sunt utilizate în egală 
măsură în stabilirea pe bază de corelaţii a unor caracteristici geomecanice ale 
masivului de rocă. 
  
În cazul în care se dispune de informaţii mai precise privind caracteristica rosturilor, 
indicele 4n  se poate determina ca o sumă de subindici im , determinaţi în funcţie de 
elementele caracteristice identificate. În tabelul 1.6 sunt sistematizate elementele 
caracteristice, însoţite de valorile numerice ale subindicilor im . 

 
La modul general, pentru toate tipurile de lucrări inginereşti, atât pentru cele de 
suprafaţă, cât şi pentru cele subterane, se poate face o apreciere calitativă a orientării 
discontinuităţilor în raport cu stabilitatea şi rezistenţa lucrării. În cazul fundării pe 
rocă, situaţiile favorabile corespund orientării inverse a căderii discontinuităţilor în 
raport cu direcţia de alunecare potenţială, în timp ce o stratificaţie orizontală sau uşor 
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înclinată, conformă cu direcţia de alunecare, este extrem de defavorabilă. În cazul 
versanţilor de rocă, stratificaţia paralelă cu panta versantului reprezintă o limită între 
cazul mai favorabil, al căderii spre interiorul versantului şi cel defavorabil, al căderii 
cu ieşire în faţa versantului. În cazul excavării galeriilor sau tunelurilor, avansamentul 
invers căderii, asociat cu o cădere sub 450 constituie o situaţie defavorabilă (fig. 
1.9,a), în timp ce un avansament în sensul căderii, cu cădere de peste 450…500 
constituie o situaţie foarte favorabilă (fig. 1.9,b). 

 
Fig. 1.9. Efectul orientării discontinuităţilor asupra stabilităţii excavaţiei galeriei. 

 
Tabelul 1.5. Indici corespunzători clasificării rocii conform RMR – în versiunea din 
1989 
 

Parametri Descriere şi valori numerice 
Rezistenţa 
punctuală / 
Rezistenţa 
uniaxială 

 
 

MPa250
MPa10

>

>
 

 
 

250MPa100
10MPa4
−

−

 
 

100MPa50
4MPa2

−

−
 

 
 

50MPa25
2MPa1

−

−
 

 
 

MPa251−
−

 

     5-25 1-5 <1
Indice 1n  15 12 7 4 2 1 0

RQD (%) 90 – 100 75 – 90 50 – 75 25 – 50 < 25 
Indice 2n  20 17 13 8 3 
Interspaţiul 
dintre discon- 
tinuităţi 

>2 m 0,6 – 2 m 20 – 60 cm 6 – 20 cm < 6 

Indice 3n  20 15 10 8 5 
Caracteristica 
rosturilor 

Rosturi 
discontinue 
fără separaţie 

Pereţi uşor ru– 
goşi deschidere  
<1mm fără 
alterări 

Pereţi uşor 
rugoşi deschi–
dere <1 mm cu 
alterări 

Pereţi lişi sau 
umpluturi 
< 5 mm sau     
deschideri  
1-5 mm 

Umplutură   
slabă  
>5 mm  
sau deschi–  
deri > 5mm

Indice 4n  30 25 20 10 0 
Apa subterană 
(l/min,10m) 
Raport σ/u  
Aspect 

 
0 
0 

uscat 

 
< 10 
< 0,1 

umezit 

 
10-25 
0,1-0,2 
umed 

 
25-125 
0,2-0,5 
picurări 

 
>125 
>0,5 

debitează 
Indice 5n  15 10 7 4 0 
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 ∑=
5

1
4 imn1.6.Tabelul  

 

Elementul 
caracteristic Descriere şi valori numerice 

Lungimea 
discontinuităţii 

< 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m > 20 m 

1m  6 4 2 1 0 
Deschiderea 0 < 0,1 mm 0,1-1 mm 1-5 mm > 5 mm 

2m  6 5 4 1 0 
Rugozitatea 
pereţilor 

foarte 
rugoşi 

rugoşi uşor rugoşi netezi planari 

3m  6 5 3 1 0 
Umplutură fără dură 

< 5 mm 
dură 

> 5 mm 
moale 

< 5 mm 
moale 
> 5mm 

4m  6 4 2 2 0 
Alterarea 
pereţilor 

nealteraţi uşor 
alteraţi 

moderat 
alteraţi 

puternic 
alteraţi 

descompuşi 

5m  6 5 3 1 0 
 
Corecţiile indicelui global RMR în funcţie de orientarea şi căderea discontinuităţilor în 
raport cu rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor inginereşti sunt sistematizate în tabelul 
1.7. 
 
Tabelul 1.7. Corecţiile indicelui RMR în funcţie de orientarea şi căderea 
discontinuităţilor 
 

 Orientarea şi 
căderea 

Tipul 
lucrării 

Foarte 
favorabilă 

 
Favorabilă 

 
Acceptabilă 

 
Defavorabilă 

Foarte 
defavorabilă

Fundare pe 
rocă 

0 -2 -7 -15 -25 

Stabilitate 
versanţi 

0 -5 -25 -50 - 

Excavaţii 
subterane 

0 -2 -5 -10 -12 

 
   
1.4.5. CLASIFICAREA Q 

 
Clasificarea Q, propusă de Barton şi colaboratorii săi (1974), ţine cont de şase 
parametri caracteristici : 

− indicele RQD ; 
− numărul de familii de rosturi (Jn) ; 
− rugozitatea pereţilor discontinuităţilor cu efect direct asupra stabilităţii (Jr) ; 
− gradul de alterare a pereţilor discontinuităţii şi eventual prezenţa umpluturii 

(Ja) ; 
− prezenţa apei (Jw) ; 
− factorul de relaxare a eforturilor (SRF). 
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Indicele de calitate Q al masivului de rocă se determină din expresia : 

Q = 























SRF
Jw

Ja
Jr

Jn
RQD

.. .                    (1.5) 

Factorii produsului ce defineşte indicele Q au fiecare o semnificaţie fizică distinctă. 
Raportul RQD / Jn caracterizează dimensiunile blocurilor, raportul Jr / Ja 
caracterizează rezistenţa la forfecare interblocuri, iar raportul Jw / SRF caracterizează 
efortul efectiv pe contactul dintre blocuri. Fiecăruia dintre indici i se atribuie o valoare 
numerică, pe criterii cantitative sau calitative. Valorile indicilor sunt prezentate pe 
scurt în continuare. 
 

Pentru RQD valoarea numerică este dată de relaţia (1.1), cu singura corecţie că 
pentru RQD < 10 se atribuie RQD = 10 (%). 
 
Pentru numărul de familii de rosturi valorile numerice ale indicelui parţial Jn se 
atribuie pe baza inventarului discontinuităţilor din amplasament : 
 

− Rocă cu foarte puţine rosturi (N1) Jn = 0,5 … 1,0  
− O familie de rosturi (N2,a) Jn = 2  
−  O familie de rosturi însoţită de rosturi rare pe 

alte direcţii (N2,b) 
 
Jn = 3 

− Două familii de rosturi (N3,a) Jn = 4  
− Două familii de rosturi însoţite de rosturi rare pe 

alte direcţii (N3,b) 
 
Jn = 6 

− Trei familii de rosturi (N4) Jn = 9  
− Patru sau mai multe familii de rosturi însoţite de 

rosturi şi pe alte direcţii care fragmentează 
masivul în blocuri de dimensiuni reduse (N5) 

 
 
Jn = 15  

− Rocă foarte fracturată Jn = 20 
 

 
Pentru rugozitatea pereţilor valorile numerice ale indicelui parţial Jr se atribuie în 
funcţie de continuitatea şi aspectul feţelor rostului : 
 

− Rosturi discontinue           Jr = 4  
− Rosturi neregulate, ondulate      Jr = 3  
− Rosturi lise, ondulate          Jr = 2  
− Rosturi spălate, ondulate        Jr = 1,5  
− Rosturi plane, neregulate        Jr = 1,5  
− Rosturi plane, lise              Jr = 1,0  
− Rostrui plane, spălate          Jr = 0,5  

 

În cazul rosturilor cu material de umplutură alcătuit din minerale argiloase, în grosime 
suficientă ca să împiedice contactul dintre feţe, se atribuie o valoare Jr = 1. În oricare 
dintre situaţiile anterioare, dacă interspaţiul mediu dintre rosturi este mai mare de 3 m,  
Jr se majorează cu o unitate. 
Pentru gradul de alterare valorile indicelui Ja se evaluează diferenţiat pentru trei 
cazuri distincte, definite de contactul dintre feţele rosturilor : 

 

a) Feţele rostului sunt în contact : 
− Rosturi cimentate, cu liant cuarţitic sau similar    Ja = 0,75  
− Rosturi cu pereţi nealteraţi, cu pete numai în suprafaţă      Ja = 1,0  
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− Rosturi cu pereţi uşor alteraţi, având umpluturi cu  
 minerale rigide sau cu particole nisipoase fără argilă       Ja = 2,0  
− Rosturi cu feţe acoperite de argile prăfoase sau nisipoase   Ja = 3,0  
− Rosturi cu feţe acoperite de minerale argiloase  
 cu caolinit, talc, mică, gips sau grafit în grosimi de  
 maxim 1 … 2 mm                        Ja = 4,0  

 

b) Feţele rostului intră în contact la forfecări de maxim 10 cm : 
− Rosturi cu umplutură din particole nisipoase  
 sau roci dezintegrate                        Ja = 4,0  
− Rosturi cu material de umplutură din minerale 
 puternic consolidate cu grosime  < 5 mm            Ja = 6,0  
− Rosturi cu material de umplutură mediu sau slab  
 consolidat, din minerale argiloase  
 cu grosime < 5 mm                         Ja = 8,0  
− Rosturi cu umpluturi din argile cu proprietăţi  

de umflare, de tip montmorillonit,  
cu grosime < 5 mm                       Ja= 8,0..12,0  
 

c) Feţele rostului nu sunt în contact : 
− Rosturi cu zone sau benzi de rocă dezintegrată        Ja = 6,0 
− Rosturi cu umplutură din fragmente de rocă          Ja = 6,0…8,0 
− Rosturi cu umplutură din materiale argiloase,  

în funcţie de gradul de consolidare               Ja = 8,0…12,0 
− Rosturi cu umplutură din argile nisipoase  
 sau prăfoase, fără înmuiere                   Ja = 5,0  
− Rosturi cu umplutură argiloasă                     Ja = 13,0…20,0  

 

 
Pentru influenţa dată de prezenţa apei valorile indicelui Jw se determină în funcţie 
de afluxul de apă la deschiderea excavaţiei sau/şi în funcţie de presiunea apei 
interstiţiale. Astfel : 
 

− Excavaţii uscate sau cu aflux minor de apă, local 
sub 5 l /min ; presiune interstiţială < 0,1 MPa         Jw = 1,0  

− Aflux mediu de apă, cu spălări ocazionale  
ale materialului din rost ; presiune interstiţială  
în gama 0,1 – 0,25 MPa                     Jw = 0,66  

− Aflux mare de apă : presiune interstiţială mare  
în gama 0,25-1 MPa                       Jw = 0,5  

− Aflux mare de apă, cu spălarea materialului din rost ;  
presiuni interstiţiale în gama 0,5 – 1 MPa           Jw = 0,33  

− Aflux foarte mare de apă la deschiderea  
excavaţiei cu diminuare în timp ; presiune  
interstiţială  > 1 MPa                      Jw = 0,1…0,2 

− Aflux foarte mare de apă, constant în timp          Jw = 0,05..0,1  
 

 
Pentru factorul de reducere a eforturilor, valorile indicelui parţial SRF se 
determină diferit, în trei situaţii posibile. 

 

a) În cazul în care excavaţia în rocă intersectează o zonă slabă, susceptibilă de a 
produce surpări : 
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− Zone slabe extinse, conţinând argile sau  
 roci descompuse chimic                  SRF = 10,0  
− Zone cu multiple rupturi prin forfecare          SRF = 7,5  
− O singură zonă slabă, cu conţinut argilos,  
 în funcţie de adâncime                    SRF = 2,5…5,0  
− O singură zonă de forfecare în rocă masivă        SRF = 2,5  
 

b) În cazul rocilor masive, în funcţie de starea de efort in situ (efort principal 1σ ), 
comparată cu rezistenţele la compresiune ( cσ ) şi la întindere ( tσ ), conform tabelului 
1.8. 
 
Tabelul 1.8. Indicele SRF pentru roci masive 

 

Caracteristica 1/σσc  1/σσt  SRF 
RMR reduse > 200 > 13 2,5 
Eforturi medii 200 … 10 13 … 0,5 1,0 
Eforturi mari 10 … 5 0,5 … 0,3 0,5 … 2,0 
Roci mediu fracturate 5 … 2,5 0,3 … 0,15 5 … 10 
Roci puternic 
fracturate 

< 2,5 < 0,15 10 … 20 

 
 
c) În cazul rocilor cu dilatanţă majoră sau cu potenţial de umflare : 
− împingerea muntelui este moderată        SFR = 5 … 10  
− împingerea muntelui este ridicată         SFR = 10 … 20  
− umflarea rocii este moderată            SFR = 5 … 10  
− umflarea rocii este semnificativă          SFR = 10 … 15 

 

  
Clasificarea pe baza indicelui Q este cel mai adesea folosită pentru evaluarea 
stabilităţii lucrărilor subterane, respectiv pentru stabilirea tipului de sprijinire. În acest 
scop, Barton şi colaboratorii (1974) au definit un parametru adiţional, intitulat 
“dimensiunea echivalentă”, eD . Acesta se obţine prin împărţirea dimensiunii 
semnificative a lucrării subterane – deschidere, diametru sau înălţime – la un 
coeficient denumit ESR (Equivalent Support Ratio). Valorile coeficientului ESR sunt 
alese în funcţie de scopul excavaţiei subterane şi de gradul de siguranţă cerut 
lucrărilor de sprijinire: 
 

− Galerii de studii, excavaţii temporare          ESR = 3-5 
− Galerii hidrotehnice, tunele pilot, galerii 
 direcţionale ale unor caverne              ESR = 1,6 
− Depozite subterane, tunele rutiere sau de 
 cale ferată de mici dimensiuni, castele de 
 echilibru, tunele de acces                ESR = 1,3 
− Centrale hidroelectrice subterane, tunele 
 de mari proporţii, intersecţii de galerii, 
 caverne ale apărării civile                ESR = 1,0 
− Centrale nucleare, staţii de cale ferată, 
 săli de sport sau spectacol, uzine            ESR = 0,8 
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În funcţie de valoarea indicelui Q şi a deschiderii echivalente, eD , se stabilesc tipul 
de sprijinire şi lungimea ancorelor. În figura 1.10 este reprodusă – din lucrarea lui 
Grimstad şi Barton (1993) – diagrama care, în funcţie de indicele Q stabileşte 
categoria de rocă, iar în funcţie de combinaţia eDQ,  stabileşte tipul de sprijinire. 
  
În figură se evidenţiază nouă tipuri de sprijinire, a căror alcătuire este descrisă în 
continuare: 
 (1)  -  nesprijinit; 
 (2)  -  ancorare ocazională; 
 (3)  -  ancorare sistematică; 
 (4)  -  ancorare sistematică şi şpriţ beton nearmat de 4-10 cm; 
 (5)  -  ancore şi şpriţ beton armat cu fibre de 5-9 cm; 
 (6)  -  ancore şi şpriţ beton armat cu fibre de 9-12 cm; 
 (7)  -  ancore şi şpriţ beton armat cu fibre de 12-15 cm; 
 (8)  -  ancore, şpriţ beton armat cu fibre de peste 15 cm şi cintre uşoare; 
 (9)  -  cămăşuială de beton armat. 

 
Fig. 1.10. Definirea categoriei de rocă şi a tipului de sprijinire în funcţie de indicele 

Q şi de dimensiunile golului subteran. 
 

  
 
În cadrul capitolului 6 se va relua modul de selecţie a sistemelor de sprijinire în 
funcţie de indicele Q, cu referire la lucrarea originală a lui Barton (1974). 

 
Se menţionează că între clasificarea propusă de Bieniawski (RMR) şi cea propusă de 
Barton (Q) există o corelaţie acceptabilă. Pe baza analizei a 111 cazuri de lucrări 
subterane din Scandinavia (62 cazuri), Africa de Sud (28 cazuri), din alte state 
europene şi din continentul american  (21 cazuri) a rezultat corelaţia : 
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RMR = 9 ln Q ,                                            (1.6) 
 

care confirmă faptul că ambele sisteme de clasificare includ o gamă similară de 
parametri caracteristici masivului de rocă. 
 
1.4.6.  INDICELE DE CALITATE DIN CAROTAJ SEISMIC IQ cs  

 
Extinderea metodelor geofizice de investigare a masivelor de rocă, mai ieftine şi mai 
operative, a impus un criteriu de clasificare bazat pe carotarea seismică a pereţilor 
forajelor de studii. 
 
În figura 1.11, a se prezintă schema de principiu pentru un carotaj seismic. O sondă 
coborâtă în forajul de studii poate fi blocată în pereţii forajului la adâncimea dorită. 
Emitorul generează unde mecanice, cele longitudinale fiind interceptate de doi 
receptori situaţi în vecinătate, la distanţe ce constituie baza de măsură. Viteza de 
propagare a undelor seismice în pereţii forajului V L  poate fi imediat evaluată. În 
acelaşi timp, viteza undelor longitudinale într-o rocă de acelaşi tip, dar compactă VL

∗  
se poate măsura pe fragmente de carotă sau se poate determina prin relaţii teoretice.  
 

 
Fig. 1.11. Carotarea seismică:  

a- schema de principiu; b - variaţia în adâncime a vitezelor undelor seismice. 
 
Raportul celor două viteze, exprimat procentual, se defineşte ca indice de calitate: 

 

          IQ cs
L

L

V
V

= ×
∗

100% .         (1.4) 

 
Reducerea vitezei măsurate în raport cu cea teoretică se datoreşte discontinuităţilor 
din masa de rocă, şi ca urmare indicele de calitate din carotaj seismic este o măsură a 
gradului de fragmentare al rocii. Carotajul seismic se poate realiza continuu, în lungul 
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forajului, rezultatele apărând sub forma prezentată în figura 1.11,b. Este interesant de 
observat că din diagrama vitezelor longitudinale măsurate pot fi depistate şi 
discontinuităţile majore din masivul de rocă, ele corespunzând reducerii semnificative 
a vitezei. 
  
Dat fiind faptul că atât indicele RQD, cât şi indicele de calitate IQcs  caracterizează în 
esenţă fragmentarea masei de rocă de către discontinuităţi, între cei doi indici există o 
corespondenţă foarte bună. Spre exemplificare, în figura 1.12 se prezintă variaţia cu 
adâncimea a celor doi indici într-un foraj de studii de circa 30 m adâncime (Panet, 
1976), din care se remarcă aceleaşi tendinţe în variaţie şi chiar valori similare în zona 
de rocă sănătoasă. 
 

 
 

Fig. 1.12. Corelarea între indicii RDQ şi IQCS . 
 
 
1.4.7. UTILIZAREA CLASIFICĂRILOR ÎN PROBLEMELE  DE 

MECANICA ROCILOR 
 

Cele trei sisteme de clasificare a masivelor de rocă cu largă răspândire, RQD, RMR şi 
Q, sunt frecvent utilizate pentru cuantificarea unor parametrii caracteristici ai rocii, 
respectiv pentru alegerea unor soluţii constructive de fundare sau de sprijinire a 
excavaţiilor. 
  
Indicele RMR serveşte direct pentru aprecierea modulilor de deformaţie a masei de 
rocă, iar indicii RQD şi RMR sunt adesea folosiţi pentru caracterizarea deformabilităţii 
amplasamentelor sub formă de corelaţii între modulii de deformare, modulii de 
elasticitate ai rocii intacte şi indicii respectivi. 
  
Indicele RMR şi factorii care definesc indicele Q sunt utilizaţi pentru aprecierea 
rezistenţei la forfecare a rocii şi/sau a discontinuităţilor rocii. De asemenea, rezistenţa 
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masei de rocă este dependentă de indicii RMR şi Q, în funcţie de care se exprimă 
parametrii caracteristici ai unor criterii de cedare cu largă utilizare. 
  
În sfârşit, după cum s-a arătat deja în paragrafele anterioare, clasificarea masivelor de 
rocă serveşte nemijlocit la stabilirea necesarului de sprijinire a excavaţiilor subterane. 
  
În capitolele următoare se vor face referiri directe la sistemele de clasificare 
prezentate. Este recomandabil ca, ori de câte ori este posibil, încadrarea rocii şi 
cuantificarea parametrilor caracteristici ai acesteia să se facă utilizând două sau mai 
multe sisteme de clasificare, care de altfel se completează reciproc. 
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2 
 

REZISTENŢA MECANICĂ A ROCILOR 
 
 

2.1. INTRODUCERE 
 
Proiectarea şi realizarea construcţiilor fundate pe rocă sau amplasate în interiorul 
masivelor de rocă necesită o analiză atentă a interacţiunii dintre elementele structurale 
şi mediul de construcţie. Cuantificarea efectelor de interacţiune se bazează fie pe 
analiza stării de efort şi de deformaţie din structură şi din masa de rocă, fie pe analiza 
echilibrului limită a unor mase de rocă, a căror stabilitate este afectată de încărcările 
transmise de construcţie sau de excavarea necesară realizării construcţiei. Similar se 
pun problemele şi pentru stabilitatea versanţilor de rocă, în special când aceştia sunt 
supuşi unor intervenţii antropice. 
 
Structurile masive, aşa cum sunt barajele, dar nu numai, induc eforturi mari pe 
suprafaţa de fundare şi în adâncimea masei de rocă. De asemenea, în vecinătatea 
conturului excavat al lucrărilor subterane se dezvoltă concentrări de eforturi şi stări de 
efort care pot depăşi local capacitatea de preluare a rocii.  
 
În cazul rocii intacte sau al masivelor de rocă care nu sunt afectate de falii majore sau 
de sisteme de discontinuităţi bine conturate, comportarea masei de rocă este cvasi-
izotropă. Depăşirea locală a capacităţii rocii de preluare a stării de efort conduce la 
redistribuirea eforturilor şi la creşterea deformaţiilor. În acord cu terminologia folosită 
în domeniu, depăşirea capacităţii rocii de a prelua o anumită stare de efort este 
denumită cedare. În funcţie de mecanismul după care se produce cedarea şi de modul 
de caracterizare a stării de efort aferente acesteia sunt definite o serie de criterii de 
cedare. Acestea sunt exprimate sub forma unor relaţii între starea de efort 
corespunzătoare cedării şi anumiţi parametrii ai rocii care caracterizează rezistenţele 
mecanice ale acesteia. Cedarea se realizează cel mai adesea într-o zonă limitată din 
masivul de rocă şi nu implică neapărat afectarea gravă a interacţiunii structură – teren. 
Atunci când starea de efort şi de deformaţie din ansamblul structură- masiv se 
evaluează prin calcul neliniar (în domeniul post elastic), criteriul de cedare are 
semnificaţia de criteriu de plasticizare. Dacă modelul de calcul este elastic-ideal 
plastic, criteriul de cedare defineşte starea de efort de la care o anumită zonă din rocă 
nu mai poate prelua încărcări suplimentare. 
  
În cazul masivelor de rocă la care discontinuităţile majore sau sistemele de 
discontinuităţi bine conturate decupează blocuri de rocă, capacitatea masei de rocă de 
a prelua noua stare de efort creată de interacţiunea cu structura este direct dependentă 
de menţinerea echilibrului acestor blocuri. Stabilitatea blocurilor de rocă este 
controlată de rezistenţa la forfecare mobilizată pe suprafeţele de contact. 
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Pe baza celor prezentate se poate observa cu claritate că noţiunea de rezistenţa 
mecanică a  rocilor are semnificaţii diferite în funcţie de caracteristicile masivului de 
rocă şi de modul în care se analizează stabilitatea structurilor aflate în interacţiune cu 
roca.  Dacă roca este masivă, fără discontinuităţi structurale (fig. 2.1,a), comportarea 
este izotropă şi elastică în domeniul eforturilor moderate şi prezintă o cedare plastică 
sau casantă în cazul eforturilor mari. Comportarea izotropă prezintă însă şi rocile 
puternic fisurate (fig. 2.1,b), dar care au proprietăţi dilatante la eforturi moderate şi 
cedează în cazul eforturilor mari, prin cedarea particulelor. Deşi aparent net diferită, 
rezistenţa acestor roci este exprimată prin criterii de cedare. 
 

 
Fig. 2.1. Roci cu comportare izotropă (a, b) sau anizotropă (c, d) în funcţie de 

discontinuităţile din masa de rocă. 
 

Dacă roca este în general masivă dar este afectată de o discontinuitate majoră (fig. 
2.1,c) sau dacă în masa de rocă sunt conturate câteva sisteme de discontinuităţi (fig. 
2.1,d) comportarea rocii este anizotropă. Cedarea se produce prin instabilitatea 
blocurilor de rocă decupate. Rezistenţa mecanică este exprimată prin rezistenţa la 
forfecare pe discontinuităţi. 
  
 
2.2. PARAMETRII CARE CARACTERIZEAZĂ REZISTENŢA ROCII 
INTACTE 
 
În contextul aplicaţiilor inginereşti rezistenţa masivelor de rocă este definită prin 
criteriile de cedare. Parametrii care caracterizează rezistenţa rocii intacte se referă însă 
la nivelul maxim al eforturilor pe care îl poate prelua un specimen (o probă) de rocă. 
În funcţie de tipul de solicitare la care este supusă proba de rocă şi de modul în care se 
realizează încercarea, uzual sunt utilizaţi patru parametri: 
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− rezistenţa la compresiune simplă (uniaxială) Rc,σ ; 

− indicele de rezistenţă la încărcare punctuală cI ; 

− rezistenţa la întindere Rt,σ ; 

− rezistenţa la compresiune triaxială. 
În cele ce urmează se prezintă succint încercările care servesc pentru evaluarea 
acestor parametri şi modul în care se interpretează rezultatele. 
 
2.2.1. REZISTENŢA LA COMPRESIUNE SIMPLĂ 
 
Rezistenţa la compresiune simplă Rc,σ  se determină prin încercări de laborator 
efectuate asupra unor probe de rocă supuse la compresiune axială cu deformaţia 
laterală liberă. Încercarea se poate face cu sau fără măsurarea deformaţiilor axiale şi 
eventual transversale pe care le suportă proba. Rezistenţa la compresiune simplă 
corespunde efortului axial din probă la care are loc ruperea acesteia (în cazul rocilor 
cu rupere fragilă) sau de la care deformaţiilor cresc rapid şi continuu (în cazul rocilor 
cu comportament ductil). 
  
Schema de principiu a încercării de compresiune simplă şi rezultatele unei încercări 
efectuate pe o probă de marnă gipsiferă sunt prezentate în figura 2.2 (Andrei, 1983). 
Deformatia axială s-a măsurat atât cu microcomparatorul, cât şi prin intermediul 
mărcilor tensometrice, iar deformaţia transversală s-a măsurat cu ajutorul mărcilor 
tensometrice. 

 
Fig. 2.2. Rezultatele unei încercări de compresiune simplă. 

 
Deşi încercarea este simplă, câteva reguli trebuie respectate pentru a se obţine 
rezultate conforme. Proba trebuie să fie de formă cilindrică, cu diametrul de cel puţin 
50 mm şi raportul dintre înălţime şi diametru de 2...2,5. În felul acesta se elimină în 
mare măsură efectele datorate contactului dintre probă şi plăcile presei prin 
intermediul căreia se aplică încărcarea. În acelaşi scop bazele probei trebuie să fie 
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paralele şi bine polizate, deviaţia maximă tolerabilă fiind de 0,25 mm la proba cu 
diametrul de 50 mm. Încărcarea se aplică continuu, cu un ritm de 0,5...1 MPa/ minut. 
De regulă, deformaţia probei se măsoară în timpul încercării, cel puţin pe direcţia 
longitudinală. Încercarea se face cu deformaţie controlată. Diagramele efort-
deformaţie rezultate în urma încercării (uzual pentru cel puţin cinci probe) permit 
identificarea momentului cedării, în special pentru rocile cu comportament elasto-
plastic. 
 
2.2.2.  INDICELE DE REZISTENŢĂ LA ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ 
 
Indicele de rezistenţă se obţine prin încercări de încărcare punctuală a unor probe de 
rocă de formă cilindrică sau oarecare, solicitate diametral sau axial (fig. 2.3). Probele 
pot fi sub formă de carote sau pot fi fragmente de rocă. Din încercare rezultă forţa P la 
care se produce ruperea probei, iar rezultatul se exprimă sub forma unui indice: 
 

   2D
P

Ic =                                          (2.1) 

unde: 

cI  este  indicele de rezistenţă la încărcare punctuală; 
P   –  forţa exercitată de platane în momentul ruperii; 
D   –  diametrul probei sau distanţa dintre piesele conice prin       

 intermediul cărora se aplică încărcarea. 
 
 

 
Fig. 2.3. Scheme ale unor încercări de compresiune punctuală. 

 
În mod obişnuit, se preferă probele sub formă de carote cu diametrul de 50 mm sau 
mai mare. De regulă, se utilizează un aparat portativ (fig. 2.4), compus dintr-un sistem 
de  încărcare (cadru, platane, presă, pompă), un sistem de măsurare a sarcinii P şi un 
sistem de măsurare a distanţei dintre platane, D. Datorită faptului că nu este necesară 
fasonarea probelor încercarea se realizează uşor şi a căpătat o mare răspândire. 
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Fig. 2.4. Aparat pentru încercarea carotelor la compresiune punctuală. 
 
Utilitatea încercării provine şi din faptul că între indicele de rezistenţă cI  şi 

rezistenţa la compresiune simplă Rc,σ  există corelatii liniare de forma (Andrei, 
1983): 

   fRc =σ , cI ,                                         (2.2) 
unde factorul de corelaţie, stabilit pe baza a numeroase încercări, depinde de 
diametrul probei (tabelul 2.1). Pentru ilustrare, în figura 2.5 sunt prezentate punctele 
experimentale şi corelaţia liniară corespunzătoare probelor cilindrice cu diametrul de 
54 mm . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 2.5. Corelaţia limiară între indicele de rezistenţă punctuală şi rezistenţa la 
compresiune simplă. 
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Tabelul 2.1. Factorul de corelaţie între σC,R  şi Ic 
 

D (mm) 20 50 54 60 
f 17,5 23 24 24,5 

 
Se atrage însă atenţia că încercarea de încărcare punctuală nu se poate realiza în cazul 
rocilor slabe, cu rezistenţa la compresiune simplă sub 25 MPa. De asemenea, în cazul 
rocilor anizotrope încărcarea trebuie realizată atât perpendicular, cât şi paralel cu 
direcţia planurilor de stratificaţie  sau de şistuozitate. 
 
2.2.3. REZISTENŢA LA ÎNTINDERE 
 
Rezistenţa la întindere, Rt,σ , se determină prin încercări de tracţiune directă (fig. 
2.6) sau prin încercări de întindere indirectă, denumite şi încercări braziliene (fig. 2.7). 
  
Încercările de tracţiune directă se fac pe probe cilindrice sau cvasicilindrice. Forţa de 
întindere se aplică fie prin intermediul unor capete de tracţiune, lipite de capetele 
probei prin răşini, fie prin intermediul unor bacuri care prind capetele special fasonate 
ale probei. 
  
Încercarea de întindere indirectă (încercarea braziliană) constă în a comprima o probă 
cilindrică de rocă în lungul a două generatoare opuse. În planul definit de cele două 
generatoare se produc eforturi de întindere care au valoarea medie: 

     DL
P

t π
=σ

2
,                                     (2.3) 

 
unde P reprezintă încărcarea totală, D este diametrul probei, iar L lungimea acesteia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6. Încercări de tracţiune simplă: 
a – cu cap de treacţiune; b – cu bacuri. 
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Fig. 2.7. Încercarea de întindere braziliană. 

 
Ruperea se produce în planul diametral. Efortul tσ , calculat cu relaţia (2.3) pentru 
forţa care produce ruperea, este rezistenţa la întindere a rocii. Rezultatele încercării 
depind în special de rezistenţa reţelei cristaline a rocii şi de defectele interne ale 
acesteia şi nu sunt influenţate semnificativ de modul de preparare al probei. 
  
În cazul rocilor, rezistenţa la întindere Rt,σ  este considerabil mai mică decât 

rezistenţa la compresiune simplă Rc,σ . Pentru ilustrare, în tabelul 2.2 se prezintă 
rezistenţele la întindere, respectiv la compresiune simplă, pentru câteva tipuri de roci. 
 
Tabelul 2.2. Rezistenţa rocilor la compresiune simplă şi la întindere 
 

Roca Rc,σ  (MPa) Rt,σ    (MPa) 
Granit 
Diorit 
Gabrou 
Bazalt 
Gresie 
Şist 
Calcar 
Dolomit 
Gneis 
Cuarţit 

100-250 
180-300 
200-350 
150-300 
20-170 
10-100 
30-250 
80-250 
50-200 

150-300 

7-25 
15-30 
15-35 
10-30 
4-25 
2-10 
5-25 

15-25 
5-20 

10-30 
 
În general, rezistenţa la întindere se poate exprima ca o cotă parte α  din rezistenţa la 
compresiune simplă ( RcRt ,, σα=σ ), cu α  = 0,25...0,1, în funcţie de tipul de rocă. 
 
2.2.4. REZISTENŢA LA COMPRESIUNE TRIAXIALĂ 
 
Încercarea de compresiune triaxială realizează ruperea unei probe de rocă supuse la 
compresiune laterală constantă, 3σ , prin aplicarea unei compresiuni verticale 
crescătoare 1σ . Rezistenţa la compresiune triaxială este exprimată prin starea de efort 
( )31, σσ  corespunzătoare ruperii. 
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Încercarea se realizează într-o celulă triaxială în care solicitarea laterală se aplică prin 
presiune de ulei, iar solicitarea axială se aplică prin intermediul pistonului unei prese 
hidraulice. Creşterea solicitării axiale 1σ  se face până când în probă apare un plan de 
forfecare, iar proba cedează. 
  
În figura 2.8 este prezentată, pentru ilustrare, celula triaxială tip Hoek. Această celulă, 
mai robustă decât aparatele triaxiale, permite realizarea încercării atât în laborator, cât 
şi în teren. Probele de rocă sunt prelevate, prin carotare, din forajele de studii. Ele au 
formă cilindrică, cu diametrul în gama 25...150 mm şi înălţimea cuprinsă între 45 - 
300 mm, în funcţie de tipul de celulă triaxială. 
  
Solicitarea laterală 32 σσ =   se alege în domeniul 0...300 MPa, iar solicitarea axială 1σ  
se aplică cu o viteză de creştere controlată de 1...1,5 MPa / s. Dispozitivele de 
încercare au sisteme de control automat al vitezei de încărcare şi inerţie suficientă a 
sistemului mecanic, care permite evidenţierea valorii de vârf la momentul cedării, 
respectiv a valorilor la descărcare, corespunzătoare comportării reziduale. 
  
Există tendinţa ca încercările de tip triaxial să fie realizate in situ, pe martori de rocă 
decupaţi în radierul galeriilor de studii. Schema de principiu a unor asemenea 
încercări este prezentată în figura 2.9. În acest caz dimensiunile probelor de rocă 
încercate cresc semnificativ, ating diametre până la 500 mm şi înălţimi de până la 
1250 mm. Trebuie menţionat faptul că această creştere de dimensini nu schimbă 
caracterul relativ punctual al încercării. Proba încercată este mult prea mică pentru a 
purta caracteristicile masei de rocă, iar eterogeneitatea inerentă a rocii face discutabilă 
evaluarea rezistenţei rocii propriu-zise. Pornind de la aceste aspecte, se consideră că 
sporul de costuri al încercării in situ nu se justifică, ba mai mult, ţinând seama de 
efectul de scară, este chiar dificil să se interpreteze corect rezultatele unor asemenea 
încercări. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8. Celulă triaxială tip 
Hoek. 
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Fig. 2.9.  
Încercare triaxială 

 in situ. 
 

Rezultatele încercării triaxiale sunt prezentate în diagrame ε−σ , în care abscisa o 
constituie deformaţia specifică axială, iar ordonata este efortul axial 1σ  (fig. 2.10) sau 
deviatorul eforturilor 31 σ−σ  (fig. 2.11). Fiecare încercare dusă până la rupere este 
reprezentată sub forma unei curbe, caracterizată de efortul lateral 3σ . Pentru definirea 
rezistenţei rocii trebuie realizate minimum 3...4 încercări diferite, diferenţiate între ele 
prin valoarea efortului 3σ .  
 
În anumite situaţii, când roca in situ este imersată, încercările se fac atât pentru probe 
uscate, cât şi pentru probe saturate. În figura 2.10 sunt prezentate rezultatele unor 
încercări triaxiale pe calcare uscate, respectiv saturate, în care se evidenţiază valorile 
de vârf ale eforturilor axiale de rupere. În figura 2.11 sunt prezentate rezultatele unor 
încercări triaxiale pe granite. 
 
 

 
 
 

Fig. 2.10. Rezultatele unei încercări triaxiale: a – relaţia dintre efortul deviator şi 
deformaţia specifică axială; b - starea de efort la rupere. 
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Fig. 2.11. Prelucrarea rezultatelor din încercarea triaxială: a – relaţia deviator – 
deformaţie axială; b – cercurile Mohr corespunzătoare stării de efort  la rupere. 

 
Aşa cum s-a arătat, rezistenţa rocii este caracterizată de valorile de vârf. Starea de 
efort corespunzătoare ruperii poate fi reprezentată fie ca stare bidimensională a 
eforturilor de rupere (fig. 2.10,b), fie ca cercuri Mohr corespunzătoare ruperii (fig. 
2.11,b). 

 
 

2.3. CRITERII DE RUPERE A ROCILOR ŞI A MASIVELOR DE 
ROCĂ 
 
Rocile, şi cu atât mai mult masivele de rocă, au o comportare inelastică chiar la 
eforturi reduse, iar rezistenţa lor la întindere este mai mică decât cea la compresiune. 
Ca urmare, criteriile de cedare utilizate pentru materialele elastice, aşa cum sunt 
metalele, exprimate prin efortul principal maxim admisibil, prin rezistenţa la forfecare 
maximă sau prin energia de distorsiune admisibilă, nu se mai pot aplica. Criteriile de 
cedare se referă de această dată la o anumită stare de efort de la care materialul nu mai 
poate prelua încărcări suplimentare cu deformaţii reduse. 
 
2.3.1. CRITERIUL DE CEDARE MOHR 
 
Conform acestui criteriu, cedarea rocii se realizează atunci când între efortul de 
forfecare τ  care acţionează într-un anumit plan de rupere şi efortul σ  care acţionează 
perpendicular pe respectivul plan există o relaţie de forma: 
 

     )(σ=τ f                                     (2.4) 

 
Se admite deci ipoteza că efortul normal, indiferent că este vorba de compresiune sau 
de întindere, contribuie alături de cel de forfecare la producerea ruperii. Relaţia σ−τ  
este caracteristică pentru o anumită rocă şi poate fi determinată prin încercări de 
compresiune triaxială. Înfăşurătoarea cercurilor Mohr limită, corespunzătoare ruperii 
probelor în triaxial (vezi fig. 2.11), este reprezentarea grafică a criteriului (2.4). 



 44

Forma generală a înfăşurătorii pentru o rocă dată poate fi schematizată aşa cum se 
arată în figura 2.12. Se admite că în zona eforturilor mari înfăşurătoarea tinde către o 
dreaptă, a cărei înclinare este cϕ . Înfăşurătoarea intersectează ordonata τ  la 0τ . Pe 
baza schematizării, criteriul Mohr poate fi exprimat prin relaţia:  
 

   )(tg '0 στ+ϕσ+τ=τ c                           (2.5) 
în care: 
 cϕ   este  valoarea maximă constantă a unghiului de frecare; 
 )(' στ   -  un termen proporţional cu σlog . 
 
 

 
 

Fig. 2.12. Definirea grafică a criteriului de cedare Mohr. 
 
 

2.3.2. CRITERIUL DE CEDARE MOHR-COULOMB 
 
Criteriul Mohr-Coulomb constituie o simplificare a criteriului Mohr, asimilând 
înfăşurătoarea Mohr cu o dreaptă, denumită dreapta lui Coulomb. Cu notaţiile din 
figura 2.13,a, ecuaţia dreptei lui Coulomb se scrie sub forma: 
 

 

   ( ) ( ) ϕ







ϕ

+σ+σ=σ−σ sin
tg2

1
2
1

31lim31
c

                (2.6,a) 

care, prin operare conduce la expresia criteriului Mohr-Coulomb: 
   ϕ+ϕσ+σ=σ−σ cos2sin)()( 31lim31 c              (2.6,b) 

sau: 
     pp ck +σ=σ 31                                    (2.7) 

unde: 
 ϕ    este  unghiul de frecare internă a rocii; 
 c     –  coeziunea rocii intacte; 
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                ϕ
ϕ

sin1
sin1

pk
−
+

=                                   (2.8) 

                                 pc
ϕ
ϕ

sin1
cos2

−
=

c
                                (2.9) 

 
Asimilarea înfăşurătorii Mohr cu o dreaptă este însă o simplificare grosieră. După 
cum se poate urmări în figura 2.13,b, există mai multe tangente comune cercurilor 
Mohr, deci nu există parametrii unici c şi ϕ . 
 
 

 
Fig. 2.13. Reprezentarea grafică a criteriului de cedare Mohr-Coulomb: 

 a – definirea parametrilor;  b – dependenţa parametrilor de nivelul eforturilor. 
   
Tangenta dusă la cercurile Mohr corespunzătoare eforturilor reduse conduce la 
coeziuni mai mici şi la unghiuri de frecare mari, în timp ce tangenta dusă la cercurile 
Mohr corespunzătoarea eforturilor mari conduce la coeziuni mari şi unghiuri de 
frecare mai reduse. Ca urmare, utilizarea criteriului Mohr-Coulomb trebuie făcută cu 
discernământ, selectând parametrii c şi ϕ  pentru fiecare situaţie în parte, pornind de la 
rezultatele încercărilor de tip triaxial, dar ţinând seama de nivelul eforturilor în zona 
de rocă pentru care se aplică criteriul. 
 
2.3.3. CRITERIUL DE CEDARE COULOMB-NAVIER 
 
Criteriul Coulomb-Navier, aplicabil rocilor cu comportare casantă, admite că pe un 
plan de rupere rezistenţa la forfecare este majorată de o componentă de frecare. 
Relaţia de plecare este de forma: 

    σµ+τ=τ 0                                  (2.10) 
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unde: 
 0τ  este  rezistenţa la forfecare pentru 0=σ ; 
 µ    –  coeficientul de frecare. 

Se stabileşte apoi o legătură între rezistenţa la compresiune simplă, Rc,σ , şi 

rezistenţa la întindere, Rt,σ , în funcţie de coeficientul de frecare: 

      NRc

Rt 1

1

1
2

2

,

, =
µ++µ

µ++µ−
=

σ

σ
                 (2.11) 

Din relaţiile (2.10) şi (2.11) rezultă expresia criteriului Coulomb-Navier în funcţie de 
eforturile principale minime şi maxime: 

    1
,

3

,

1 =
σ

σ
−

σ

σ

RtRc
                                 (2.12) 

sau: 

     1
,

3

,

1 +
σ

σ
=

σ

σ

RcRc
N                             (2.13) 

Aplicabilitatea criteriului a fost verificată de Hoek şi Bray (1974) pe baza rezultatelor 
încercărilor de tip triaxial pe mai multe categorii de roci. Datele experimentale au 
condus la: 
  N = 10 şi µ  = 1,5 pentru rocile eruptive; 

  N =  6 şi µ  =  1,0 pentru rocile sedimentare dure. 

Pentru diferite tipuri de roci, parametrii criteriului Coulomb-Navier în forma (2.10) se 
situează în domeniile indicate în tabelul 2.3 (Andrei, 1983). 

 
Tabelul 2.3. Valorile parametrilor 0τ  şi µ  din criteriul (2.10) 
 

Roca )MPa(0τ  µ  
Granit 
Bazalt 
Gresie 
Şist 
Calcar 
Cuarţit 

14...50 
20...60 
8...40 
3...30 
10...50 
20...60 

1,0...1,8 
1,2...1,4 
0,7...1,2 
0,25...0,6 
0,7...1,2 
1,2...1,8 

 
  
2.3.4. CRITERIUL DE CEDARE GRIFFITH 
 
Criteriul de cedare Griffith, cunoscut mai mult sub denumirea de “teoria de rupere 
Griffith”, a fost elaborat în 1924 pentru a se explica cedarea sticlei. Teoria se bazează 
pe o analiză a rezistenţei materialelor microfisurate, luând în consideraţie 
concentrările de eforturi de întindere ce se dezvoltă la capetele unor microfisuri. Sunt 
analizate microfisurile de forma unor elipse foarte alungite, cu orientări întâmplătoare, 
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la capetele cărora apar întinderi chiar atunci când materialul este supus numai 
compresiunii. 
 
Teoria originală a lui Griffith a fost extinsă de Mac Clintock şi Walsh (în 1962) şi de 
Hoek şi Bieniawski (în 1964), prin luarea în considerare a unor fisuri închise care au 
posibilitatea de transmitere a eforturilor (Andrei, 1983). 
  
În cele ce urmează se prezintă succint bazele teoriei Griffith şi formularea criteriului, 
precum şi corecţiile aduse criteriului original.  Se consideră fisura eliptică din figura 
2.14, având raportul axelor abm /= , situată într-un câmp de eforturi 31 ,σσ . Se 
ataşează un sistem cartezian de coordonate xoy, având axa ox orientată în lungul axei 
mari a elipsei. Direcţia fisurii, în raport cu direcţia efortului principal 1σ  este β . 
 

 
Fig. 2.14. Schemă şi notaţii pentru teoria de rupere Griffith. 

 
Efortul de întindere tσ  ce se dezvoltă spre limita fisurii  are expresia: 

    22 xyyytm τ+σ±σ=σ ,                          (2.14) 

unde eforturile componentale se scriu în funcţie de eforturile principale 1σ  şi 3σ  şi de 
direcţia fisurii: 

    βσ+βσ=σ 2321 sincosy                     (2.15,a) 

    βσ−σ−=τ 2sin)(
2
1

31xy                   (2.15,b) 

Din multitudinea de fisuri preexistente, cu orientări β  diferite, ruperea va fi localizată 
la fisura care produce efortul de întindere tσ  maxim. Din condiţia de maxim: 
 

           0=
β∂

σ∂ t                       (2.16) 
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rezultă unghiul β  al fisurii critice. Înlocuind β  în (2.14) şi (2.15) rezultă: 

 pentru 03 31 >σ+σ   
)(4

)(

31

231max
σ+σ

σ−σ
−=σ

mt              (2.17) 

 pentru 03 31 <σ+σ   
mt

3max 2 σ
=σ                         (2.18) 

 
În cazul în care materialul fisurat ar fi supus numai la întindere centrică, proba s-ar 
rupe atunci când se atinge rezistenţa la întindere: 
 

      01 =σ      Rt,3 σ−=σ                                  (2.19) 
Dacă se ţine seama de (2.18), rezultă : 
 

    mRtt /2 ,
max σ−=σ ,                          (2.20) 

şi deci formularea criteriului Griffith: 
 

pentru: 0)(8)(03 31,23131 =σ+σσ−σ−σ>σ+σ Rt             (2.21) 

 pentru:  03 31 <σ+σ     Rt,3 σ−=σ                                     (2.22) 
 
Atunci când se atinge starea de efort corespunzătoare ruperii (2.21) sau (2.22), fisura 
se propagă perpendicular pe direcţia efortului max

tσ , în vecinătatea vârfului fisurii 
preexistente. 
  
Teoria originală a lui Griffith prezintă însă o serie de inconsecvenţe, dintre care se 
remarcă următoarele: 

− dacă roca este afectată de un sistem de fisuri iniţiale, atunci şi la valori mai mici 
ale eforturilor pot să apară noi fisuri, datorită ruperii punţilor de rocă dintre 
fisuri şi a interacţiunilor dintre fisuri; 

− dacă în rocă se induce o stare de compresiune, fisura  se poate reînchide şi 
deplasările în lungul fisurii sunt posibile numai dacă apar lunecări în lungul 
acesteia. 

 
Teoria modificată Griffith, care ţine seama de posibilitatea închiderii fisurilor şi de 
transmiterea eforturilor de la o margine a fisurii la alta, prin frecare, conduce la o 
expresie de forma (Andrei, 1983): 
 

   )()1()(4 312/131, σ+σµ−µ+σ−σ=σ Rt              (2.23) 
 
unde µ  este coeficientul de frecare pe fisură. 
  
Extinderea (2.23) este valabilă în domeniul compresiunilor. Expresia criteriului 
original (2.21) este o parabolă în sistemul σ−τ , iar forma corectată (2.23) 
corespunde tangentei la parabola lui Griffith. În sistemul σ−τ  relaţia (2.23) capătă 
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forma yxy σµ+τ=τ 0 . Se observă de aici o apropiere de criteriul Coulomb-Navier, 
valabil pentru rocile nefisurate. 
  
2.3.5. CRITERIUL DE CEDARE HOEK-BROWN 
 
Criteriul Hoek-Brown este un criteriu de cedare empiric, propus de autorii acestuia pe 
baza datelor disponibile referitoare la rezistenţa rocilor intacte (Hoek şi Brown, 1980; 
Hoek, 1983). În formularea criteriului s-au avut în vedere: 

− concordanţa cu rezultatele încercărilor de tip triaxial efectuate în laborator pe 
probe de rocă intactă; 

− definirea unei relaţii simple, bazată pe parametri adimensionali; 
− posibilitatea de extindere a criteriului pentru masa de rocă afectată de 

discontinuităţi. 
 
Punctul de plecare al criteriului Hoek-Brown este teoria de rupere Griffith, în care, de 
această dată, condiţia de rupere fragilă este exprimată în funcţie de rezistenţa la 
compresiune simplă a rocii. 

 

2.3.5.1. Criteriul Hoek-Brown pentru roca intactă. Expresia criteriului are forma: 

    

2/1

,

3
,31 1










+

σ

σ
σ+σ=σ

Rc
iRc m ,                     (2.24) 

unde: 
 1σ   este  efortul principal maxim la cedare; 
 3σ    -  efortul principal minim la cedare; 
 Rc,σ   -  rezistenţa la compresiune uniaxială a rocii; 

 im    -  o constantă de material a rocii intacte. 
 
Dacă roca se află în condiţii saturate şi există presiune interstiţială, atunci eforturile 
( 1σ , 3σ ) se interpretează ca eforturi efective ( '3'1 , σσ ). 
 
Rezistenţa la compresiune uniaxială a rocii Rc,σ  se determină pe probe de tip carote 
cilindrice cu diametrul de 50 mm şi lungimea de 100 mm. Dacă probele au alte 
dimensiuni, respectiv diametrul 50<d mm, între rezistenţa Rc,σ  din criteriul de 

cedare şi rezistenţa la compresiune Rc,σ (d) obţinută pe proba cu diametrul d, există 
relaţia: 

    18,0
,

, )/50(
)(

d
dRc

Rc
σ

=σ                           (2.25) 

.Valorile Rc,σ  şi im  aferente criteriului se obţin, cu un grad de încredere 
corespunzător, din încercările de tip triaxial. Natura încercării şi celula triaxială de tip 
Hoek care permite efectuarea încercărilor în laborator şi in situ au fost prezentate în 
paragraful 2.2.4. Procesarea datelor din triaxial, care furnizează starea de efort 



 50

31 σ−σ  corespunzătoare ruperii, permite determinarea parametrilor criteriului. Atunci 
când nu se dispune de un program de încercări adecvat, valorile pentru Rc,σ  se pot 
obţine din încercări de compresiune simplă sau folosind datele din tabelul 2.2. Pentru 
parametrul im  Hoek (1983) recomandă valorile din tabelul 2.4. 
 
Tabelul 2.4. Valorile constantei mi  din criteriul Hoek-Brown 

 
Tipul de rocă Clasa Denumirea 

rocii 
im  

uşoare 
 
 
 
 
 

granite 
riolite 
grandiorite 
dacite 
diorite 
andezite 

33 
16 
30 
17 
28 
19 

grele gabrouri 
basalte 

27 
17 

 
 
 
 
 
 
Eruptive 

efuzive aglomerate 
brecii 
tufuri 

20 
18 
15 

nestratificate cuarţite 24 
uşor stratificate amfibolite 

milonite 
31 
6 

 
 
 
Metamorfice stratificate* 

 
*încărcare 
normală pe 
stratificaţie. 

gneise 
şisturi 
şisturi 
argiloase 

33 
10 

 
 9 

clastice conglomerate 
gresii 
marne 

22 
19 
4..9 

 
 
Sedimentare 

neclastice brecii 
calcare 
gips 
anhidrită 

20 
8..10 
16 
13 

 
O prezentare detaliată a limitelor de aplicare a criteriului Hoek-Brown, ţinând seama 
de cedarea anizotropă, se găseşte în lucrarea originală a lui Hoek (1983). 

 

2.3.5.2. Criteriul Hoek-Brown pentru masa de rocă. Expresia criteriului are forma:  

              

a
sm

Rc
bRc 










+

σ

σ
σ+σ=σ

,

3
,31                (2.26,a) 

în care apar în plus notaţiile bm  în loc de mi, , s şi a, unde  bm  reprezintă valoarea 
constantei de material pentru masa de rocă, iar  s şi a  sunt parametri care depind de 
caracteristicile masei de rocă. 
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În cazul rocilor tari, la care rezistenţa este dată de fragmente bine interconectate, 
valoarea parametrului a devine a = 0,5, iar criteriul are forma: 

   

5,0

,

3
,31 










+

σ

σ
σ+σ=σ sm

Rc
bRc                      (2.26,b) 

 
În cazul rocilor slabe, la care fragmentele decupate de discontinuităţi au legăturile 
parţial afectate de alunecări sau alterare, efectul de coeziune şi rezistenţa la întindere 
sunt neglijabile, ceea ce conduce la s = 0: 

      

a
m

Rc
bRc 











σ

σ
σ+σ=σ

,

3
,31                      (2.26,c) 

 
Determinarea directă a parametrilor bm , s şi a prin încercări in situ nu este posibilă. 
Pentru aplicarea practică a criteriului (2.26), autorii acestuia indică evaluarea 
parametrilor caracteristici în funcţie de un indice denumit GSI (Geological Strength 
Index). Indicele GSI se determină pe baza rezultatelor clasificării masivelor de rocă 
după criteriile RMR (Bieniawski) şi Q (Barton). Relaţiile dintre indicele GSI şi 
criteriile de clasificare amintite sunt prezentate în paragraful următor. 
 
Relaţiile dintre parametrii criteriului Hoek-Brown şi indicele GSI sunt (Hoek ş.a., 
1995): 
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Relaţiile de mai sus au fost modificate de Hoek (Hoek ş.a., 2002) pentru a ţine seama 
de gradul de deranjare D a rocii produsă de excavarea cu exploziv, în cazul lucrărilor 
subterane, sau de relaxarea eforturilor în vecinătatea pantelor versanţilor sau 
excavaţiilor la zi:  
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         ( )3/2015/

6
1

2
1 −− −+= eea GSI             (2.29’) 

 
Valorile lui D variază între 0 pentru roci nederanjate şi 1 pentru roci foarte deranjate. 
După Hoek, o bună indicaţie privind valorile lui D le oferă tabelul 2.5.  
 
Tabelul 2.5. Valori ale gradului de deranjare D  

 
2.3.5.3. Evaluarea indicelui GSI pe baza clasificării masivelor de rocă. 
Caracteristicile masei de rocă care definesc rezistenţa acesteia sunt similare cu cele 
utilizate în clasificarea masivelor  de rocă după criteriile RMR şi Q, prezentate în 
capitolul 1. Ca urmare, între indicele GSI şi indicii RMR şi Q, autorii criteriului 
propun următoarele relaţii: 
 
        GSI = RMR           pentru  RMR > 18 
                   GSI = RMR89 – 5        pentru     RMR89 > 23                (2.30) 
        GSI = 9 ln Q’ + 44     pentru  RMR89 < 23 
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unde: 
 RMR   este indicele evaluat pe baza datelor din tabelul 1.3; 
 RMR89  este indicele din versiunea 1989 a criteriului RMR, conform tabelului 1.5. 
  
Q' are expresia: 

    
a

r

n J
J

J
RQD

Q ⋅='                                (2.31) 

în care indicii parţiali, nJ , rJ  şi aJ  se determină în conformitate cu explicaţiile din 
paragraful 1.4.5. 
 
2.3.5.4. Limitele de aplicare ale criteriului Hoek-Brown. Criteriul este aplicabil fie 
rocii intacte, în forma (2.24), fie maselor de rocă intens fragmentate de discontinuităţi, 
care pot fi considerate omogene şi izotrope, în forma (2.26). În cazul în care masa de 
rocă are rezistenţa mecanică controlată de una sau două discontinuităţi majore, 
rezistenţa acesteia trebuie evaluată în funcţie de rezistenţa la forfecare pe 
discontinuităţi. Criteriul Hoek-Brown nu este aplicabil rocilor puternic şistuoase sau 
la care rezistenţa este direct legată de planurile de sedimentare. 
 
2.3.5.5. Echivalarea între criteriile Hoek-Brown şi Mohr-Coulomb. Între criteriul 
Hoek-Brown, utilizat în cazul evaluării stării de efort şi deformaţie în stadiul post 
elastic şi criteriul de cedare Mohr-Coulomb, utilizat în problemele de echilibru limită, 
există o echivalenţă. Valorile medii ale coeziunii şi unghiului de frecare se determină 
prin analiza de regresie liniară a setului de valori σ  şi τ , corespunzătoare cedării care 
rezultă din criteriul Hoek-Brown. Valorile la cedare sunt (Hoek ş.a., 1998, Hoek ş.a., 
2002 ): 
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unde:          

Rcn ,max,33 /σσσ =                  (2.34) 
 
iar max,3σ  este valoarea maximă a efortului de fretare, care trebuie evaluată separat 
pentru fiecare caz. Pentru galerii şi tunele de adâncime, la care zona potenţială de 
cedare nu se extinde la suprafaţă, max,3σ  se poate evalua din relaţia: 
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max,3 47,0
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unde γR este greutatea volumetrică a rocii iar H este acoperirea galeriei ( distanţa între 
axul galeriei şi suprafaţa terenului). Dacă efortul orizontal din rocă este mai mare 
decât cel vertical atunci produsul γR H se înlocueşte cu valoarea efortului orizontal. 

 
Pentru versanţii de rocă max,3σ  se poate evalua dintr-o relaţie asemănătoare: 
 

         

91,0
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σ
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                 (2.36) 

unde de această dată H este înălţimea versantului. În relaţiile (2.35) şi (2.36) σcm  este 
denumită rezistenţa masei de rocă şi se calculează în funcţie de parametri criteriului 
Hoek – Brown cu relaţia: 

)2()1(2
)4/())8(4( 1

, aa
smsmasm a

bbb
Rccm ++

+−−+
=

−

σσ  

 
În expresiile lui mb  şi s intervine gradul de deranjare D a rocii, care are implicit efecte 
şi asupra parametrilor criteriului Mohr – Coulomb. Cu titlu de exemplu (Hoek şi alţii, 
2002) se consideră o rocă având σc,R = 50 MPa, mi  = 10 şi GSI = 45 în care se 
realizează la adâncimea de 100 m un tunel cu maşina de forat la secţiune plină, pentru 
care D = 0. În criteriul Mohr – Coulomb rezultă φ = 47,16 0 şi c = 0,58 MPa. În cazul 
unui versant înalt de 100 m format din  acelaşi tip de rocă, care însă este puternic 
deranjată de decomprimarea şi relaxarea erozională parametri criteriului Mohr – 
Coulomb devin φ = 27,610  şi c = 0,35 MPa.  

 
2.3.6. INFLUENŢA ANIZOTROPIEI ASUPRA CEDĂRII ROCILOR 
 
Toate criteriile de cedare prezentate anterior sunt aplicabile rocilor sau masivelor de 
rocă omogene şi izotrope. Din acest motiv, extensia acestora în cazul rocilor 
stratificate, cu şistuozitate pronunţată sau afectate de un sistem de discontinuităţi 
fisurale, trebuie făcută cu prudenţă şi discernământ. Starea de efort la care se produce 
cedarea depinde de orientarea planurilor de discontinuitate în raport cu direcţia 
eforturilor principale. De asemenea, trebuie ţinut seama de faptul că şi parametrii care 
carecaterizează rezistenţa rocilor – rezistenţa la compresiune uniaxială, rezistenţa la 
compresiune triaxială etc. – sunt la rândul lor dependenţi de orientarea încărcării faţă 
de planurile de discontinuitate. 
  
Pentru ilustrare, se prezintă două situaţii. În primul caz se tratează rezistenţa la 
compresiune uniaxială a unui şist. După cum se poate urmări în figura 2.15, rezistenţa 
la compresiune Rc,σ  depinde direct de orientarea direcţiei de aplicare a încărcării, 
diferenţele fiind de 50...60%. 
 
În cel de al doilea caz se compară rezultatele obţinute din încercarea triaxială 
efectuată asupra aceluiaşi tip de rocă.  
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Fig. 2.15. Dependenţa rezistenţei 
la compresiune a unui şist de 
direcţia de încărcare. 

 
Încercarea a fost realizată la început pe o probă de rocă intactă, iar ulterior pe o probă 
cu fisuraţie marcantă, orientată la aproximativ 450 faţă de direcţia efortului principal 

1σ  (fig. 2.16). Înfăşurătoarea Mohr corespun–zătoare rocii intacte degenerează, în 
cazul rocii fisurate, către o dreaptă Coulomb similară cu aceea corespunzătoare 
forfecării directe. 
 

 
 

Fig. 2.16. Influenţa orientării fisuraţiei asupra rezultatelor din încercarea triaxială. 
 
 

2.4. REZISTENŢA LA FORFECARE PE DISCONTINUITĂŢI 
 
2.4.1. ÎNCERCĂRI DE FORFECARE 

 
Rezistenţa la forfecare în planul discontinuităţilor se determină de obicei prin 
încercări de forfecare directă, în laborator. Se acceptă constanţa caracteristicilor 
mecanice în lungul discontinuităţii şi, ca urmare, încercările realizate pe probe de 
dimensiuni reduse, extrase prin carotare din forajele de studii, nu sunt afectate de 
efectul de scară. Singura condiţie care asigură reprezentativitatea încercării este ca 
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proba încercată să conţină discontinuitatea cu materialul de cimentare sau de 
umplutură intact. Parametrii rezistenţei la forfecare se obţin din prelucrarea datelor 
din încercare şi se atribuie planului de discontinuitate, în cazul discontinuităţilor 
majore sau familiei de discontinuităţi în cazul rosturilor curente. 
  
Încercarea de forfecare directă supune proba unei încărcări verticale constante, în timp 
ce, în lungul suprafeţei impuse (a discontinuităţii) se exercită o forţă orizontală 
crescătoare. Dispozitivele de încercare pot fi simple, de tipul celor portabile utilizate 
chiar pentru încercări de teren, caz în care probele sunt de dimensiuni reduse, până la 
dispozitive sofisticate, de laborator, la care probele pot atinge suprafeţe de forfecare 
de 400 cm2 . Pentrtu ilustrare, în figura 2.17 se prezintă schema unui dispozitiv de 
forfecare directă portabil, dezvoltat la Politecnico di Torino (Barla ş.a., 1986). 
  
Prepararea probelor trebuie astfel făcută încât planul discontinuităţii să fie planul de 
forfecare. În acest scop se practică o decupare care să favorizeze forfecarea în dreptul 
suprafeţei dorite. Proba se înglobează în mortar sau în răşini epoxidice, cu 
caracteristici de deformabilitate asemănătoare rocii şi se introduce în dispozitivul de 
forfecare. 
 

 
 

Fig. 2.17. Dispozitiv portabil pentru realizarea încercărilor de forfecare directă. 
 

În cazul discontinuităţilor majore, bine localizate în teren, la care se poate asigura 
accesul prin galerii de studii, se recomandă încercări de forfecare directă in situ 
(Rossi, 1991). În vatra galeriei se amenajează un bloc de rocă care are ca bază 
discontinuitatea ce se analizează (fig. 2.18). Blocul de rocă, cu dimensiuni de 

cm35x70x70 , se izolează din masa de rocă fără a perturba starea discontinuităţii. 
Manşonarea metalică a blocului permite aplicarea componentelor normale şi 
tangenţiale ale încărcării. Forţa normală se aplică prin intermediul unei prese plate, iar 
forţa tangenţială prin intermediul unei prese hidraulice cu rezemare pe un bloc de 
ancoraj adiacent. La o forţă normală constantă forfecarea este produsă prin creşterea 
forţei tangenţiale, măsurându-se simultan deplasările de forfecare prin traductori 
mecanici şi electrici. 
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Încercarea de forfecare directă prezintă avantajul, pe lângă cel al simplităţii, că 
permite şi măsurarea deplasărilor de forfecare în plan orizontal, precum şi a 
deplasărilor verticale relative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.18. Dispoziţia generală 
a unei încercări de forfecare 
directă realizată într-o galerie 
de studii.  

 
Forfecarea poate fi continuată şi în gama valorilor mari ale deplasărilor din planul de 
forfecare, până când valoarea rezistenţei la forfecare scade la valoarea minimă, 
denumită rezistenţă reziduală (fig. 2.19). 
 

 
 

Fig. 2.19. Rezultatele unei încercări de forfecare directă:  
a – variaţia efortului de forfecare în funcţie de deplasare; b – relaţia dintre efortul de 

forfecare şi efortul normal pe planul de forfecare. 
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În urma încercărilor de forfecare directă efectuate cu valori diferite ale forţei normale 
se obţin curbe diferite într-un sistem de axe care are în abscisă deplasarea de forfecare 
şi în ordonată efortul de forfecare (fig. 2.19,a). Dacă se selectează valorile de vârf (cu 
τ  maxim), respectiv valorile reziduale, se trasează diagramele nσ−τ  din figura 
2.19,b. Prin liniarizarea acestora se pot determina parametrii rezistenţei, similari cu 
cei din criteriul Mohr-Coulomb (coeziune şi unghi de frecare interioară). 
  
Încercarea de forfecare pe discontinuităţi se poate face şi în aparatul triaxial. 
Discontinuitatea (rostul) din probă se orientează în aparat la un unghi ψ  = 250...450 
faţă de direcţia efortului principal 1σ  (fig. 2.20,a). La creşterea efortului axial 1σ , 
alunecarea pe rost apare înainte de cedarea rocii. În cercul lui Mohr definit de 
eforturile 1σ , 3σ  la care se produce alunecarea, punctul caracteristic corespunzător 
forfecării este punctul A (fig. 2.20,b), în timp ce înfăşurătoarea Mohr îşi pierde 
semnificaţia. Dacă se realizează o succesiune de încercări, pentru valori diferite ale 
efortului lateral 3σ , punctele iA  definesc prin regresie o dreaptă a cărei parametri 
caracteristici sunt coeziunea (ordonata la origine) şi unghiul de frecare (panta). Pentru 
ilustrare, în figura 2.20,c sunt prezentate rezultatele unor încercări de forfecare pe 
discontinuităţi în triaxial efectuate pentru un şist grafitos la care şistuozitatea a fost 
dispusă la 420 faţă de direcţia efortului axial (Goodman, 1991). Încercarea s-a făcut pe 
o singură probă, prin procedeul multistage (de fiecare dată, la atingerea efortului 1σ  
care iniţiază alunecarea, se majorează rapid efortul lateral 3σ ). 
 

 
 

 
 

Fig. 2.20. Încercare de forfecare pe discontinuităţi, realizată în aparatul triaxial: a – 
schema încercării; b – reprezentarea rezultatelor prin cercul lui Mohr; c – 

determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare. 
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2.4.2. REZISTENŢA LA FORFECARE PE FALII DE FORFECARE. 
 

Sub această denumire se încadrează faliile create în urma mişcărilor tectonice, cu 
deplasare relativă (de forfecare) între masele de rocă adiacente. Astfel de 
discontinuităţi sunt plane, în general netede şi au material de umplutură cu 
caracteristici mecanice mai slabe (brecii de falie). Materialul de umplutură este 
rezultat din ruperile de rocă prin forfecare şi se prezintă în multe cazuri metamorfozat 
şi alterat. 
  
Rezistenţa la forfecare în lungul faliilor este dată de rezistenţa reziduală. Dacă se 
porneşte de la geneza discontinuităţii, valorile maxime ale eforturilor tangenţiale (de 
vârf) se ating la declanşarea forfecării, cu deplasări de forfecare foarte mici, după 
care, pe măsură ce deplasarea în planul ruperii prin forfecare continuă, efortul de 
forfecare rămâne cvasiconstant, la o valoare denumită reziduală (fig. 2.21,a). 
  
În diagrama nσ−τ  (fig.2.21,b), cu eforturile tangenţiale în ordonată şi eforturile 
normale în abscisă, cele două faze au reprezentări distincte. 
 

 
 

Fig. 2.21. Rezultatele unei încercări de forfecare în lungul unei falii: a – valori de vârf  
şi reziduale; b - determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare. 

 
Ruperea rocii la formarea prin forfecare a faliei este controlată de criterii de cedare de 
tip Mohr, aşa cum s-a arătat în paragraful anterior, în timp ce, după forfecare, valoarea 
reziduală corespunde unei drepte Coulomb cu rezistenţa la forfecare controlată de 
unghiul de frecare ( rϕ ) denumit unghi de frecare reziduală: 
 

rncap ϕσ=τ tg .                                (2.37) 

 Trebuie menţionat faptul că în unele situaţii materialul de umplutură din falie se 
cimentează şi asigură în planul faliei şi o anumită coeziune. În aceste cazuri: 
 

rncap c ϕσ+=τ tg .                           (2.38) 
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De obicei, recomandările de calcul (Londe, 1982) prevăd neglijarea coeziunii, pornind 
de la faptul că acest efect de vârf secundar este incert şi se anulează la declanşarea 
alunecării pe un plan de falie existent. 
 
2.4.3. REZISTENŢA LA FORFECARE PE DISCONTINUITĂŢI RUGOASE 

 
În cazul rosturilor structurale, a planurilor de sedimentare sau de şistuozitate, 
discontinuităţile sunt rugoase, cu o anumită împănare între blocuri, rareori cu material 
de umplutură. 
  
Comportarea la forfecare a acestui tip de discontinuităţi este descrisă de modelul 
Patton (Patton şi Deere, 1970). După cum se poate urmări în  figura 2.22, se consideră 
cazul unui rost cu o macrorugozitate care face unghiul i cu planul de forfecare. 
Deplasarea de forfecare δ  se produce în mod diferit, în funcţie de mărimea apăsării 
normale N. 
 

 
 

Fig. 2.22. Modelul Patton referitor la comportarea la forfecare pe discontinuităţi 
rugoase:  

a – deplasarea pe asperitate; b – ruperea asperităţii. 
 

În cazul forţelor normale reduse, planul de contact pe care se produce alunecarea 
blocului superior este dat de planul asperităţii (fig. 2.22,a). Deplasarea de forfecare 
induce şi o depărtare, h∆ , a feţelor planurilor ce conturează discontinuitatea, 
denumită dilatanţă. Diagrama δ−T  pune în evidenţă, după deplasările elastice 
iniţiale, un palier corespunzător deplasării de forfecare pe conturul asperităţii. 

 
În cazul forţelor normale mari, forfecarea are loc prin ruperea asperităţii, planul de 
contact pe care se produce alunecarea blocului superior fiind chiar planul 
discontinuităţii (fig. 2.22,b). Diagrama δ−T  pune în evidenţă un vârf corespunzător 
ruperii asperităţii, urmat de un palier controlat de frecarea de contact. 
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Cele două moduri de comportare pot fi sintetizate într-o diagramă comună σ−τ  
(fig.2.23). Pe zona OA, corespunzătoare eforturilor normale reduse, rezistenţa la 
forfecare este suplimentată de asperităţi: 

( )incap += ϕστ tg ,                            (2.39) 

unde i+ϕ  este numit unghi de frecare aparentă. Pe zona AB, pe care s-a depăşit 
efortul tangenţial de rupere a asperităţii, rezistenţa la forfecare este dată de: 
 

ϕστ tg' ncap c += ,                          (2.40) 

din care se pune în evidenţă o coeziune internă c′, denumită coeziune aparentă. Cu 
titlul orientativ, în tabelul 2.5 se indică unghiurile de frecare ϕ  corespunzătoare 
discontinuităţilor aferente anumitor tipuri de roci (Rossi, 1991). 
 
 

 
 

Fig. 2.23. Definirea rezistenţei la forfecare în lungul discontinuităţilor rugoase. 
 

 Tabelul 2.5. Unghiuri de frecare pe discontinuităţi 
 

Rocă 
 

Unghi de frecare (0 ) 

Amfibolite 
Bazalt 
Calcare 
Conglomerate 
Dolomite 
Granite 
Gneise 
Marnă 
Porfire 

30 ... 31 
31 ... 38 
33 ... 40 
30 ... 35 
27 ... 31 
23 ... 39 
29 ... 35 
25 ... 27 
30 ... 31 

 
În cazul în care pe discontinuitatea respectivă se induc ulterior alte deplasări de 
forfecare (reîncărcare), rezistenţa la forfecare devine similară cu aceea care 
caracterizează faliile de forfecare: 
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                   rncap ϕστ tg= ,                                (2.41) 
unde ϕ≅ϕr  este unghiul de frecare rezidual. 
  
Aplicarea practică a relaţiilor (2.39) şi (2.40) este greu de realizat datorită 
dificultăţilor de evaluare a unghiului i a asperităţilor. Faţă de o direcţie globală a 
discontinuităţii β  (fig. 2.24), există asperităţi majore (de unghi i) şi asperităţi locale 
(de unghi i′ ). Într-o abordare simplificată, se admite că numai asperităţile majore 
influenţează direct rezistenţa la forfecare, iar unghiul mediu caracteristic pentru 
asperităţi poate fi luat i = 10...15o (Wittke, 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.24. Unghiuri ale 
asperităţilor:  
a – asperităţi locale; b – 
asperităţi majore. 

 

 
 
Pornind de la modelul Patton, Barton (1973) propune o formă mai elaborată a 
expresiei rezistenţei la forfecare a discontinuităţilor rugoase, în funcţie de doi 
coeficienţi caracteristici: 
 JRC - coeficient de rugozitate; 
 JCS - coeficient de rezistenţă a pereţilor rostului. 

 
În formularea Barton, rezistenţa la forfecare are expresia: 

 ( )efncap i+ϕσ=τ tg ,                       (2.42) 
unde: 

( )nef JCSJRCi σ= /lg .                             (2.43) 

Coeficientul de rugozitate JRC (Joint Roughness Coefficient) ia valori cuprinse între 
0 şi 20, în funcţie de profilul discontinuităţii rugoase. În figura 2.25 este prezentată 
clasificarea propusă de Barton, pe baza aspectului feţelor discontinuităţii pe o 
desfăşurată standard de 10 cm. 
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Fig. 2.25. Valorile coeficientului 
de rugozitate JRC în funcţie de 
profilul discontinuităţii. 

 
Coeficientul de rugozitate este însă puternic afectat de efectul de scară. Pe măsură ce 
dimensiunile discontinuităţii cresc mărimea coeficientului JRC descreşte. În egală 
măsură este afectată şi dilatanţa. Acest fenomen este pus în evidenţă de exemplul 
prezentat în continuare (Goodman, 1991). 
 
Se consideră discontinuitatea din figura 2.26, al cărei plan mediu este cvasiplanar, 
orizontal. Unghiul făcut de asperităţi cu planul mediu se măsoară între perechi de 
puncte diferite. Iniţial baza de măsură este s, egală cu distanţa dintre punctele 1, 
2...12, echidistant poziţionate. Unghiul i este măsurat ca unghi secant între 1 şi 2 
pentru punctul 1, între 2 şi 3 pentru punctul 2 etc. Apoi baza de măsură devine 2 s. 
Unghiul i se măsoară între 1 şi 3, între 2 şi 4, între 3 şi 5 etc. Dacă baza de măsură se 
măreşte la 3 s, unghiul i se măsoară între 1 şi 4, între 2 şi 5, între 3 şi 6 etc. Procesul 
continuă până la o bază 5 s. Rezultatele sunt prezentate în graficul din figura 2.26,b, 
atât pentru măsurători de la stânga la dreapta, cât şi pentru măsurători de la dreapta la 
stânga, corespunzătoare forfecării în sensuri diferite. Se observă că unghiul de frecare 
aparentă i tinde spre zero dacă baza de măsură se măreşte şi devine cu mult mai mare 
decât lungimea de undă a rugozităţii. 
  
În continuare, dacă se asimilează baza de măsură cu deplasarea de forfecare care se 
produce în lungul discontinuităţii se poate determina dependenţa unghiului de frecare 
aparentă de deplasarea de forfecare. Din diagrama 2.26,b se determină distanţele care 
corespund unghiurilor de frecare aparentă i egale cu 250, 200 etc. 
 
Reprezentarea corespondenţei dintre baza de măsură şi unghiul de frecare aparentă 
apare în figura 2.27,a. Pe baza acesteia, se poate construi curba dilatanţei din figura 
2.27,b. În abscisă baza de măsură devine deplasare de forfecare. Din originea 
graficului se duce un fascicol de drepte care au pantele 250, 200, 150 etc. Intersecţiile 
acestora cu fascicolul de drepte paralele definit de distanţele cărora le corespund 
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unghiurile măsurate dau valorile dilatanţei pentru deplasări de forfecare diferite. Se 
constată că pe măsură ce deplasarea de forfecare creşte dilatanţa se reduce. 

 
Fig. 2.26. Dependenţa unghiului asperităţii de dimensiunea rostului:  

a - baza de măsură; b – variaţia unghiului asperităţii cu  baza de măsură. 
 

 
 

Fig. 2.27. Variaţia  unghiului de frecare aparentă (a) şi a dilatanţei (b) în funcţie de 
deplasarea de forfecare. 

 



 65

Pentru a ţine seama de efectul de scară, Barton şi Bandis (1982) au propus o corecţie a 
coeficientului de rugozitate JRC, determinat pentru desfăşurata standard de 10 cm: 
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=               (2.44) 

unde: 
 JRCL  este  coeficientul de rugozitate pentru lungimea L a blocului  decupat  de 
asperitate; 
 JRC10 -  coeficientul de rugozitate pentru desfăşurata standard  1010 =L  cm. 

 

Coeficientul de rezistenţă a pereţilor rostului JCS (Joint Wall Compressive Strength) 
reprezintă o măsură a rezistenţei la zdrobire a neregularităţilor din planul 
discontinuităţii. Acesta reprezintă numai o fracţiune din rezistenţa rocii la 
compresiune simplă. Pentru determinarea coeficientului JCS este necesar să se 
recolteze probe direct din pereţii discontinuităţii sau să se stabilească şi apoi să se 
utilizeze corelaţii între duritatea şi rezistenţa la zdrobire a rocii din imediata vecinătate 
a discontinuităţii. O cale indirectă, cu aplicabilitate practică, este recomandată de 
Hoek şi colaboratorii (1998). Se admite în mod firesc că efectul de scară se manifestă 
şi în cazul JCS, datorită creşterii probabilităţii de a întâlni zone cu asperităţi mai slabe 
pe măsură ce suprafaţa discontinuităţii creşte. Pentru desfăşurata standard 1010 =L  
cm, coeficientul de rezistenţă RcJCS ,10 σ= , adică egal cu rezistenţa la compresiune 
uniaxială a rocii. Dacă pe rost se manifestă fenomene de alterare, atunci valoarea 
JCS10 se reduce în conformitate cu determinările făcute pe probe de rocă alterată. 
Pentru discontinuitatea de lungime L (egală cu dimensiunea blocului decupat de 
discontinuităţi), coeficientul de rezistenţă se determină cu relaţia (Barton şi Bandis, 
1982): 
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=                     (2.45) 

În figura 2.28 sunt ilustrate câteva situaţii caracteristice, diferenţiate de JCS, fiind 
trasate şi curbele ncap σ−τ  aferente. Se poate observa că atunci când efortul normal 

nσ  creşte, unghiul de frecare aparentă, efi+ϕ , scade şi tinde să devină egal cu 
unghiul de frecare propriu-zis. 
 
Relaţia propusă de Barton a fost verificată prin numeroase încercări directe şi se 
consideră aplicabilă pentru discontinuităţile rugoase fără material de umplutură. 
  
În cazul în care în discontinuitate contactul dintre pereţi se face parţial sau integral 
prin intermediul unui material de umplutură, rezistenţa la forfecare scade 
semnificativ. Pentru discontinuităţi planare, cum sunt planurile de sedimentare, un 
film subţire argilos insinuat între pachetele de sedimentar poate reduce de câteva ori 
rezistenţa la forfecare. Pentru discontinuităţi ondulate, efectele umpluturii devin 
semnificative dacă grosimea materialului de umplutură este mai mare decât 
amplitudinea ondulaţiilor. 
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Fig. 2.28. Evaluarea rezistenţei la forfecare în lungul discontinuităţilor rugoase  

în funcţie de indicii JRC (a, b şi c),  respectiv JCS. 
 

În tabelul 2.6 se prezintă, pe baza studiilor lui Barton (1973), valorile parametrilor 
rezistenţei la forfecare pentru câteva umpluturi tipice din discontinuităţi. 
 
Tabelul 2.6. Parametrii rezistenţei la forfecare pentru discontinuităţi cu material de 
umplutură 

 
Parametrii rezistenţei 

La vârf Rezidual 
 

Roca 
 

Natura materialului de 
umplutură ( )MPac  ( )0ϕ  ( )MPaRc  ( )0Rϕ

Bazalte 
Diorite, 
Grandiorite 
Porfire 
Dolomite 
Calcare 
 
 
Şisturi 
cuartiţice 
 
 
Montmorilonit 
Granite 

Brecie bazaltică argiloasă 
Umplutură argiloasă cu 
circa 2% argile 
 
Şisturi alterate 
Straturi argiloase (> 6 mm)  
sau 
Umpluturi argiloase (< 1 mm) 
 
Umpluturi argiloase  
(15-100 mm) 
Strate subţiri de argilă 
Strate groase de argilă 
Filme de bentonită 
Umpluturi argiloase 
Umpluturi nisipoase 
Zone tectonice şistuoase cu 
fragmente de granit 

0,24 
0 
 
 

0,04 
0,1 

 
0,05 - 0,2 

 
0,03 

 
0,61-0,74 

0,38 
0,36 

0 - 0,1 
0,05 
0,24 

42 
26 
 
 

21,5 
13 - 14 

 
17 - 21 

 
32 
 

41 
31 
14 

24 - 45 
40 
42 

 
 
 
 

0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,08 

 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
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Atunci când zonele de umplutură au grosimi mari, rezistenţa la forfecare a 
discontinuităţii este controlată de rezistenţa la forfecare a materialului de umplutură. 
În asemenea cazuri, parametrii rezistenţei la forfecare se determină prin încercări de 
laborator realizate pe probe prelevate din umplutură. 
 
2.5. COEFICIENTUL DE FRECARE BETON-ROCĂ 
 
Condiţia de stabilitate la alunecare se impune tuturor structurilor fundate pe rocă dacă 
sunt supuse unor încărcări orizontale dominante. Stabilitatea este asigurată atunci 
când suma forţelor orizontale este inferioară forţelor de frecare care se mobilizează în 
suprafaţa de fundaţie, presupusă orizontală. În majoritatea recomandărilor de calcul 
valoarea maximă a forţelor de frecare se obţine făcând produsul dintre coeficientul de 
frecare f dintre beton şi rocă şi suma forţelor verticale care acţionează la nivelul 
fundaţiei. Condiţia de stabilitate se exprimă prin inegalitatea: 

     ∑ ∑≤ VfH  ,                          (2.46) 
în care ∑H  este rezultanta forţelor orizontale, iar ∑V  rezultanta forţelor verticale. 
 
Definirea coeficientului de frecare beton-rocă şi evaluarea acestuia se bazează pe 
încercări in situ. Încercările se fac de obicei în galerii de studii, dar se pot realiza şi în 
viitorul amplasament, pe orizontul de rocă pe care urmează a se funda viitoarea 
construcţie. 
 
Încercările de frecare beton-rocă în galerii de studii sunt asemănătoare cu încercările 
de forfecare in situ pe discontinuităţi majore, prezentate anterior. Schema încercării, 
prezentată în figura 2.29 este similară cu schema încercării de forfecare din figura 
2.18. În vatra galeriei se tratează rocă în acelaşi mod cu cel prevăzut pentru fundaţia 
viitoarei construcţii şi se toarnă apoi o baterie de minimum patru blocuri de beton cu 
dimensiuni în gama cm40x40x40 .... cm80x80x08 .  

 
 

Fig. 2.29. Dispoziţia generală a unei încercări de forfecare beton - rocă  
realizată într-o galerie de studii. 
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Pentru fiecare bloc în parte, în succesiune, se aplică o forţă normală prin intermediul 
unei prese plate, respectiv o forţă orizontală (tangenţială), în planul de contact beton-
rocă, prin intermediul unei prese hidraulice. 
 
Forţa normală N, diferită de la bloc la bloc, se menţine constantă. Forţa orizontală se 
creşte în trepte, până când blocul de beton este deplasat pe suprafaţa de fundare. 
Deplasările acestuia se înregistrează cu microcomparatoare. Se reţin valorile forţei 
orizontale, T, care produc deplasări impuse, δ , crescătoare, cu paşi de ordinul 0,2...0,5 
mm. 
  
Încercările realizate în ampriza viitoarei construcţii urmează aceeaşi metodologie. De 
această dată însă, forţa normală se aplică printr-o presă plată care are reacţiunea 
asigurată de cabluri ancorate în adâncimea rocii (fig. 2.30). 
 
 

 
 

Fig. 2.30. Dispoziţia generală a unei încercări de forfecare beton - rocă  
realizată în ampriza construcţiei. 

 
Rezultatele încercărilor se prelucrează conform graficului din figura 2.31. În prima 
etapă se evaluează eforturile normale nσ  şi tangenţiale τ , presupuse constante pe 
suprafaţa de contact beton-rocă ( ANn /=σ  şi ,/ AT=τ  unde A este aria 
suprafeţei de contact). Perechile nσ−τ  corespunzătoare unei deplasări impuse δ  se 
marchează sub forma unor puncte în diagrama nσ−τ . Pentru fiecare bloc încercat 
efortul normal este constant ( .ctn =σ ). Se trasează apoi, prin regresie, dreptele 
corespunzătoarea unei aceeaşi deplasări impuse, δ  (fig. 2.31,a). Asimilând ecuaţiile 
acestor drepte cu relaţii de tip Mohr-Coulomb: 
 

     ϕσ+=τ tgnac                                  (2.47) 
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Fig. 2.31. Rezultatele unei  încercări de forfecare beton – rocă: 

 a – variaţia efortului de forfecare în funcţie de efortul normal şi de deplasarea pe 
planul de contact; b – mobilizarea progresivă a parametrilor în funcţie de deplasarea 

pe planul de contact. 
 

se obţin, pentru fiecare dintre acestea, valoarea coeziunii ac  (o coeziune de aderenţă), 
respectiv a tangentei unghiului de frecare ϕtg . Valorile parametrilor ac  şi ϕtg  diferă 
semnificativ în funcţie de deplasarea de alunecare suportată de bloc. Variaţia lor în 
funcţie de δ  se figurează apoi în graficele δ−ac , respectiv δ−ϕtg , ca în figura 
2.31,b. Rezultă mobilizarea progresivă a parametrilor caracteristici rezistenţei la 
alunecare în funcţie de evoluţia alunecării pe contact. 
  
Pentru determinarea coeficientului de frecare f dintre beton şi rocă, utilizat în relaţia 
(2.47), se pleacă tocmai de la această relaţie, scrisă însă pentru situaţia limită, la care 
apare alunecarea blocurilor: 

     NfT = ,                                      (2.48) 
 
în care ∑ = TH  şi ∑ = NV , conform schemei de încercare. Împărţind relaţia (2.48) 
cu aria A a suprafeţei de contact rezultă: 
 

   nf σ=τ ,                                (2.49) 
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din care, ţinând seama de relaţia (2.47), rezultă expresia coeficientului de frecare: 

     
nn

c
f

σ
+ϕ=

σ

τ
= tg                            (2.50) 

 
După cum se observă, coeficientul de frecare beton-rocă nu are o valoare unică. El 
depinde în primul rând de deplasarea de alunecare considerată admisibilă, dar şi de 
mărimea eforturilor normale de compresiune exercitate de construcţie. 
 
În analizele de stabilitate la alunecare, coeficientul de frecare f care va fi luat în 
calcule se stabileşte în funcţie de nσ  efectiv exercitat de construcţie şi de deplasarea 
limită admisibilă. În cazul construcţiilor de mari dimensiuni, aşa cum sunt barajele 
înalte, contribuţia coeziunii de aderenţă este mai redusă ( an c>>σ ), iar pentru 
coeficientul de frecare beton rocă se recomandă valori numai în funcţie de natura 
rocii: 

 roci eruptive       f = 0,65...0,75 
 roci sedimentare 

 (calcare, gresii)       f = 0,50...0,65 
 roci metamorfice 

 (marne, şisturi argiloase) f = 0,30...0,50 

 

Valorile recomandate pot fi utilizate însă numai pentru predimensionări şi au un 
caracter orientativ. Dacă se ţine seama că plaja de valori a coeziunii de aderenţă este 
extrem de largă ( MPa4...2,0=ac ) şi că valorile maxime ale acesteia corespund 
deplasărilor de alunecare mici, la care nu se mobilizează încă semnificativ frecarea, 
rezultă clar că definirea coeficientului de frecare conform relaţiei (2.50) este 
obligatorie. Cu titlu de exemplu se evaluează coeficientul de frecare f pentru două 
situaţii de fundare pe aceeaşi rocă cu caracteristicile din diagrama de mobilizare din 
figura 2.31,b.  
  
În primul caz, plotul unui baraj de greutate de 70 m exercită un efort normal mediu de 
1,75 MPa şi nu poate suporta deplasări de alunecare mai mari de 2 mm pentru că s-ar 
compromite etanşarea. Din grafic, pentru mm2=δ  rezultă MPa35,0=ac  şi 

32,0tg =ϕ , ceea ce conduce la 52,0
75,1
35,0

32,0 =+=f .  

 
În al doilea caz, un zid de sprijin exercită un efort normal mediu de  
2,80 MPa şi admite deplasări de alunecare de 4...5 mm fără nici un fel de 
inconveniente. Din grafic, pentru mm5=δ  rezultă MPa0,29=ac  şi 6,0tg =ϕ , 

ceea ce conduce la 703,0
80,2
29,06,0 =+=f . Deşi natura rocii şi tratarea suprafeţei de 

fundare sunt identice, coeficienţii de frecare beton-rocă diferă cu 35%. Valoarea mai 
redusă, considerată admisibilă pentru barajul de beton, este similară cu recomandările 
şi se datorează condiţiilor mai severe impuse deplasărilor de alunecare limită. 
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3 
 

DEFORMABILITATEA ROCILOR 
 
 

3.1. INTRODUCERE 
 

Deformarea sub sarcină a rocilor afectează atât comportarea mecanică a structurilor 
fundate pe rocă, sau realizate în rocă, cât şi caracteristicile mecanice ale masei de rocă 
în sine. 
  
Comportarea unei structuri fundate pe un teren deformabil este influenţată de mărimea 
absolută a deformaţiilor terenului, dar mai ales de deplasările relative între zonele 
adiacente ale fundaţiei. Efectul deformabilităţii rocii este resimţit în special de 
structurile masive, cu ampriză mare. Cele mai afectate sunt barajele de beton şi în 
particular barajele arcuite. 
  
Influenţa deformabilităţii fundaţiei asupra stării de efort din corpul unui baraj arcuit 
este sugestiv ilustrată în figura 3.1 de rezultatele unui studiu comparativ efectuat 
pentru barajul Grand Anse (Dungar şi Severn, 1975).  
  
S-au considerat două situaţii extreme. În prima, fundaţia este foarte rigidă, modulul de 
elasticitate al rocii fiind cu 50 % mai mare decât al betonului ( Er / Eb = 1,5), iar în a 
doua, fundaţia este foarte deformabilă, modulul de elasticitate al rocii fiind de numai 5 
% din cel al betonului ( Er / Eb =0,05).  
 

 
 

Fig. 3.1. Dependenţa eforturilor verticale din consola maestră  
de raportul dintre modulii de elasticitate ai rocii (Er) şi ai betonului (Eb). 

 
Se observă reducerile importante de efort, în special în jumătatea inferioară, în cazul 
unor fundaţii deformabile şi respectiv concentrarea eforturilor de întindere la piciorul 
amonte în cazul fundaţiei foarte rigide. 
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Deformabilitatea fundaţiei modifică semnificativ şi distribuţia eforturilor termice din 
zona de contact a barajelor de beton cu roca de fundare. Faptul apare normal dacă se 
ţine seama că aceste eforturi sunt rezultatul contracţiilor împiedicate ale betonului. 
Calculele efectuate pentru barajul Dworshak au arătat reduceri de 20-30 % ale 
eforturilor orizontale de întindere atunci când se ţine seama de deformabilitatea rocii. 
  
Efecte mai importante în comportarea structurală o au însă variaţiile locale ale 
deformabilităţii. Dacă în amplasament sunt zone cu roci mai deformabile (sau mai 
rigide) a căror extindere este mai mare decât grosimea barajului, asimetria mecanică 
indusă poate avea efecte asupra distribuţiei eforturilor chiar mai mari decât asimetria 
geometrică (Londe, 1982). 
  
În prezentarea de până acum a efectelor date de deformabilitatea rocii în interacţiunea 
structură - fundaţie s-au luat în considerare numai mişcările de la suprafaţa masivului 
de rocă. Trebuie făcută însă distincţia dintre acestea şi deformaţia internă din masa de 
rocă. Deformaţia internă este asociată cu caracterul de mediu discontinuu al rocii, iar 
caracterizarea deformabilităţii trebuie să ţină seama de distribuţia, grosimea şi 
materialul de umplutură din discontinuităţile geologice. Pe seama acestora se produc 
deformaţii ireversibile, care pun sub semnul întrebării asimilarea rocii cu un mediu 
elastic. Acest mecanism al deformării este important şi uneori critic pentru structurile 
fundate pe rocă, dar mai ales pentru lucrările subterane excavate în rocă. Fenomenul 
depinde de orientarea sistemelor fisurale în raport cu direcţia galeriei sau a cavernei 
subterane şi agravează eterogeneitatea comportării rocii de fundare.  
 
În cazul structurilor masive fundate pe rocă deformaţiile ireversibile sunt cauzate de 
închiderea fisurilor şi de alunecări locale şi apar în special la prima punere sub 
sarcină, modulul de deformaţie asociat fiind mai mic decât modulul aferent 
încărcărilor ulterioare. 

 
 

3.2. PARAMETRII CARE CARACTERIZEAZĂ 
DEFORMABILITATEA 

 
3.2.1 CONCEPTUL MEDIULUI CONTINUU ELASTIC  ECHIVALENT 

 
După cum s-a arătat, masivul de rocă este un mediu eterogen, format din blocuri de 
rocă separate de discontinuităţi. Deşi blocurile formează majoritatea volumului, iar 
discontinuităţile au un volum total nesemnificativ, propietăţile masivului de rocă sunt 
puternic controlate de discontinuităţi, acestea având deformabilitatea mult mai mare, 
rezistenţele mecanice mai reduse şi constituind principalele căi de conductivitate 
hidraulică. 
  
În raport cu deformarea sub încărcările exterioare, aceeaşi masă de rocă poate avea în 
egală măsură comportament de mediu continuu sau de mediu discontinuu. Pentru 
ilustrare se consideră cazul simplu al unui masiv alcătuit din două blocuri separate de 
o discontinuitate plană (fig. 3.2). În funcţie de starea de efort indusă la contact de 
încărcările exterioare se disting două situaţii: 
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Fig. 3.2. Comportamentul blocurilor de rocă separate de o discontinuitate. 
 

− când σn >0  şi τ τ< cap , atunci u u1 2≡  şi masa de rocă se comportă ca un mediu 
continuu, dar neomogen, datorită deformabilităţii locale mai mari a materialului din 
discontinuitate; 

− când σn <0  sau când σn >0  dar τ τ> cap , atunci u u1 2≠  şi prin deschiderea 
discontinuităţii sau prin alunecarea relativă a blocurilor, masa de rocă se comportă din 
punct de vedere mecanic ca un mediu discontinuu. 
  
La scara masivului, în care sunt multe discontinuităţi cu orientări diferite, sunt zone în 
care roca constituie un mediu continuu şi zone în care roca este un mediu discontinuu.  
Comportamentul ca mediu discontinuu al rocii are efecte importante şi asupra 
distribuţiei eforturilor în masa de rocă şi deci şi asupra eforturilor de contact (fig. 3.3).  

 

 
 

Fig. 3.3. Curbe de egal efort indus de aceeaşi încărcare aplicată unor modele de 
roci stratificate. 
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Încercările pe modelele fizice realizate de Krasmanovici şi Gaziev pun în evidenţă 
aceste efecte (Panet, 1976). În aceste încercări s-au supus unei încărcări normale, 
transmisă printr-o placă rigidă, un mediu continuu şi o serie de medii discontinue 
alcătuite din blocuri regulate cu aceeaşi deformabilitate. Liniile de egal efort din 
figura 3.3 arată cât de diferite pot devenii distribuţiile eforturilor, în raport cu soluţia 
ideală Boussinesq, în funcţie de orientarea discontinuităţilor. 

 
Complexitatea fenomenelor de deformare internă şi dificultatea analizei de detaliu a 
stării de efort din masa de rocă au impus tratarea terenurilor de fundare, alcătuite din 
rocă, ca medii continue, omogene echivalente. În principiu, echivalenţa se bazează pe 
egalitatea deplasărilor din suprafaţa de fundare sub acţiunea încărcărilor transmise de 
structură (fig. 3.4).  
 

 
 
 

Fig. 3.4. Definirea conceptului de mediu echivalent. 
  
Comportarea masei de rocă sub acţiunea încărcărilor exterioare P este asimilată cu 
aceea a unui mediu omogen elastic, cu modulul E, dacă deformaţiile celor două medii 
sunt identice (δ δ= ' ). Această abordare este admisibilă dacă de prim interes sunt 
efectele structurale ale interacţiunii structură-teren de fundare. 

 
 

3.2.2. MODULII DE ELASTICITATE ŞI DE DEFORMABILITATE AI ROCII 
 

Din motive practice, în rezolvările cele mai simple masa de rocă se echivalează cu un 
mediu continuu, omogen, izotrop şi elastic. În acest caz parametrii care caracterizează 
deformabilitatea sunt modulul de elasticitate E şi coeficientul Poisson µ . 
Determinarea acestora se face de obicei prin încercări in situ. Se măsoară deplasările 
produse la suprafaţa rocii de o încărcare uniformă şi, utilizând relaţiile din teoria 
elasticităţii, se evaluează modulul de elasticitate E pentru un coeficient Poisson 
apreciat. 
  
În cele mai multe situaţii însă, masa de rocă este anizotropă, fie din cauza structurii 
rocii propriu-zise, fie din cauza sistemului orientat al discontinuităţilor. Pentru 
ilustrare, se consideră cazul unui masiv cu stratificaţie orizontală (fig. 3.5). Roca 
propriu-zisă se prezintă sub forma unor straturi de grosime egală d, având modulul de 
elasticitate Er . Discontinuităţile interstraturi au grosimea e, iar deformabilitatea lor 
este caracterizată de o rigiditate normală Rn  şi o rigiditate transversală Rt . 
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Fig. 3.5. Rigiditatea normală şi tangenţială pentru un masiv stratificat:  
a - dispunerea straturilor; b - notaţiile aferente unui strat. 

 
Rigiditaţile materialului din discontinuitate au semnificaţia : 
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Dacă materialul de umplutură din discontinuităţi are o grosime mai mare, Rn  şi Rt  
devin modulul lui Young şi respectiv modulul transversal al umpluturii. 
  
Pe direcţia perpendiculară pe stratificaţie, modulul de deformaţie echivalent al 
bancului de rocă se obţine din relaţiile: 
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Modulul de deformaţie echivalent paralel cu stratificaţia este egal cu modulul de 
elasticitate al rocii E Er2 = . Rezultă deci că mediul elastic echivalent este anizotrop. 
Pentru a fi analizat cu relaţiile de calcul din teoria elasticităţii, mediul echivalent 
masei de rocă ar trebui caracterizat de cinci coeficienţi elastici independenţi 
( E E1 1 2 2, , ,µ µ  şi G12 ). 
  
Din exemplul prezentat rezultă deja faptul că deformabilitatea masivului de rocă, 
tratat ca mediu echivalent, este caracterizată de moduli de elasticitate şi de moduli de 
deformaţie. În cazul în care masivul este supus unor încărcări cu caracter ciclic, în 
faza de încărcare apar efecte neliniare, asociate cu închiderea fisuraţiei, iar în faza de 
descărcare se pun în evidenţă deformaţii ireversibile (fig. 3.6). Pe palierele de 
încărcare constantă apar şi deformaţii în timp, de curgere lentă. 
 

 

 
 

Fig. 3.6. Definirea modulilor de elasticitate pentru faza de încărcare  
E şi descărcare E′ şi a modulului de eformare Ed . 

 
  
Urmare a comportamentului complex al masei de rocă sub încărcare, este dificil să se 
caracterizeze deformabilitatea numai prin două constante elastice E şi µ . În 
aplicaţiile inginereşti se utilizează mai multe categorii de moduli (fig. 3.6): 

− modulul de elasticitate Er  al rocii propriu-zise; 
− modulul de elasticitate echivalent E pentru faza de încărcare; 
− modulul de elasticitate echivalent ′E  pentru faza de descărcare; 
− modulul de deformaţie al rocii Ed . 

  
În analiza fenomenelor de interacţiune structură-fundaţie datorate încărcărilor statice, 
de interes sunt doi moduli. Pentru lucrările supraterane se utilizează modulul de 
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deformaţie Ed , cu ajutorul căruia se pot evalua deplasările de contact. Pentru lucrările 
subterane, la care execuţia produce decomprimarea rocii, se utilizează modulul de 
elasticitate echivalent ′E  din faza de descărcare. O situaţie specială o prezintă analiza 
cămăşuielilor galeriilor sub presiune, care exericită o reîncărcare a rocii şi pentru care 
se utilizează modulul de elasticitate echivalent E pentru faza de încărcare. 
  
În afara caracteristicilor de deformabilitate menţionate, pentru caracterizarea maselor 
de rocă se mai utilizează şi modulul de elasticitate dinamic ED  şi coeficientul Poisson 
dinamic µD . Aceşti parametrii se determină cu metode seismice, prin măsurarea 
vitezelor de propagare a undelor longitudinale şi transversale generate de o sursă 
artificială (explozii, şocuri mecanice, vibraţii etc). Şi de această dată se recurge la 
conceptul de mediu continuu, omogen şi elastic echivalent, utilizându-se relaţiile din 
teoria propagării undelor elastice: 
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în care: 
 v p  este viteza undelor longitudinale; 
 vs  -  viteza undelor transversale; 
 ρ  -  densitatea materialului. 
 
În situaţiile practice, viteza de propagare a undelor transversale este mai greu de 
stabilit şi ca urmare se recurge la o aproximaţie. Din relaţiile (3.4) modulul dinamic 
ED  poate fi scris sub forma: 
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în care expresia ( )f Dµ  are, în cazul rocilor, valori în gama 0,8...0,9. 
  
Calculul aproximativ admite pentru µD  valoarea 0,235 şi ca urmare modulul de 
elasticitate dinamic se obţine direct din viteza undelor longitudinale: 

 
E vD p=0 85 2, ρ .                               (3.7) 

 
Se menţionează că modulul dinamic E D  nu are aplicaţii directe în problemele de 
deformabilitate a masei de rocă. Aşa cum se va vedea, măsurătorile geofizice, conduse 
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în paralel cu încercările statice, permit însă stabilirea unor corelaţii între modulul 
dinamic şi modulii de deformaţie sau de elasticitate. În baza acestora, modulii statici 
pot fi extrapolaţi în amplasament, având la bază măsurători geofizice, mai expeditive 
şi mai ieftine, care acoperă zone însemnate din teren. 

 
3.3. ÎNCERCĂRI PENTRU DETERMINAREA DEFORMABILITĂŢII 

 
Caracteristicile de deformabilitate ale masivelor de rocă se determină pe cale 
experimentală, prin încercări în laborator sau in situ. 
 
Încercările de laborator furnizează date asupra matricei de rocă şi nu ţin cont de 
discontinuităţile masivului. Modulii de elasticitate şi de deformaţie determinaţi în 
laborator, pe epruvete de rocă, sunt de 2...10 ori mai mari decât modulii masei de rocă 
cărora le aparţin. Deşi roca proriu-zisă nu are rol semnificativ în procesul deformării, 
încercările de laborator sunt încă frecvent utilizate datorită faptului că sunt încercări 
ieftine şi că în faza studiilor preliminare sunt disponibile carote de rocă. Rezultatele 
obţinute furnizează informaţii privitoare la anizotropia rocii intacte, care influenţează 
caracteristicile masivului. 
  
Încercările in situ se realizează asupra unor mase de rocă suficient de mari pentru a 
putea fi considerate reprezentative. Ele au totuşi un caracter punctual şi de aceea se 
utilizează procedee de extindere a informaţiilor pentru un amplasament dat. 
  
În cazuri deosebite, caracteristicile de deformabilitate se determină pe modele hibride. 
Încercările în laborator şi in situ servesc pentru determinarea caracteristicilor individuale 
ale blocurilor şi discontinuităţilor, iar prin modele numerice asociate se determină, prin 
procedee iterative, caracteristicile globale echivalente. 

 
 

3.3.1. ÎNCERCĂRI DE LABORATOR 
 

Parametrii caracteristici se determină prin încercări de compresiune uniaxială, cu 
viteză constantă a deformării. Încercările se fac pe epruvete cilindrice, cu feţele de 
capăt perfect plane. Pentru a elimina efectele de capăt, raportul dintre înălţimea probei 
H şi diametrul acesteia D trebuie să îndeplinească condiţia H/D > 2. Deformaţiile se 
măsoară cu ajutorul mărcilor tensometrice, dispuse în zona centrală a probei, pe 
direcţiile radială şi axială (fig. 3.7). De obicei, mărcile tensometrice se dispun în 
puncte diametral opuse, la extremităţile a două diametre normale. 
  
Pentru a avea un set de date concludente se încearcă minimum cinci epruvete, păstrate 
în condiţii care să le conserve umiditatea. Durata unei încercări este de circa 5 minute 
şi cuprinde mai multe cicluri de încărcare- descărcare. 
 
În cazul rocilor izotrope, relaţiile de calcul sunt (cu notaţiile din fig. 3.7): 
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Fig. 3.7. Schema unei încercări de laborator pentru determinarea  
caracteristicilor elastice: 

 a-epruveta; b - dispunerea mărcilor tensometrice; c - curbele efort - deformaţie. 
 
 

Zona din curbele σ ε−  se selectează în porţiunea comportării liniare. În cazul rocilor 
anizotrope se utilizează informaţiile de la mărcile tensometrice       MT1 - ε x , MT2 - 
ε y  şi MT3 şi MT4 - ε z  (fig. 3.7,b). Dacă se cunoaşte unghiul β  pe care îl face 
direcţia de anizotropie cu axa x, relaţiile de calcul sunt (Wittke, 1990): 
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unde s = sin β , iar c = cos β . 
  
Sunt trei relaţii (3.9) pentru determinarea celor cinci constante elastice E1 , E2 , µ1 , 
µ2  şi G12 . În consecinţă se repetă încercarea pentru probe astfel preparate încât se 
asigure cel puţin două unghiuri β  diferite. Formulele de calcul servesc astfel pentru 
determinarea direcţiei de anizotropie şi a constantelor elastice. 
 

 
3.3.2. ÎNCERCĂRI IN SITU 

 
Toate încercările in situ, realizate pentru determinarea caracteristicilor de 
deformabilitate constau în aplicarea unei încărcări asupra masei de rocă şi măsurarea 
deformaţiilor induse. Metodologiile de încercare se diferenţiază între ele prin modul 
de aplicare a încărcării şi tehnica de măsurare a deformaţiilor. În funcţie de modul de 
aplicare a încărcării se disting încercări cu placa, încercări cu presiune de apă în 
galerii de studii, încercări cu dilatometru de foraj şi încercări cu presa plată în perete. 
 
3.3.2.1. Încercări cu transmiterea încărcării prin placă. Tehnica de încercare 
prevede aplicarea unei încărcări la suprafaţa rocii prin intermediul unei plăci metalice, 
de obicei circulare. Placa poate fi rigidă sau flexibilă, rezultând distribuţii ale presiunii 
pe rocă şi deformate diferite (fig. 3.8). În decursul aplicării încărcării se măsoară 
deplasările în direcţie normală uz  la suprafaţa rocii sau în adâncime. Intrepretarea 
rezultatelor încercării se bazează pe teoria elasticităţii - problema Boussinesq - în 
ipoteza semispaţiului elastic omogen şi izotrop.  
 
 

 
 

Fig. 3.8. Schema încercării cu placa. 
 
Cu notaţiile din figura 3.8, relaţiile de calcul sunt: 
 

− deplasarea în ax, la cota z: 



 82

 

  ( )( )
u

E
F
R

R z

R z
arctg R

zz =
−

− +
+

















1

2 1

2

2 2 2
µ

π µ
;        (3.10) 

 
− deplasarea medie a plăcii la z = 0 
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− deplasarea unui punct de la suprafaţă, la distanţa ρ  de axul plăcii: 

 

u
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− ⋅1 2µ
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arcsin .                (3.12) 

 
 

Din aceste relaţii se poate evalua modulul E în funcţie de valorile măsurate F şi uz  şi 
dimensiunea plăcii R. Pentru coeficientul Poisson µ  se atribuie o valoare în domeniul 
0,2...0,3 ştiind că erorile introduse în evaluarea lui E sunt de cel mult 10 %. 
  
Dispoziţia clasică a încercării este prezentată în figura 3.9. Încercarea se face de 
obicei în galerii de studii realizate în masa de rocă. Încărcarea transmisă prin 
intermediul presei hidraulice se aplică în trepte, cu paliere de aşteptare şi viteză 
constantă (fig. 3.10,a).  
 

 

 
 

Fig. 3.9. Dispoziţia unei încercări cu transmiterea încărcării prin placă. 
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Fig. 3.10. Rezultatele încercării:  
a - ciclurile de încărcare; b - deplasări măsurate. 

 
Deplasările măsurate pentru fiecare ciclu de încărcare-descărcare conduc la relaţii 
forţă (efort) -deplasare (deformaţie) marcant neliniare. Din aceste relaţii se pot defini 
o multitudine de moduli care depind de nivelul eforturilor şi de ramura de încărcare, 
respectiv de descărcare. În mod obişnuit, în relaţiile (3.11) sau (3.12) se utilizează 
deplasarea totală uz  pentru calculul modulului de deformaţie (modul de încărcare) şi 
revenirea elastică u z'  pentru calculul modulului de descărcare (fig. 3.10,b). 
 
Rezultatele încercării pot fi utilizate şi pentru calculul unui indice de identificare a 
masei de rocă (Londe, 1982; Schneider, 1967). Din curbele ciclurilor de încărcare-
descărcare se determină panta înfăşurătorii ( Cg ) şi panta medianei unui ciclu (C ) 
precum şi raportul Cp dintre deplasarea ireversibilă uz irev  şi presiunea maximă 
aplicată (fig. 3.11,a). Se disting mai multe cadrane, în care, pe abscisă se delimitează: 

a) zona rocilor compacte; 
b) zona rocilor medii; 
c) zona rocilor cu fisuraţie deschisă, 

 
iar pe ordonată se evidenţiază: 

A. roci cu comportare cvasielastică şi 
B. roci cu deformaţii ireversibile mari (fig. 2.11,b). 

 
În cadranul cB conceptul de modul de elasticitate devine fără sens, în timp ce în 
cadranul aA modulii se unifică la valoarea modulului de elasticitate. 

 
Pentru ca rezultatele încercărilor cu placa să fie concludente, efectul de scară trebuie 
redus prin mărirea volumului de rocă antrenat în deformare. Se preferă deci plăci cu 
diametre cât mai mari. În acelaşi timp efortul exercitat pe suprafaţa rocii trebuie să fie 
suficient de mare pentru a se obţine deformaţii măsurabile, ceea ce reclamă 
exercitarea unor forţe foarte mari pe placă, de ordinul sutelor de tone. 
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Fig. 3.11. Indici de identificare a deformabilităţii masei de rocă. 
 

Încercarea efectuată în galeriile de studii are dezavantajul că include în pachetul 
deformabil şi zona decomprimată şi deranjată a rocii din vecinătatea conturului 
excavat. O alternativă a schemei de încercare, care corijează acest inconvenient, 
constă în aplicarea încărcării direct pe suprafaţa rocii, la cota de fundare şi pe direcţia 
reală de aplicare a încărcării (fig. 3.12). În acest caz reacţiunea aferentă presei se 
realizează prin intermediul unei grinzi foarte rigide ancorate în rocă. Încercarea se 
poate repeta la diverse cote, pe măsura excavării, furnizând informaţii privind 
comportarea rocii în adâncime. 
  

 
 
 

Fig. 3.12. Aplicarea încărcării cu placa direct pe suprafaţa de fundare. 
 
O tehnică de încercare mai evoluată este propusă de ISMES - Bergamo (Rossi, 1991). 
Încărcarea se aplică cu prese plate pe două plăci diametral opuse, dispuse la diverse 
orientări faţă de axul galeriei (fig. 3.13). Deplasările rocii pe direcţie normală se 
măsoară atât la suprafaţa rocii, cât şi în adâncime, cu ajutorul extensometrelor cu baze 
multiple poziţionate în foraje iniţial carotate. Placa metalică este inelară, centrată pe 
axul forajului. Deplasările uz  ale rocii se măsoară prin traductori de deplasare, fixaţi 
rigid de gaura forajului, având ca reper fix tija sau tijele ancorate în fundul forajului.  
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Fig. 3.13. Schemă de încercare cu placa tip ISMES: 
 a - dispoziţia încercării; b - alcătuirea extensometrului. 

 
Avantajele tehnicii de încercare propuse de ISMES sunt multiple. Pe de o parte, există 
posibilitatea de selecţie a deplasărilor rocii din afara zonei deranjate de execuţia 
galeriei şi chiar de zonare în adâncime a modulilor. 
  
Pe de altă parte, repetarea încercării la diverse orientări faţă de axul galeriei 
furnizează date care, prin prelucrare, pun în evidenţă anizotropia rocii, atât ca direcţie 
cât şi ca valori ale modulilor. În sfârşit, pe baza forajelor carotate, în care se montează 
extensometrele, se pot evalua şi indicii de calitate ai rocii (RQD, IQCS ) realizând 
corelaţii între aceştia şi diverşii moduli de deformaţie, utilizate ulterior pentru 
estimarea deformabilităţii amplasamentului. 
 
Rezultatele unei încercări cu placa tip ISMES şi modul lor de interpretare sunt 
prezentate în figura 3.14.  

 
 

Fig. 3.14. Rezultatele încercării cu placa tip ISMES: 
 a - deplasări măsurate în adâncimea forajelor; b - asimilarea deformatei cu o elipsă. 
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Din măsurătorile de deplasări se pot construi diagramele de variaţie a deplasării în 
funcţie de adâncime pentru diverse valori ale presiunii aplicate pe placă (fig. 
3.14,a). Valorile deplasărilor de la o anumită adâncime, corespunzătoare unei 
anumite presiuni, pot fi apoi reprezentate pe direcţiile de încercare, rezultând o 
distribuţie comparabilă cu o elipsă (fig. 3.14,b).  
 
Dacă în relaţiile (3.10) se utilizează perechile p uz− ,1  şi p uz− ,2  se pot determina 
modulii pe cele două direcţii principale de anizotropie E1  şi E2 . Orientarea θ  a axei 
mari a elipsei este direcţia de anizotropie. Desigur, trebuie semnalată o inconsecvenţă, 
rezultată din utilizarea relaţiilor din teoria elasticităţii valabile pentru mediul elastic 
izotrop în calculul unor moduli diferenţiaţi de anizotropie. Erorile sunt însă acceptate 
şi se consideră că nu afectează semnificativ valorile modulilor. 
 
2.3.2.2. Încercări cu presiune de apă în galerii de studii. Încercarea constă în 
aplicarea unei presiuni uniforme pe conturul excavat al unei galerii de studii şi 
măsurarea deplasărilor radiale produse de încărcare (fig. 3.15). 
 

 
 

Fig. 3.15. Principiul încercării cu presiune de apă în galerie. 
  
Masivul de rocă se consideră continuu, elastic şi izotrop şi ca urmare legătura dintre 
încărcări şi deplasări este dată de relaţiile lui Lamé pentru inelul gros din teoria 
elasticităţii: 
 

   u
E

p R
r =

+1 2µ
ρ ,                        (3.13) 

 
în care: 
  p  este presiunea aplicată; 
  R     -  raza galeriei; 
  ρ     -  distanţa până la punctul de măsură a deplasării; 
  ur  -  deplasarea radială; 
 E,µ  -  constantele elastice. 
 
Modulul de deformaţie al masei de rocă E se determină din relaţia (3.13), admiţând 
pentru µ  valori cuprinse în intervalul 0,2...0,3, la fel ca şi în celelalte determinări. 
  
Schema tradiţională a încercării este prezentată în figura 3.16. Un tronson de galerie, 
cu lungimea L > (2...3) D, unde D este diametrul galeriei, se închide la capete cu 
pereţi de beton armat şi se căptuşeşte printr-un inel impermeabil. Inelul are spre 
interior o membrană impermeabilă iar spre conturul excavat tronsoane de beton, 
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separate prin rosturi permanente poziţionate la 0,5...1 m, care asigură rezemarea 
continuă a membranei. La unul din capete se prevede o deschidere de acces, închisă 
cu un capac metalic etanş precum şi conductele de alimentare cu apă şi de evacuare a 
aerului. Măsurarea deformaţiilor se face în secţiunea mediană, cu ajutorul 
extensometrelor dispuse diametral pe 2...3 direcţii. 
 

 
 

Fig. 3.16. Schema încercării cu presiune de apă în galerie. 
 

 
După umplerea cu apă a galeriei se realizează o succesiune de cicluri de încărcare-
descărcare, rata de creştere a presiunii şi palierele de aşteptare fiind la fel cu cele 
utilizate în cazul încercării cu placa. Diagramele de presiune deplasare ( p ur− ) sunt 
similare cu cele din figura 3.10,b, iar selecţia valorii deplasării ur  se face pe aceleaşi 
considerente. Pentru o deplasare medie ur , măsurată de extensometru, rezultă 
valoarea modulului: 
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Există de asemenea posibilitatea de a se utiliza independent deplasările ur  măsurate 
pe diferitele direcţii, corespunzătoare dispunerii extensometrelor şi de a defini pe 
această bază direcţia de anizotropie şi valorile modulilor E1  şi E2 . Procedura este 
asemănătoare cu aceea utilizată în cazul încercărilor cu placa tip ISMES (v. fig. 
2.14,b). 
 
Pentru exemplificare, se prezintă în continuare ansamblul încercărilor în situ realizate 
pentru galeria de aducţiune de la UHE Lotru. Încercările au urmărit determinarea 
modulilor de elasticitate la încărcare, presiunile interstiţiale dezvoltate în roca din 
vecinătatea galeriei în timpul încercărilor cu presiune de apă şi efectele de 
precomprimare obţinute prin injecţii cu lapte de ciment sub presiune la extradosul 
inelului betonat. 
 
Încercările s-au realizat într-o galerie de studii poziţionată pe un tronson al galeriei de 
aducţiune excavat în şisturi şi cuarţite, cu o marcantă şistuozitate orientată la 
aproximativ 400 faţă de planul diametral orizontal (fig. 3. 17). În secţiunea de 
încercare s-a semnalat şi prezenţa unei falii normală pe şistuozitate. De interes pentru 
evaluarea deformabilităţii sunt încercările cu presiune de apă pentru galeria 
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necăptuşită. Citirea deformaţiilor s-a făcut cu extensometre Hugenberger pentru 24 de 
cicluri de creştere şi scădere a presiunii interioare.  
 
Prelucrând rezultatele măsurătorilor, ca perechi p – ur , cu relaţia (3.14) şi raportându-
le în graficul din figura 3.17 ca dependenţă între unghiul α făcut de extensometru cu 
direcţia de anizotropiei (în abscisă) şi modulul de elasticitate (în ordonată), s-a 
determinat orientarea direcţiilor principale de anizotropie şi valorile minime (Emin = 
3200 MPa) şi maxime (Emax = 18 500 MPa) pentru modulii de elasticitate la încărcare 
(Vlăduţ şi Gane, 1979 ; Stematiu ş.alţii, 1982). 

 
 
 

Fig. 3. 17. Încercarea de deformabilitate cu presiune de apă unei galerii de studii 
aferentă UHE Lotru 

 
O schemă alternativă de dispunere a încercării este utilizată după anii 1980 de ISMES 
(Rossi, 1991). După cum se poate urmări în figura 3.18, volumul din galerie care se 
pune sub presiune de apă este delimitat la exterior de conturul excavat, căptuşit, iar la 
interior de un tub de oţel. La capete închiderea tronsonului este asigurată de două 
portale de beton armat, etanşarea dintre portale şi tubul interior fiind asigurată de un 
sistem tip packer.  
 
Deplasările radiale induse în masa de rocă de presiunea interioară sunt măsurate cu 
extensometre cu baze multiple, poziţionate în foraje radiale. Sistemul de măsură este 
identic cu cel utilizat în încercările cu placa tip ISMES (v. fig. 3.13,b). Prelucrarea 
rezultatelor măsurătorilor şi evaluarea modulilor se face la fel ca în cazul încercărilor 
cu placa, prezentate în paragraful anterior. 
 

MPa
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Fig. 3.18. Schema încercării cu presiune de apă de tip ISMES. 
 

  
Indiferent de schema utilizată, încercarea cu presiune de apă în galerie prezintă ca 
principal avantaj antrenarea în deformare a unui volum mare din masa de rocă. Se 
elimină în acest fel problema efectului de scară. Încercarea poate servi şi pentru 
punerea în evidenţă a efectelor injecţiilor de consolidare a rocii, dacă se repetă, după 
acelaşi program, ciclurile de încărcare-descărcare după realizarea injecţiilor din 
galerie. 
  
Încercarea după procedura ISMES are un avantaj suplimentar, permiţând zonarea în 
adâncime a modulilor şi eliminarea efectelor parazite introduse de decomprimarea şi 
deranjarea rocii din vecinătatea conturului excavat. 
  
Încercările cu presiune de apă în galerie sunt însă scumpe şi laborioase. Din aceste 
motive ele se practică numai în cazul unor lucrări deosebit de importante şi chiar şi 
atunci numărul lor este limitat la 1...2 încercări. 
 
2.3.2.3. Încercări cu dilatometrul de foraj. Principiul încercării constă în aplicarea 
unei presiuni pe pereţii de rocă ai unui tronson dintr-un foraj de studii şi măsurarea 
deplasărilor radiale produse de încărcare. Presiunea aplicată poate fi cu distribuţie 
uniformă, axial simetrică (fig. 3.19,a) sau dirijată, prin intermediul unor plăci metalice 
cilindrice, în lungul a două arce ale forajului (fig. 3.19,b). Dispozitivul care realizează 
încărcarea rocii şi măsurarea deplasărilor radiale se numeşte dilatometru. În cazul 
dilatometrelor cu plăci cilindrice se mai utilizează şi denumirea de dilatometru cu 
bacuri sau borehole jacks. 
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Fig. 3.19. Principiul încercării cu dilatometrul de foraj:  
a - cu aplicarea presiunii uniform pe contur; b - cu aplicarea presiunii în lungul a două 

arce. 
 

Dilatometrul de foraj cu presiune uniformă transmite la pereţi, prin intermediul unei 
membrane de cauciuc care se mulează pe rocă, o presiune controlată de la suprafaţă 
(fig. 3.20). Traductorii de deformaţie dispuşi pe trei sau patru direcţii diametrale şi 
traductorul de presiune furnizează datele necesare evaluării modulului. Lungimea 
deformetrului este cuprinsă între 0,5 şi 1,0 m, iar diametrele forajelor sunt în gama 
70...300 mm. 
  
 

 
 

Fig. 3.20. Dilatometrul cu presiune uniformă pe contur. 
 

Procedura de încercare începe cu examinarea forajului şi stabilirea tronsoanelor ce 
urmează a fi încercate. Pentru un tronson supus încercării, în prima fază se aplică o 
presiune iniţială po  (fig. 3.21,a) pentru realizarea contactului membrană-rocă, iar apoi se 
realizează o serie de cicluri de încărcare-descărcare. Diagramele presiune-deformaţie 
(fig. 3.21,b) prezintă, ca şi în celelalte cazuri, neliniarităţi, pante diferite şi diferenţe 
între prima încărcare şi ciclurile următoare. 
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Fig. 3.21. Datele furnizate de încercarea cu dilatometrul:  
a - ciclurile de presiune; b - relaţia deplasare radială - presiune. 

 
 
În cazul rocilor izotrope sau asimilate ca izotrope, modulul de deformaţie se 
determină din relaţia: 

 

( )E d p
d

= +1 µ ∆
∆ ,                (3.15) 

 
admiţând o valoare pentru µ  în intervalul 0,2...0,3 şi selectând deformaţia ∆d , astfel 
încât să reflecte modulul de deformaţie la încărcare şi respectiv modulul de elasticitate 
la descărcare (∆ d1  şi respectiv ∆ d2  în fig. 3.21,b). În cazul rocilor cu anizotropie 
ordonată, aşa cum sunt rocile şistuoase sau stratificate, forajele de studii se pot realiza 
normal şi respectiv în lungul stratificaţiei, permiţând măsurarea deformaţiilor pe 
direcţiile principale de anizotropie. Din datele măsurate se definesc trei din cele cinci 
constante elastice ale rocii E1 , E2  şi G12  (Witke, 1990). Corectitudinea interpretării 
datelor depinde însă de gradul de omogeneitate al rocii. 
  
Utilizarea dilatometrului cu bacuri prezintă o serie de inconveniente privind 
interpretarea rezultatelor. Suprafaţa de rocă efectiv încărcată nu este egală cu 
suprafaţa plăcilor semicilindrice (bacurilor) pentru că nu se poate asigura un contact 
perfect cu pereţii forajului. Mai mult, suprafaţa de contact este dependentă de 
presiunea aplicată, crescând cu aceasta. Un alt inconvenient provine din faptul că 
încărcarea discontinuă produce eforturi de întindere în pereţii forajului, care creează 
microfisuraţie şi alterează comportarea rocii. Încercările efectuate în paralel cu 
dilatometre cu presiune uniformă şi respectiv cu bacuri au arătat că modulii evaluaţi 
pe baza încercării cu dilatometrul cu bacuri rezultă sistematic mai mici. 
  
Utilizarea dilatometrelor de foraj pentru determinarea modulilor de deformaţie ai rocii 
este recomandată de mulţi autori (Londe, 1982; Panet, 1976). Principalele argumente 
sunt simplitatea şi costul redus al încercărilor, asociate cu faptul că din încercare 
rezultă caracteristicile unei roci supuse stării de efort din situ şi puţin deranjate de 
forare. În plus, se pot determina moduli la diverse adâncimi, depăşind zonele de rocă 
alterată. 



 92

Trebuie însă semnalat faptul că la interpretarea rezultatelor intervine semnificativ 
efectul de scară. Eforturile transmise pereţilor forajului descresc rapid pe direcţie 
radială şi, ca urmare, masa de rocă antrenată în deformare este mai mică. După Witke 
(1990), volumul de rocă supus deformării este V l d=6 2π , unde l este lungimea 
dilatometrului, iar d este diametrul forajului. Această situaţie face ca încercările să 
pună uneori în evidenţă false neomogeneităţi ale rocii. Pentru ilustrare, în figura 3.22 
se prezintă situaţia unei roci afectate de discontinuităţi dispuse la distanţe comparabile 
cu lungimea tronsoanelor încercate. În poziţia I volumul supus deformării nu cuprinde 
discontinuităţi, în timp ce în poziţia II deformarea este controlată de discontinuităţile 
interceptate. Rezultă evident E E2 1<<  şi falsa impresie că tronsonul inferior parcurge 
o rocă mai slabă.  
 

 
 

Fig. 3.22. Dependenţa rezultatelor de poziţia dilatometrului în foraj. 
 
Evaluarea statistică a rezultatelor obţinute din încercările cu dilatometrul de foraj a 
pus în evidenţă că distribuţia modulilor este de tip log-normală. Ca urmare, 
inconvenientele semnalate pot fi corectate utilizând media geometrică a modulilor 
rezultaţi din încercări: 
 

E E E Enn= 1 2. ..... ,                 (3.16) 
 
unde n este numărul încercărilor. 
 
3.4. EVALUAREA DEFORMABILITĂŢII ROCII PE BAZA 
INDICILOR DE CLASIFICARE 
 
Determinarea modulului de deformare a rocii prin măsurători in situ este adeseori 
dificilă şi costisitoare. Din acest motiv, pentru fazele iniţiale de proiectare sau pentru 
proiectele de amploare mai mică, se utilizează estimarea modulului de deformare pe 
baza unora dintre indicii de clasificare a masivelor de rocă, prezentaţi în capitolul 1 
(Von Thun ş.a., 1971). O primă estimare utilizează indicele RMR şi are forma 
(Bieniawski, 1978): 
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  ]MPa[10)1002( 3⋅−= RMREd                (3.17) 
 
Ulterior, Serafim şi Pereira (1983) au corectat relaţia lui Bieniawski, utilizând o bază 
de date mult mai extinsă, obţinută prin postcalcule referitoare la structuri ale căror 
deformaţii au fost înregistrate. Forma relaţiei este exponenţială, în funcţie tot de 
indicele RMR: 

   ]Pa[10 40
10

GE
RMR

d

−

=             (3.18) 
 
Estimarea modulului de deformare se poate face şi pe baza indicelui Q (Barton ş.a., 
1980). Utilizând măsurători in situ şi evaluări numerice asociate, Barton şi 
colaboratorii au propus relaţia: 
 

   ][MPalg000.25 QEd =                   (3.19) 
  
Relaţiile (3.17)....(3.19) utilizate în estimarea modulului de deformare sunt 
reprezentate în figura 3.23 în sistemele de axe RMREd − , respectiv QEd − . Pe 
aceeaşi figură sunt poziţionate datele din studiile de caz analizate de Bieniawski, 
respectiv de Serafim şi Pereira. Din analiza reprezentărilor din figura 3.23 se observă 
că relaţia (3.18) acoperă o gamă mult mai largă din domeniul de variaţie al indicelui 
RMR şi asigură o mai bună corespondenţă cu datele de teren. 

 
Fig. 3.23. Reprezentarea grafică a relaţiilor dintre modulul de deformaţie şi indicii de 

clasificare. 
 
Hoek şi colaboratorii (2002) introduc în relaţiile de determinare a modulului de 
deformaţie al rocii efectul deranjării masivului, exprimat prin gradul de deranjare D 
(vezi paragraful 2.3.5.2) : 
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Relaţia (3.20) constitue o corecţie a relaţiei anterioare stabilită de Hoek şi Brown 
(1980).  
 
3.5. CARACTERIZAREA DEFORMABILITĂŢII 
AMPLASAMENTELOR 
 
În cazul structurilor masive, aşa cum sunt de exemplu barajele, ampriza lucrării este 
mult extinsă. Încercările de determinare a modulilor de deformaţie in situ, singurele 
concludente, sunt prin natura lor încercări punctuale. Numărul de încercări este limitat 
din motive de cost, iar amplasarea lor este condiţionată de celelalte lucrări de 
investigare a masei de rocă: galerii de studii, foraje de studii etc. În aceste condiţii 
trebuie utilizate proceduri de extrapolare a rezultatelor încercărilor in situ, astfel încât 
să se caracterizeze şi să se cuantifice deformabilitatea întregului amplasament al 
construcţiei. 
  
În practica inginerească, extrapolarea rezultatelor din încercările in situ şi zonarea, pe 
baza acestora, a modulilor de deformaţie se bazează pe corelaţii între modulii de 
deformaţie şi anumiţi indicatori caracteristici ai masei de rocă, cum ar fi RQD, viteza 
undelor seismice longitudinale etc. 
  
După cum se poate urmări în figura 3.24, încercările in situ au asociate foraje de studii 
carotate.  
 

 
 

Fig. 3.24. Asocierea încercărilor de deformabilitate cu investigaţii privind 
caracteristica rocii:  

a - în cazul galeriilor de studii; b - în cazul forajelor de studii. 
  
Încercările propriu-zise furnizează valorile modulilor de deformaţie ai rocii Ed . Din 
forajele de studii se poate determina RQD-ul, prin carotare mecanică, viteza undelor 
longitudinale vl , prin carotare seismică, precum şi modulul de elasticitate al rocii 
propriuzise Er  prin încercări de laborator asupra carotelor extrase. Dacă există un 
număr suficient de încercări in situ, între modulul de deformaţie şi celelalte mărimi 
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caracteristice se pot stabili corelaţii grafice. Pentru exmplificare, în figura 3.25 sunt 
prezentate două asemenea corelaţii, prima între raportul Ed / Er  şi RQD pentru 
amplasamentul Lotru şi a doua, între modulul de deformaţie Ed  şi viteza undelor 
seismice longitudinale vl  pentru trei zone din amplasamentul de la Porţile de Fier I. 
Corelaţia pentru Porţile de Fier I a fost stabilită pe baza a 20 de încercări de 
compresibilitate realizate cu prese plate în nişe sau  camere  de  studiu, cărora le-au 
fost asociate carotării seismice. 

 
 

Fig. 3.25. Corelaţii între modulii de deformaţie şi alţi indicatori  
caracteristici ai rocii: a - cu RQD; b - cu viteza undelor longitudinale. 

 

 
Fig. 3.26. Date furnizate de încercările de studii, utilizate la stabilirea corelaţiilor  

din figura 3.25,b. 
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În figura 3.26 se prezintă deformaţiile asociate ciclurilor de încărcare- descărcare, 
modulii rezultaţi, vitezele undelor longitudinale, precum şi variaţia modulului de 
deformare cu mărimea efortului aplicat. 
 
Dacă pentru caracterizarea deformaţiilor amplasamentului se utilizează corelaţii de forma 
E RQDd − , zonarea modulilor se face pe baza rezultatelor carotării forajelor de studii. 
Pentru exemplificare, în figura 3.27,a se prezintă, pentru un versant, distribuţia RQD-ului 
în adâncimea forajelor de studii şi zonarea modulilor de deformaţie Ed . Zonarea s-a făcut 
în funcţie de pachetele de rocă diferenţiate prin RQD  pe baza corelaţiei E RQDd −  
prezentată în figura 3.25. 
  
Dacă pentru caracterizarea deformabilităţii amplasamentului se utilizează corelaţii de 
forma E vd l− , într-o primă etapă se face carotarea seismică. Pe baza vitezelor 
longitudinale şi a unor corelaţii de forma celor din figura 3.25,b se obţine zonarea 
modulilor (fig. 3.27,b). Pentru zonarea vitezelor longitudinale pe pachete de rocă, 
foarte utilizat este procedeul vitezelor medii, care constă din executarea de explozii 
într-un foraj, la 2...3 adâncimi prestabilite şi înregistrarea semnalului în forajele 
adiacente, la aceleaşi nivele. Pe baza timpilor primelor sosiri se calculează vitezele 
medii pe profile şi pe compartimente de adâncime.  
 
 

 
 

Fig. 3.27. Zonarea modulilor de deformaţie într-un versant de rocă:  
a - prin corelaţie cu RQD; b - prin corelaţie cu vl    . 

 
Rezultatele sunt prezentate grafic sub forma reprodusă în figura 3.28 (Constantinescu 
şi al., 1979), în care apar valorile medii ale vitezelor de propagare pentru combinaţii 
galerie-galerie, foraj-foraj sau foraj-galerie. Pe acelaşi plan se prezintă şi profilul de 
variaţie a vitezelor de propagare obţinute prin cartarea microseismică.  

 
Hărţi de viteze medii, pe baza măsurătorilor efectuate în foraje, au fost realizate şi cu 
ocazia studiului amplasamentului de la Porţile de Fier I (fig. 3.29).   
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Fig. 3.28. Rezultatele încercărilor seismice şi microseismice  
efectuate în amplasamentul unui baraj. 

 

 
 

Fig. 3.29. Harta de viteze medii (km/s) în amplasamentul Porţile de Fier I pentru 
nivelul 0-22 m (după Constantinescu şi al., 1979). 
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Hărţile au fost întocmite pentru pachete de roci cuprinse între 0-22 m, 22-45 m şi 
respectiv la adâncimea de 45 m. Pentru realizarea acestei zonări dispozitivele de 
emisie şi de recepţie au fost amplasate la trei niveluri, pentru fiecare punct de explozie 
înregistrându-se sosirile undelor la geofoni în 31 de foraje. Datele au fost interpretate 
statistic, obţinându-se histograme pentru distribuţia vitezelor pentru cele trei niveluri. 
  
O procedură deosebită a fost utilizată de USBR în caracterizarea deformabilităţii 
amplasamentului barajului Auburn (Von Thun şi Tarbox, 1971). Eterogeneitatea rocii 
de fundare, afectată de un număr foarte mare de discontinuităţi, a impus definirea unui 
parametru caracteristic specific, denumit indice al discontinuităţilor JSI (Joint - Shear 
Index). Raportul dintre modulul de deformaţie al masei de rocă Ed , determinat in situ 
şi modulul de elasticitate al rocii propriuzise Er , determinat în laborator, se corela 
foarte bine cu frecvenţa şi mărimea discontinuităţilor ce afectau roca în zona 
încercării. Caracterizarea cantitativă a discontinuităţilor s-a realizat prin JSI, calculat 
pe baza tipurilor de discontinuitate, a condiţiei discontinuităţii şi a adâncimii la care se 
găseşte discontinuitatea. Fiecăruia dintre aceşti trei parametri i s-a atribuit o notă, 
produsul notelor formând ponderea fiecărei discontinuităţi. Indicele JSI este dat de 
suma ponderilor discontinuităţilor identificate în carotele extrase din forajul de studii. 
Corelaţia grafică dintre raportul Ed / Er  şi JSI, precum şi aproximarea analitică a 
acesteia sunt prezentate în figura 3.30,a.   

 
 

Fig. 3.30. Caracterizarea deformabilităţii amplasamentului  
pe baza corelaţiei cu indicele discontinuităţilor:  

a - corelaţie grafică şi analitică a raportului Ed / Er cu indicele JSI ; b - zonarea în 
adâncime a modulilor cu ajutorul JSI determinat din forajele de studii A...E. 
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În figura 3.30,b se poate urmări zonarea în adâncime a modulilor de deformare 
obţinută pe baza analizei forajelor de studii A-E şi a galeriei de studii G, situate într-o 
secţiune transversală caracteristică. 
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4 
 

CURGEREA APEI PRIN ROCI 
 

4.1. PERMEABILITATEA MASIVELOR DE ROCĂ 
 

4.1.1. CONSIDERAŢII PRIVIND PERMEABILITATEA ROCILOR 
 

Masivele de rocă sunt medii eterogene discontinue, afectate de sisteme de 
discontinuităţi. Între discontinuităţi, roca propriu-zisă este, la rândul ei, afectată de 
porozitate şi eventual de microfisuraţie. Acest specific al masivelor de rocă face ca 
să existe o diferenţiere netă între permeabilitatea rocii propriu-zise, care se 
datorează porozităţii deschise şi microfisurilor comunicante şi permeabilitatea 
masivului de rocă, care se datorează în principal sistemelor de discontinuităţi. 
  
Rocile propriu-zise au permeabilitate redusă sau foarte redusă. Admiţând că 
permeabilitatea poate fi caracterizată de coeficientul de permeabilitate k, la fel ca în cazul 
mediilor poroase, mărimea acestuia depăşeşte rareori 10 6− m/s. În tabelul 4.1 sunt 
prezentate câteva date referitoare la porozitatea şi permeabilitatea unor roci, din care se 
remarcă valorile reduse ale lui k şi variabilitatea acestuia chiar pentru acelaşi tip de rocă în 
funcţie de porozitatea deschisă na . 
 

Tabelul 4.1. Caracteristici de permeabilitate ale rocilor 
 

Roca Porozitate 
na  

Coeficient de 
permeabilitate k (m/s) 

 Granit 0,15 0,4...3 x10 12−  
 Bazalt (I) 0,13 0,05...2 x10 12−  
 Bazalt (II) 1...2 10 6− ... 10 7−  
 Calcar (I) 0,11 0,07...12 x10 10−  
 Calcar (II) 5...15 10 5− ...10 6−  

 Gresie (I) 0,04 10 10− ...10 9−  
   Gresie (II) 0,84 10 10− ... 10 5−  
 Gresie (III) 1...3 10 5− ...10 6−  
 Marnă 3,7 0,7...1,6 x10 12−  
 Şist 5...20 10 5− ...10 6−  

 
 
În procesul de curgere a apei, roca propriu-zisă constituie un mediu de curgere 
primară, cu debite reduse. Cu excepţia rocilor cu microfisuraţie intensă şi 
comunicantă, se poate admite că roca propriu-zisă nu contribuie semnificativ la 
permeabilitatea masivului de rocă. 
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Permeabilitatea depinde deci esenţial de tipul şi particularităţile discontinuităţilor şi a 
comunicării dintre acestea. Pentru a evidenţia acest aspect se consideră un volum 
elementar de rocă fisurată supus unei curgeri permanente paralelă cu o familie de 
fisuri (fig. 4.1). Fisurile sunt dispuse la egală distanţă a şi au deschiderea e. Dacă se 
acceptă echivalarea acestei roci cu un mediu poros (care conduce acelaşi debit pentru 
aceleaşi condiţii de margine), permeabilitatea va fi caracterizată de un coeficient de 
permeabilitate k dat de relaţia: 

 

   k g e e
a

g e
a

= =
2 3

12 12ν ν ,             (4.1) 

 
unde ν  este viscozitatea cinematică a fluidului. Expresia (4.1) rezultă din legea 
clasică a curgerii laminare. Se observă dependenţa cubică a coeficientului de 
permeabilitate de deschiderea fisurilor. 
 

           
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1. Curgerea printr-un masiv afectat de un sistem regulat de fisuri plane. 
 
 
Chiar atunci când fisurile ar fi rugoase şi curgerea ar fi rotaţională dar laminară, 
expresia coeficientului de permeabilitate echivalent are o formă asemănătoare 
(Wittke, 1990): 
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unde ∆  este rugozitatea, iar D eh =2  este diametrul hidraulic. 
 
Admiţând, pentru simplificare, că distanţa dintre fisuri este a = 1 m, rezultă valorile 
coeficienţilor de permeabilitate echivalenţi din figura 4.2. În aceeaşi figură sunt trecuţi 
coeficienţii de permeabilitate a unor pământuri, ca medii poroase. Se observă că, la 
deschideri de fisuri ce depăşesc 0,2 mm, masivul de rocă devine la fel de permeabil 
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ca nisipurile, iar la deschideri de fisuri de 0,7 mm...1 mm, permeabilitatea este 
echivalentă pietrişurilor. 
 

 
 

 
 

Fig. 4.2. Conductivităţi hidraulice echivalente pentru un masiv afectat  
de discontinuităţi plane rugoase dispuse la 1 m distanţă. 

 
În realitate, discontinuităţile din masivele de rocă au orientări diverse şi naturi diferite. 
În masivele magmatice şi metamorfice apar fisuri, fracturi, zone de zdrobire şi clivaje 
cu forme şi origini diferite (fig. 4.3). În aglomeratele vulcanice (tufuri, lave) golurile 
au dimensiuni foarte variate, de la milimetri la câţiva centimetri, porii putând fi sau nu 
comunicanţi. Rocile sedimentare detritogene sunt afectate şi ele de sisteme de fisuri şi 
fracturi, în mod obişnuit transversale pe stratificaţie. În rocile strâns cutate pot apare 
în bolţile anticlinale sau cutele sinclinale desprinderi între strate. Rocile organogene 
sau de precipitaţie chimică prezintă adesea goluri sub formă de canale, ajungând până 
la caverne şi grote. 
 

 
 

Fig. 4.3. Fisuri, fracturi şi clivaje în masivele de rocă. 
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Natura foarte diferită a conductivităţii hidraulice face ca utilizarea coeficientului de 
permeabilitate pentru caracterizarea masivelor de rocă să nu aibă sens. Masivele sunt 
puternic anizotrope hidraulic, iar presiunea apei aduce la rândul ei modificări în 
permeabilitate, influenţând deschiderea discontinuităţilor. În plus, discontinuităţile pot 
avea material de umplutură care în procesul curgerii fie colmatează discontinuităţile şi 
reduce permeabilitatea fie este spălat de apă şi măreşte permeabilitatea. 

 
 

4.1.2. ÎNCERCĂRI DE PERMEABILITATE 
 

Permeabilitatea rocii propriu-zise se determină prin încercări de permeabilitate 
longitudinală, realizate în laborator. Încercările sunt dificile şi nu se practică în mod 
curent. Debitele sunt foarte reduse (de ordinul a 0,01 cm3 /h) şi se recurge de obicei la 
mărirea gradienţilor în laborator (până la 1000), fapt care poate modifica caracterul 
curgerii. 
  
Probele încercate, rezultate din carote, se caută a fi cât mai mari (diametre până la 60 
mm şi lungimi până la 150 mm). Se aplică gradienţi de presiune crescători, de la 1 la 
1000 şi se măsoară cantitatea de apă percolată în funcţie de mărimea gradienţilor şi de 
timp. Palierele obţinute pe curbele debit-timp corespund curgerii staţionare şi se 
utilizează pentru calculul coeficientului de permeabilitate: 
 

     k
Q L

p A
p=

∆ ,                    (4.3) 

unde: 
 Qp   este debitul percolat, corespunzător palierului; 
 ∆p  - diferenţa de presiune între feţele probei; 
 L    - lungimea probei pe direcţia de percolare; 
 A    - aria transversală. 
 
Valoarea corectă pentru k este condiţionată de eliminarea aerului din pori (prin 
vacuumare) şi saturarea completă a probei, care poate dura chiar o săptămână. 
  
În funcţie de rezultatele încercărilor de permeabilitate longitudinale, rocile se împart 
în două categorii (Andrei, 1983). Atunci când permeabilitatea este independentă de 
gradientul de presiune se presupune că golurile din rocă au forme apropiate de sferă 
sau elipsoid, iar când permeabilitatea variază mult cu gradientul de presiune se 
presupune că roca este microfisurată, cu fisuri orientate pe o anumită direcţie. 
  
Permeabilitatea masei de rocă se determină prin încercări in situ şi este caracterizată 
prin absorbţia specifică şi mai rar prin coeficienţi de permeabilitate. În figura 4.4 este 
prezentată schema de principiu a unei încercări de absorbţie specifică. Un tronson 
dintr-un foraj de studii, de lungime l, este izolat prin packere şi supus unei presiuni de 
apă p pe o durată de timp t. Se măsoară cantitatea de apă Q infiltrată prin pereţii 
tronsonului de foraj şi se evaluează absorbţia specifică: 
 

    tpl
Qsaqas == ..                                       (4.4) 
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Fig. 4.4. Schema de principiu a unei încercări de absorbţie specifică. 
 
.    
Presiunea este dată de pompare şi de coloana hidrostatică aferentă tronsonului: 
 

   ( )p p H hm= + −γ ∆ ,                   (4.5) 
 
unde: 
 pm   este presiunea măsurată la manometru; 
      γ    - greutatea specifică a apei; 
      H    - adâncimea tronsonului; 
     ∆ h  - pierderea de sarcină. 
 
Pierderea de sarcină se calculează cu formulele cunoscute din hidraulică pentru tubaţii 
de diametre mici. În unele cazuri, presiunea p se  măsoară direct în tronsonul aflat în 
presiune, cu ajutorul unor traductori. 
  
Lungimea tronsonului l este cuprinsă între 2 şi 5 m, iar diametrele forajelor sunt în 
gama 50...150 mm. Unitatea de măsură pentru absorbţia specifică a fost propusă în 
1933 de Maurice Lugeon (Prişcu, 1974): 
 

   1 uL = litru / m, min, 10 at              (4.6) 
 
iar absorbţia se poate calcula direct din relaţia (4.4), exprimând cantitatea de apă în 
litri, lungimea tronsonului în metrii, timpul în minute şi presiunea de apă în zeci de 
atmosfere. 
  
Trebuie precizat faptul că absorbţia specifică nu este un parametru intrinsec al 
permeabilităţii rocii, ci mai degrabă al gradului de fracturare. De altfel încercările 
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indică dependenţa debitului absorbit de presiunea aplicată şi ca urmare, valoarea 
propusă iniţial de Lugeon p = 10 at nu poate fi general aplicată. 
 
Absorbţia specifică măsurată în Lugeoni trebuie analizată şi interpretată în funcţie de 
parametrii încercării (Degusa, 2003). Dacă măsurarea se face pentru o lungime mare a 
forajului, să admitem 10 m, iar pierderea se datoreşte în principal pierderii apei pe o 
discontinuitate majoră, va rezulta o absorbţie specifică de 20 Lu. Dacă încercarea se 
face pe tronsoane scurte, să admitem de 0,5 m fiecare, atunci în 19 locaţii absorbţia 
specifică va fi practic zero şi numai pe tronsonul care interceptează discontinuitatea 
majoră se va obţine absorbţia specifică de 20 Lu. Pentru a se evita astfel de 
discrepanţe între valori în funcţie de lungimea tronsonului pus sub presiune, se  
recomandă ca lungimile tronsoanelor izolate cu packere să fie de câte 5 m, indiferent 
de lungimea forajului de studii.  

 
Consideraţii teoretice simple pun în evidenţă dependenţa debitului absorbit de 
presiunea aplicată în cazul rocilor fisurate. Se consideră o fisură plană, de grosime e, 
interceptată de forajul de studii. Dacă tronsonul este pus sub presiune de apă, în fisură 
se produce o curgere laminară radială (fig. 4.5). Debitul penetrat în fisură este dat de 
relaţia (Londe şi Sabarly, 1967): 
 

   q R
r

p e
d

= π

µ6

3

log
,               (4.7) 

 
unde: 
          r     este raza forajului; 
        R    -   raza de influenţă; 
       µd   -  viscozitatea dinamică; 
       p    -   presiunea apei în foraj. 
 

 
 

Fig. 4.5. Curgerea într-o fisură plană interceptată de forajul de studii. 
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Presiunea acţionează însă şi ca o presă plată asupra pereţilor fisurii. Dacă se admite că 
roca are un comportament elastic de o parte şi de alta a fisurii, şi că presiunea p se 
aplică uniform pe zona de rază R, deplasarea de deschidere a fisurii va fi: 
 

   
( )

∆ e
E

pR=
−4 1 2µ

,               (4.8) 

 
unde apar în plus notaţiile E - modulul de elasticitate al rocii şi µ  coeficientul 
Poisson. Ţinând seama de relaţia (4.7) şi considerând deschiderea iniţială a fisurii ca 
fiind foarte mică ( e e e+ ≅∆ ∆ ) rezultă: 
 

    q c p= ⋅ 4 ,                  (4.9) 
 
unde c  este un coeficient de proporţionalitate dependent de natura rocii şi de 
diametrul forajului. Această relaţie pune în evidenţă influenţa deosebit de mare pe 
care o are presiunea asupra permeabilităţii masivelor de rocă puţin permeabile. 
  
O primă concluzie este că, în încercările de teren, testele de absorbţie specifică să fie 
realizate la presiuni asemănătoare cu cele pe care le va suporta roca în procesele de 
curgere provocate de gradienţii de presiune. 
  
În practica curentă încercarea se face la cinci valori diferite ale presiunii. Măsurarea 
volumului de apă absorbit începe după stabilizarea regimului, timpul de măsurare 
fiind de 10...20 minute. 
  
O a doua concluzie care rezultă din relaţiile (4.7) şi (4.8), este aceea că aceeaşi 
valoare a permeabilităţii se obţine pentru mase de rocă cu fisuraţie foarte diferită. De 
exemplu, încercări de absorbţie specifică realizate pe un tronson de 5 m vor da aceeaşi 
valoare a absorbţiei şi în cazul intercepţiei unei fisuri unice cu  deschiderea e = 0,20 
mm şi în cazul intercepţiei a 10 fisuri cu deschiderea e' = 0,10 mm. Pe de altă parte, ca 
urmare a deformabilităţii rocii, cele zece fisuri puteau avea, înainte de probă, chiar 
deschideri mult mai mici, ele devenind active prin deformaţiile create de presiunea 
aplicată. Rezultă de aici că, în proiectarea lucrărilor de impermeabilizare şi drenare, 
caracterizarea permeabilităţii prin absorbţia specifică nu este suficientă. 
  
Încercarea de absorbţie specfică este influenţată şi de direcţia relativă a fisuraţiei în 
raport cu forajul. Ideal ar fi ca încercările să se execute în foraje direcţionate 
perpendicular pe seturile de fisuri şi discontinuităţi. În acest fel informaţiile ar servi şi 
pentru definirea conductivităţii hidraulice a rocii şi implicit a anizotropiei hidraulice. 
  
Rezultatele încercărilor de absorbţie specifică sunt uneori convertite în coeficienţi de 
permeabilitate. Se acceptă ipoteza că masa de rocă este un mediu omogen şi izotrop 
din punctul de vedere al permeabilităţii şi că mişcarea apei în foraj este laminară. Prin 
aplicarea relaţiilor de la hidraulica puţurilor în medii poroase rezultă coeficientul de 
permeabilitate (Rossi, 1991): 
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   k Q
p C

a

f

a=
γ

 (m/s)  ,                (4.10) 

 
unde: 
 Qa  este  debitul de apă absorbit în regim stabilizat; 
 p f   - presiunea în tronsonul de foraj; 
 γ a    - greutatea specifică a apei; 
 C      - coeficient de formă, dat de relaţia : 
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=
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2
π

/

ln / /
,             (4.11) 

 
în care intervin diametrul forajului d şi lungimea tronsonului încercat l. 
  
Pentru cazurile curente, aplicarea relaţiei (4.10) conduce la o echivalare între 
absorbţia specifică şi coeficientul de permeabilitate de forma: 
 

   1uL≅ ( , ... , ) /12 18 10 5× − cm s ,             (4.12) 
 
cu recomandarea ca valoarea 1.2 să fie utilizată în cazul rocilor cu fisuri fine, iar 
valoarea 1,8 în cazul rocilor cu fisuri majore. 
  
Trebuie precizat faptul că utilizarea coeficientului de permeabilitate nu este adecvată 
în cazul maselor de rocă şi că evaluarea acestuia prin asimilare cu un mediu poros 
poate conduce la discrepanţe mari. 
  
Din punct de vedere hidraulic, relaţia (4.10) corespunde curgerii radiale uniforme. În 
realitate, efectele de capăt de la limitele tronsonului încercat creează o curgere 
tridimensională, sferică. O variantă perfecţionată pentru încercarea de absorbţie 
specifică, care elimină acest inconvenient, a fost propusă de Luis (Rossi, 1991). După 
cum se poate urmări în figura 4.6, se utilizează patru packere, cu ajutorul cărora se 
izolează suplimentar încă două tronsoane, desupra şi dedesuptul tronsonului aflat în 
încercare. Prin tubaţii separate se introduce apă sub presiune în toate cele trei 
tronsoane, dar măsurarea se face numai pentru debitul aferent tronsonului central. Pe 
tronsonul central curgerea este perfect radială şi în plus se elimină riscul unor pierderi 
suplimentare în zona packerelor. 
 
Perfecţionarea tehnicilor de încercare nu elimină însă principalul inconvenient, cauzat 
de asimilarea forţată cu mediul poros permeabil. De altfel prin încercări in situ, bazate 
pe măsurarea vitezei de percolare între foraje de măsură, Terzaghi a pus în evidenţă că 
unei unităţi lugeon (1 uL) îi corespund coeficienţi de permeabilitate uneori foarte 
diferiţi, în gama 10-2...10-3 cm/s. 
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Fig. 4.6. Încercarea de absorbţie specifică cu patru packere. 
  

 
4.1.3. DEPENDENŢA PERMEABILITĂŢII DE STAREA DE EFORT 

 
Permeabilitatea masei de rocă depinde esenţial de deschiderea fisuraţiei şi/sau a 
discontinuităţilor. S-a arătat deja că o uşoară modificare a deschiderilor produce 
schimbări semnificative în permeabilitate. Rezultă de aici că dacă roca este supusă 
unei stări de efort, chiar moderate, aceasta poate produce modificări ale deschiderilor 
discontinuităţilor care conduc la variaţii locale importante ale permeabilităţii. 
  
Dacă se face referire la modelul simplu al sistemului unic de fisuri plane din figura 
4.1 şi se admite că o structură inginerească exercită asupra fundaţiei sale, din care face 
parte porţiunea de rocă izolată, un efort σ  care face unghiul θ  cu planul fisurii, acest 
efort produce o închidere a fisurii (Londe şi Sabarly, 1967): 

 

   
∆e
e E E

a
er

=− −






σ θ1 1 sin ,           (4.13) 

 
unde: 
 E   este modulul de deformaţie al masei de rocă; 
 Er    - modulul de elasticitate al rocii propriu-zise. 
 
Ştiind că, în cazurile curente, modulul de elasticitate al rocii este cu cel puţin un ordin 
de mărime mai mare decât cel al masei de rocă ( E Er >> ), se poate scrie aproximativ: 

    ∆ e
E

≅−
σ θsin

a .               (4.13′) 
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Pentru a estima ordinul de mărime al lui ∆ e , se consideră o masă de rocă cu E = 
5000 MPa şi a = 1 m, supusă la un efort  de compresiune σ = 1 MPa cu orientarea la  
θ = 30°. Din (4.13′) rezultă ∆ e = - 0,1 mm. Acest rezultat semnifică faptul că toate 
fisurile cu deschiderea mai mică sau egală cu 0,1 mm, dispuse la un unghi mai 
mare de 300 faţă de direcţia efortului aplicat, vor fi închise sub acţiunea unui efort 
de 1 MPa. Dacă roca avea conductivitatea hidraulică asigurată de microfisuri, 
efortul aplicat face ca aceeaşi rocă să devină teoretic impermeabilă. În realitate 
modulul de deformaţie al rocii nu este constant, eforturile descresc în adâncimea rocii, 
iar închiderea fisurilor nu se produce integral. Cu toate acestea, acest calcul simplu 
pune în evidenţă ordinul de mărime al dependenţei permeabilităţii rocilor fin fisurate 
de starea de efort. 
  
Modificarea permeabilităţii rocilor puţin permeabile dar microfisurate sub acţiunea 
eforturilor transmise de structură este deosebit de importantă în cazul fundaţiilor de 
baraje, cu precădere a barajelor zvelte. Pentru a pune în evidenţă efectul defavorabil al 
acestei proprietăţi, în cele ce urmează se prezintă mecanismul după care s-a produs 
cedarea barajului Malpasset din Franţa (Bernaix, 1967,b). În figura 4.7 se prezintă 
situaţia unui baraj fundat pe o rocă stratificată, cu căderea stratificaţiei spre aval, 
amplasamentul fiind afectat de o falie majoră ce iese în relief în aval de baraj şi are o 
înclinare uşoară spre amonte. Stratificaţia şi falia din aval decupează un bloc de rocă 
care este supus încărcării transmise de baraj, greutăţii proprii şi forţelor de presiune.  
 

 
 
Fig. 4.7. Spectrul de curgere şi presiunea activă pe feţele unui bloc de rocă decupat în 

aval de baraj: a - în cazul rocii cu permeabilitate constantă; b - în cazul rocii  
la care permeabilitatea depinde de starea de efort. 

 
În cazul în care roca are o permeabilitate uniformă, forţele de presiune au alura din 
figura 4.7,a şi blocul de rocă este în echilibru. Dacă roca este însă microfisurată, cu 
fisuraţie normală pe stratificaţie, eforturile transmise de baraj reduc permeabilitatea în 
zona lor de influenţă. Pentru simplificare, se admite că în această zonă permeabilitatea 



 111

 

scade de 20 de ori şi ca urmare liniile echipotenţiale capătă alura din figura 4.7,b. 
Forţele de presiune de pe graniţa blocului se majorează în consecinţă şi sub acţiunea 
acestora blocul este expulzat şi barajul cedează. Studiul de caz referitor la ruperea 
barajului Malpasset, inserat în text, oferă detalii suplimentare privind efectul deosebit 
de semnificativ pe care îl are dependenţa permeabilităţii de starea de efort. 
 
Studiu de caz 
 
RUPEREA BARAJULUI MALPASSET 
 
Barajul Malpasset, de  tip arcuit cu dublă curbură, era situat pe râul Reyran, în sud-
estul Franţei. Barajul avea 66,5 m înălţime şi 222 m desfăşurată la coronament. Cu o 
grosime la coronament de 1,5 m şi 6,79 m la bază a fost la data construcţiei unul 
dintre cele mai svelte baraje din lume (fig. M1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.  M.1. Barajul Malpasset înainte şi după cedare 
 
În faza de proiectare în amplasamentul barajului s-au făcut investigaţii geologice 
sumare, constând din cartări şi 2 foraje în albie de 10 şi 25 m adâncime. Cercetările şi 
studiile făcute după ruperea barajului au arătat că rocile din amplasament sunt 
reprezentate de gneise injectate cu pegmatite, cu o şistuozitate evidentă pe versantul 
stâng, străbătut de falii cu înclinare spre aval. Studiile de teren au evidenţiat existenţa 
unei fisurări intense a întregii mase de rocă. A fost cercetată variaţia permeabilităţii cu 
starea de efort, evidenţiind creşteri semnificative ale permeabilităţii la eforturi de 

e 
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 întindere şi reduceri ale acesteia la compresiune. Investigaţiile realizate pentru a 
explica prăbuşirea barajului au pus în evidenţă faptul că pe versantul stâng există o 
falie pronunţată şi un sistem fisural care decupau practic un diedru de rocă 
fragmentată şi deformabilă (fig. M2 ).  
 
Ruperea barajului s-a produs în 2 decembrie 1959, la 5 ani de la începerea umplerii 
lacului. De menţionat că pâna la acident lacul nu a fost nici odată complet umplut. 
Prăbuşirea a fost instantanee, aparent fără fenomene premergătoare. Un perete de apă 
a plecat de la baraj, iar în valea îngustă din aval apa s-a ridicat până la nivelul din lac. 
Pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele materiale au fost considerabile. Unda de 
rupere a distrus oraşul Frejus situat la 12 km în aval şi toate localităţile pe parcurs. 
Unda a înaintat cu o viteză de 70 km / oră. S-au înregistrat 421 victime omeneşti 
(Prişcu, 1974).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. M.2. Mecanismul de rupere a barajului Malpasset. 
 
După ruperea barajului în  amplasament au mai rămas două ploturi pe versantul drept, 
bazele ploturilor de pe versantul drept şi din albie şi ultima parte a culeii de pe malul 
stâng ( foto fM1).   
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Foto fM1. Vedere din aval a structurii barajului Malpasset după rupere 
 

Inspectarea ruinelor barajului a arătat că nici proiectul structural şi nici execuţia nu au 
avut deficienţe, ci a fost vorba de o rupere în fundaţie. Problema a fost una din 
domeniul mecanicii rocilor ( disciplină încă ne născută la data acidentului), şi nu a 
geologiei convenţionale şi au trecut mulţi ani pînă când mecanismul cedării a fost 
înţeles (Raţiu şi Constantinescu, 1984).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. M.3.  Forţele de presiune pe diedrul de la malul stâng. 
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 Versantul stâng  „a explodat” datorită presiunii interstiţiale din rocă, fenomen 
favorizat de fisuraţie, şistuozitatea defavorabil orientată şi de prezenţa faliei de 
forfecare. 
 
Pe versantul stâng împingerea dată de baraj s-a transmis paralel cu şistuozitatea într-o 
porţiune de rocă de grosime relativ constantă, limitată de falia din aval (fig. M.3). 
Odată cu ridicarea nivelului forţa de împingere a crescut, compresiunea în rocă de 
asemenea şi roca a devenit din ce în ce mai puţin permeabilă datorită dependenţei 
permeabilităţii de starea de efort. S-a format un fel de baraj subteran, pe care a 
acţionat presiunea apei. Blocul de rocă care cuprindea barajul subteran, limitat de falia 
din aval, a fost supus unei deplasări ascendente.  
 
În ultimile 4 zile anterioare ruperii, nivelul apei din lac a crescut cu 5 m, ceea a ce a 
condus la o mărire a forţelor ce acţionau pe blocul / diedrul de rocă cu cca 20 %. S-a 
amorsat o rupere progresivă a rocii, apa a penetrat pe suprafaţa de rupere şi s-a 
declanşat în final o rupere explozivă. 
 
După expulzarea blocului de rocă toată împingerea s-a transferat culeii mal stâng, care 
s-a deplasat cu cca 1,2 m. Structura barajului, rămasă fără sprijinire pe malul stâng, a 
cedat. 
 
Catastrofa de la Malpasset a avut un răsunet deosebit în domeniul ingineriei barajelor. 
După acest eveniment mecanica rocilor asociată fundării barajelor s-a dezvoltat 
semnificativ, promovând  studiile legate de efectul presiunilor interstiţiale în masivele 
de rocă. 
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Cunoaşterea susceptibilităţii rocii de a-şi reduce permeabilitatea sub acţiunea 
eforturilor exterioare este deosebit de importantă pentru dispunerea lucrărilor de 
drenaj. Din acest motiv, la propunerea lui Habib şi Bernaix (Bernaix, 1967,b), între 
încercările curente de permeabilitate a fost înclusă încercarea de permeabilitate 
radială. (Londe, 1982, Wittke, 1990). 
  
Încercarea constă în determinarea permeabilităţilor unei carote de rocă în situaţia 
curgerii convergente şi respectiv a curgerii divergente (fig. 4.8). Epruveta are o formă 
cilindrică şi este prevăzută cu un gol cilindric axial, de diametru mai mic. Proba este 
introdusă într-o cameră de presiune şi se asigură presiuni diferite la interior şi 
respectiv pe suprafaţa exterioară. Atunci când presiunea exterioară este mai mare 
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(∆ p>0 ) curgerea este convergentă, iar în peretele probei se induc eforturi de 
compresiune. Atunci când presiunea interioară este mai mare (∆ p<0 ) curgerea este 
divergentă, iar în peretele probei se induc eforturi de întindere. Spectrul curgerii este 
acelaşi în ambele situaţii şi corespunde, cu excepţia efectelor de capăt, unei curgeri 
radiale.  
  
 

 
 

Fig. 4.8. Încercarea de permeabilitate radială:  
a - schema încercării; b - dependenţa permeabilităţii de sensul şi mărimea diferenţei 

de presiune. 
 
Coeficientul de permeabilitate este dat de relaţia: 

 

k Q
l p

R
r

=
2

1
π ∆

ln ,                 (4.14) 

în care: 
  Q este debitul curgerii; 

   L   -   lungimea zonei de curgere; 
   r   -    raza orificiului interior; 
   R  -    raza probei. 
 
Se defineşte indicele de sensibilitate al rocii la modificarea permeabilităţii cu starea de 
efort prin raportul: 

    
( )
( )

S
k
k

=
−

+

1
50 ,                    (4.15) 
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unde: 
   k (-1) este  coeficientul de permeabilitate la curgerea divergentă sub  

       diferenţă de presiune de 1 at; 
    k (+50)  -    coeficientul de permeabilitate la curgere convergentă sub 
       diferenţa de presiune de 50 at. 
 
După cum se poate urmări în figura 4.8,b, indicele de sensibilitate depinde de tipul de 
rocă şi de starea de fisuraţie. Ca recomandare generală (Londe, 1982) se prevede ca 
atunci când S > 100 să se analizeze măsurile constructive adecvate pentru a evita 
încărcări suplimentare date de contrastele de permeabilitate. 

 
 

4.2. MODELAREA CURGERII 
 

4.2.1. INTRODUCERE 
 

Comportarea hidraulică a maselor de rocă depinde de orientarea, lungimea şi distanţa 
dintre discontinuităţi, de deschiderea acestora şi de interconectarea dintre ele, precum şi 
de prezenţa materialelor de umplutură. Pentru analiza curgerii fluidelor prin rocile 
fracturate s-au dezvoltat, în principal, două tipuri de modele. 
  
Modelul discret ia în considerare numai curgerea prin discontinuităţile majore, 
individualizate, admiţând că spectrul curgerii poate fi asimilat de curgerea printr-o 
reţea de conducte echivalente discontinuităţilor. Acest model este aplicabil atunci 
când curgerea prin masiv este cu adevărat dominată de un număr limitat de 
discontinuităţi cu conductivitate hidraulică semnificativă. 
  
Modelul continuu echivalent admite că în masa de rocă se produce o curgere laminară 
prin întregul volum, similar cu spectrul curgerii dintr-un mediu poros. Modelul continuu 
este aplicabil în cazul rocilor microfisurate care, prin numărul mare de fisuri, prin 
densitatea mare a acestora şi prin dispunerea lor după trei sau mai multe sisteme 
ortogonale se apropie de caracteristicile mediului poros. 
  
În afara acestor două modele există şi unele mixte sau cuplate, care tratează separat 
sau interconectat curgerea prin fisurile majore şi curgerea prin microfisuri. Cel mai 
vechi dintre ele este modelul cu dublă porozitate, propus de Barenblatt, care 
echivalează masa de rocă cu medii poroase suprapuse, primul echivalent 
microfisuraţiei şi cel de al doilea echivalent discontinuităţilor mai mari. În cadrul 
metodei elementelor finite, modelele de tip mixt (Kabayashi, Stematiu etc) utilizează 
elemente finite 2D cu legi de curgere specifice pentru discontinuităţile majore, cuplate 
cu elemente finite 3D cu legi de curgere de tip Darcy, în zonele de rocă dintre 
discontinuităţile majore. 
  
În cadrul tuturor modelelor, prima etapă constă în definirea legilor de curgere prin 
discontinuităţile sau fisurile individuale. Prin asimilări, prin prelucrarea datelor 
experimentale sau prin introducerea unor echivalări discrete stochastice, de la legile de 
curgere individualizate se trece apoi la caracteristicile hidraulice globale şi la legile de 
curgere globale pentru masivul de rocă. 
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4.2.2. CURGEREA PRIN DISCONTINUITĂŢI 
 

Ecuaţia de bază a curgerii apei printr-o discontinuitate are forma generală: 
 

{ } { }v k grad hd= 1/α ,               (4.16) 
 

unde: 
    { }v    este  viteza medie, cu componente în planul fisurii; 

    { }grad h -  gradientul hidraulic, de asemenea în planul fisurii; 
     kd    -  conductivitatea hidraulică, ce depinde de rugozitatea relativă, de 
deschiderea discontinuităţii, de natura materialului de umplutură şi de viscozitatea 
fluidului; 
     α  -  coeficient numeric care depinde de regimul de curgere. 
 
În majoritatea aplicaţiilor inginereşti se admite că regimul de curgere este laminar 
(α =1 ), iar conductivitatea hidraulică kd  se evaluează cu relaţii diferenţiate în funcţie 
de caracteristicile discontinuităţii. 
  
În cele ce urmează se vor prezenta mai întâi relaţiile de calcul a lui kd  pentru 
discontinuităţi cu pereţi netezi şi respectiv cu pereţi rugoşi, precizându-se şi domeniul 
de valabilitate al acestora. Apoi se va analiza măsura în care ipoteza curgerii laminare 
este acceptabilă, introducând criterii bazate pe gradient. 
  
În cazul discontinuităţilor plane deschise cu pereţi netezi se acceptă ipoteza curgerii 
laminare irotaţionale. Admiţând că masivul de rocă cuprinde mai multe familii de 
discontinuităţi (fig. 4.9,a) curgerea din fiecare discontinuitate se analizează 
independent.  

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4.9. Versant de rocă 
cu două familii de 
discontinuităţi:  
a - dispunerea geometrică 
a discontinuităţilor D1 şi 
D2 ;  
b - elementele curgerii 
într-o discontinuitate Di. 
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Pentru discontinuitatea Di (fig. 4.9,b) de grosime constantă 2 ai , curgerea are loc în 
planul fisurii (planul x'o y' din sistemul local x′y′z′, cu z′ normală la planul fisurii). 
Dacă se neglijează termenul cinetic, dat fiind faptul că vitezele de curgere sunt reduse, 
sarcina hidraulică este dată de expresia cunoscută: 

 

    h z p
= +

γ ,                    (4.17) 

 
în care z este axa verticală din sistemul global xyz. 
 
Ipotezei curgerii laminare i se asociază şi ipoteza viscozităţii cinematice constante 
( ct=ν ), admiţând că temperatura nu variază semnificativ în procesul curgerii. În 
aceste condiţii, ecuaţiile generale Navier-Stokes capătă forma: 
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Curgerea fiind laminară, distribuţia vitezelor în secţiune este parabolică (fig. 4.10).  
 

 
 

Fig. 4.10. Distribuţia vitezelor într-o discontinuitate pe direcţiile x′ şi y′ din planul 
discontinuităţii. 

 
Vitezele medii de curgere pe direcţiile x′ şi y′ au expresiile: 
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din care rezultă: 
 

   { } ( ) { }v
g a

grad hi=
2
12

2

ν               (4.20) 



 119

şi deci expresia conductivităţii hidraulice a discontinuităţii: 
 

   k g a
d

i=
( )2
12

2

ν .                  (4.21) 

 
Relaţia (4.21) este valabilă, aşa cum s-a arătat, pentru regimul laminar. Pentru a stabili 
condiţiile în care curgerea are loc în regim laminar se separă curgerea în lungul unui 
fir de curent şi se echivalează cu o curgere unidimesională printr-o conductă cu aria 
2 ai ⋅1 (fig. 4.11). În acest caz delimitarea regimurilor de curgere se face prin numărul 
Reynolds: 

 

    Re= v Dh
ν

,                    (4.22) 

 
unde Dh  este diametrul hidraulic: 

 

D R a ah h
i
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+
=4 4 2 1

1 1
4 . 

 
Regimul laminar este delimitat de condiţia Re < 2300. 

  
 

 
 
 

Fig. 4.11.Asimilarea curgerii în lungul unui fir de curent cu o curgere 
unidimensională. 

 
 
În cazul discontinuităţilor plane cu material de umplutură, aşa cum este cazul faliilor 
cu brecie sau al stratificaţiilor morfologice, se admite ipoteza că materialul de 
umplutură este omogen, izotrop şi poate fi considerat mediu poros din punctul de 
vedere al curgerii. 
  
În aceste condiţii curgerea este guvernată de legea Darcy în bidimesional ( vz ′ = 0):  
 

            v k Ix x′ ′= ;    v k Iy y′ ′= ,                          (4.23) 
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unde k este coeficientul de permeabilitate. În formă matricială relaţiile recapătă forma 
generală (4.16): 

 
   { } { } { }v v k grad h= = .               (4.24) 

 
  
În cazul discontinuităţilor plane, deschise, cu pereţi rugoşi, curgerea poate avea loc în 
regim laminar sau în regim turbulent, parametrii de delimitare fiind de această dată, pe 
lângă viteză şi diametrul hidraulic şi rugozitatea relativă  k / Dh  (fig. 4.12). Relaţiile 
de calcul pentru coeficientul de rezistenţă hidraulică liniară şi deci şi pentru 
conductivitatea hidraulică kd  sunt determinate pe cale experimentală. 
 
 

 
 

 
Fig. 4.12. Curgerea în discontinuităţi plane, deschise:  

a - mişcare laminară irotaţională; b - mişcare rotaţională. 
 
 
O primă distincţie apare între mişcarea irotaţională, caracteristică microrugozităţilor 
(k / Dh <0,032) şi curgerea rotaţională, în care apare şi formarea de vârtejuri (fig. 
4.12,b). Dacă se selectează relaţiile stabilite de Louis (Wittke, 1990), care a intreprins 
cercetări sistematice în cazul curgerii prin fisurile din roci, atunci graniţa dintre 
regimul laminar şi regimul turbulent este dată de numărul Reynolds critic: 
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Pentru Re < Recr  curgerea are loc în regim laminar. Viteza este direct proporţională 
cu gradientul hidraulic iar conductivitatea hidraulică are expresia: 

 

   
( )
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k D
d

i

h
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+

2

12 1 8 8

2

1 5ν , / , .            (4.26) 

 
 
De remarcat că rugozitatea pereţilor discontinuităţii reduce conductivitatea hidraulică 
din regim laminar întâlnită în cazul pereţilor netezi. În domeniul k / Dh = 0,03...0,5 
conductivitatea scade de 1,05...4,11 ori. 
  
Pentru Re > Recr  curgerea devine turbulentă şi viteza nu mai este direct proporţională 
cu gradientul hidraulic. După cercetările lui Louis viteza are expresia: 

 

v = 4 ( )g ai2 log ,
/
1 9

k D
I

h
,            (4.27) 

 
unde I este gradientul hidraulic. 
 
  
Relaţii de forma (4.25)...(4.27) au rezultat şi din celelalte programe experimentale, iar 
relaţiile stabilite de Louis au fost revalidate de Rissler şi Sharp. Tot prin încercări 
experimentale, realizate pentru discontinuităţi rugoase cu 2 ai = 0,01...0,1 mm, s-a 
arătat că relaţiile respective sunt valabile şi în cazul discontinuităţilor cu contacte, 
până la k / Dh ≤  0,862. 
  
Utilizarea numărului Reynolds pentru stabilirea regimului de curgere este însă dificilă, 
având în vedere că necesită atât cunoaşterea vitezei de curgere, cât şi a rugozităţii. Din 
acest motiv, în cazurile practice, verificarea condiţiei de regim laminar se face 
utilizând criteriul gradientului. 
  
În conformitate cu acest criteriu, curgerea laminară, la care viteza este direct 
proporţională cu gradientul, este valabilă pentru I < Icr , unde, pentru 
discontinuităţile cu pereţi netezi: 
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iar pentru discontinuităţile cu pereţi rugoşi, cu k / Dh > 0,032, 
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Dacă se admite viscozitatea cinematică a apei ν = 1 3 10 6 2, /× − m s , corespunzătoare 
unei temperaturi medii de 100C, delimitarea regimurilor de curgere este dată de 
gradientul efectiv şi de deschiderea discontinuităţii (fig. 4.13). 

 
 

Fig. 4.13. Relaţia dintre gradientul critic şi deschiderea discontinuităţii. 
 
Din reprezentarea grafică a relaţiilor (4.28) şi (4.29), se observă că în cazul rocilor 
microfisurate cu fisuri foarte fine (2 ai < 0.1 mm) regimul laminar se păstrează chiar 
la gradienţi foarte mari (I > 1000). În cazurile curente, gradienţii au valori reduse (I < 
1) şi ca urmare regimul laminar se conservă pentru discontinuităţi cu deschiderea de 
până la 1 mm. Fac excepţie gradienţii locali, care apar în vecinătatea 
neomogeneităţilor cu contrast mare de permeabilitate. Pentru exemplificare, în figura 
4.14 se prezintă spectrul de curgere pe sub un baraj de greutate, prevăzut cu voal de 
etanşare şi foraje de drenaj. 
 

 
Fig. 4.14. Spectrul de curgere şi gradienţi în cazul infiltraţiei prin fundaţia unui baraj 

de greutate. 
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 În ansamblul curgerii gradienţii sunt subunitari, numai zona din imediata vecinătate a 
voalului fiind afectată de gradienţi locali mari. 
  
În concluzie, se poate spune că fenomenul de curgere prin discontinuităţile 
individuale are loc, dominant, în regim laminar. Fac excepţie macro-discontinuităţile 
cu deschideri mmai 5...22 > , în care curgerea este turbulentă şi pentru care viteza nu 
mai este direct proporţională cu gradientul. În aceeaşi categorie, a depăşirii regimului 
laminar, se află însă şi fisuri mai fine, dacă gradienţii sub care are loc curgerea sunt 
foarte mari. 
 
4.2.3. MODELUL DISCRET 

 
Modelul discret este bazat pe ipoteza că roca propriu-zisă este practic impermeabilă şi 
ca urmare curgerea se produce numai prin discontinuităţile majore. Sistemele de 
discontinuităţi sunt asimilate cu o reţea de conducte sub presiune. Se cunosc 
configuraţia geometrică a discontinuităţilor, conductivităţile hidraulice individuale 
( kd ) şi ariile de curgere ( Ad ). 
  
Principiul de calcul este prezentat pe suportul situaţiei din figura 4.15. Masivul de rocă 
este în acest caz afectat de trei sisteme de discontinuităţi D1 , D2  şi D3 . Intersecţiile 
discontinuităţilor formează noduri, iar în planul fiecăreia dintre discontinuităţi celelalte 
două sisteme formează inele. Între două noduri succesive se delimitează câte un segment 
de discontinuitate. 
  
Debitul total vehiculat prin porţiunea de masiv care formează domeniul de studiu este 
dat de relaţia: 

Q q q qD
m

D
m

D
m

i i i
= ∑ + ∑ + ∑1

1

2

2

3

3

1 1 1
, , , ,          (4.30) 

 
unde m1 , m2  şi m3 sunt numărul de segmente de discontinuităţi aferente fiecărui 
sistem, iar qD i1, , qD i2,  şi qD i3,  sunt debitele pe segmente. 

 
 

Fig. 4.15. Curgerea printr-un masiv de rocă afectat de trei sisteme de discontinuităţi. 
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Pentru fiecare dintre discontinuităţi viteza de curgere este exprimată în sistemul local 
x′y′z′, cu axa z′ normală pe planul discontinuităţii, în funcţie de conductivitatea 
hidraulică kd  şi gradientul hidraulic din planul fisurii h′: 

 
   { } { }v k grad hx y d′ ′ = ′ .               (4.31) 

 
Debitul vehiculat pe un segment de discontinuitate este dat de: 

 
    q A vD i d i d i, , ,= ,                (4.31′) 

 
unde vd i,  este componenta vitezei selectată din vectorul { }v x y′ ′ . 

  
Pentru ansamblul masivului, se definesc ca necunoscute gradienţii hidraulici aferenţi 
fiecărui segment de discontinuitate, exprimaţi însă în sistemul global xyz. Dacă relaţia 
de transformare din sistemul local în sistemul global este dată de matricea [T]: 

 
   { } [ ]{ }′ ′ ′ =x y z T xyz ,                (4.32) 

 
atunci relaţia (4.31) poate fi rescrisă sub forma: 

 
   { } [ ]{ }v k grad hx y d′ ′ = ,             (4.33) 

 
unde { }grad h  este gradientul în sistem global, iar: 
 

   [ ] [ ] [ ][ ]k T k Td
T

d= ,               (4.34) 
 

este matricea conductivităţilor hidraulice în sistemul global. Atunci când 
conductivitatea hidraulică a discontinuităţii este izotropă, matricea conductivităţilor 
hidrauluice devine [ ] [ ]k k Id d= , cu [I] matricea unitară. 
  
Relaţiile de calcul sunt asemănătoare cu cele utilizate în calculul reţelelor de conducte 
şi constau în : 

 
   qi =∑ 0 ,                  (4.35,a) 

în n noduri şi: 
   { }grad h i =∑ 0 ,              (4.35,b) 

 
pentru m inele, la care se adaugă condiţiile de margine ale problemei. Exprimând 
debitele în funcţie de viteza de curgere (4.33) şi de aria discontinuităţii, ecuaţiile 
(4.35) formează un sistem algebric ale cărei necunoscute sunt gradienţii. Prin 
rezolvarea sistemului se obţin valorile gradienţilor, iar apoi, din relaţiile (4.31′) şi 
(4.30), debitele pe discontinuităţi şi debitele totale. De asemenea se pot calcula şi 
sarcinile hidraulice din noduri. 
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Modelul discret are formulări mai simple în cazul idealizărilor bidimensionale 
(Bichea, 1986). Pentru exemplificare, se consideră curgerea printr-un masiv fisurat, 
care într-o secţiune caracteristică, mărginită de graniţele Γ1  şi Γ2 , este străbătut de 
două sisteme de fisuri D1  şi D2  (fig. 4.16). Condiţiile de margine sunt de tipul 
sarcină hidraulică impusă pe graniţe. Configuraţia geometrică şi dimensiunile fisurilor 
sunt cunoscute. De remarct faptul că nu toate fisurile sunt continue, singura 
comunicare directă între graniţele Γ1  şi Γ2  fiind dată de fisura NN′. Reţeaua de fisuri 
cuprinde între intersecţii o serie de segmente (elemente) de lungimi li  şi deschideri 
2 ai . 
 

 
 

Fig. 4.16. Curgerea prin cele două sisteme de discontinuităţi  
în cazul unui model bidimensional. 

 
Rezolvarea reţelei de conducte, care asimilează segmentele de fisuri, utilizează 
aceleaşi relaţii ca în modelul tridimensional. În cazul general se poate asocia încă o 
necunoscută şi anume regimul de curgere din fisuri, care, în funcţie de numărul 
Reynolds sau de gradient, poate fi laminar sau turbulent. 
  
Într-o primă etapă se admite că regimul de curgere este laminar în toate fisurile. 
Necunoscutele problemei sunt gradienţii activi Ii  din segmentele de fisură li . 
Sistemul de ecuaţii aferent reţelei formate cuprinde: 

 
qi =∑ 0 ,                  (4.35′,a) 

în cele n noduri; 
 

Ii =∑ 0 ,                  (4.35′,b) 
 

pentru cele m inele închise delimitate în reţea; 
 

   I H Hi i i= −∑ +1 ,               (4.36) 
 

pentru cele p laturi ale inelelor deschise; 
 

   I H Hi N N= −∑ '                 (4.37) 
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ecuaţia corespunzătoare ansamblului de segmente care conectează punctele N şi N′ de 
pe graniţă. 
  
Debitele corespunzătoare segmentelor de fisuri li  se scriu în funcţie de gradient: 

 
  ( )q a k Ii i d i= ⋅ ⋅2 1 ,               (4.38) 

 
unde 2 ai  este deschiderea fisurii, kd  conductivitatea hidraulică şi Ii  gradientul. 
  
Prin substituţia (4.38) sistemul de ecuaţii are ca necunoscute numai gradienţii şi este 
liniar. Rezolvarea sistemului conduce la prima estimare a gradienţilor corespunzători 
ipotezei regimului laminar. Calculând numerele Reynolds pentru fiecare element 
(segment) şi având şi gradienţii, pe baza relaţiilor (4.22) şi (4.25) sau a graficului din 
figura 4.13 se verifică regimul de curgere. Pentru elementele de fisură în care curgerea 
este turbulentă viteza şi deci şi debitul depind de puterea 1/α a gradientului şi sistemul 
de ecuaţii nu mai este liniar. Rezolvarea se face iterativ, prin liniarizare la fiecare 
iteraţie: 

 

 ( ) ( )v k I k I Id d
i i= = ⋅

− +1 1 1 1/ /α α
,         (4.39) 

 
unde I i  sunt gradienţii calculaţi în iteraţia i iar I i+1  sunt gradienţii ce urmează a fi 
calculaţi în iteraţia curentă i+1. Sistemul redevine liniar în I i+1  şi iteraţiile continuă 
până când în toate elementele regimul de curgere corespunde condiţiilor date de Recr  
sau de Icr , iar diferenţa dintre gradienţii din două iteraţii succesive se încadrează într-
o marje de eroare prestabilită. 
  
Mai trebuie menţionat faptul că modelul discret a fost aplicat şi pentru calculul 
curgerii cu nivel liber în masivele de rocă. Fisurile verticale care aflorează la suprafaţa 
reliefului se consideră de această dată canale în care curgerea are loc cu suprafaţă 
liberă, legile de curgere din fisuri sau discontinuităţi rămânând aceleaşi (Cruickshank, 
1976). Relaţiile de calcul sunt similare cu cele utilizate pentru reţelele de canale din 
hidraulică. 

 
4.2.4. MODELUL CONTINUU ECHIVALENT 

 
Modelul continuu echivalent este bazat pe ipoteza că în masa de rocă se produce o 
curgere laminară prin întregul volum, la fel ca în cazul mediilor continue poroase. 
Legea de curgere este de tip Darcy în care viteza aparentă prin masa de rocă: 

 

   v q
A

k Ia= = ′ ,                (4.40) 

 
se exprimă printr-un coeficient de permeabilitate (conductivitate hidraulică) 
echivalent ′k . 
În cazul ideal în care sunt n discontinuităţi cu deschiderea constantă 2 ai  şi egal 
distanţate la intervale d (fig. 4.17), conductivitatea hidraulică echivalentă rezultă din: 
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( )v q

nd
n a k I

n d
a
d

k Ia
i d i

d= = =
2 2

           (4.41) 

şi deci: 

   k k a
dd

i' = 2
.                    (4.42) 

 
 

 
 
Fig. 4.17. Definirea conductivităţii hudraulice echivalente pentru un masiv afectat de 

discontinuităţi identice echidistante. 
 
 
Dacă discontinuităţile au deschideri diferite 2 ai  şi sunt situate la intervale diferite 
di , relaţia (4.42) se aplică pentru valori medii ( )2ai med  şi dmed . Trebuie remarcat 
faptul că media deschiderilor se obţine din relaţia de echivalenţă a debitelor şi implică 
puterea a 3-a a deschiderilor: 

 
 

   ( ) ( )2 1 23 3

1
a

n
ai med i

n
= ∑ .            (4.43) 

 
În cazul general masa de rocă este afectată de mai multe sisteme de discontinuităţi, iar 
direcţia curgerii nu este definită de un singur sistem. Curgerea prin masa de rocă va fi 
guvernată de o lege de tip Darcy: 

 
   { } [ ]{ }v k grad h= ,              (4.44) 

 
în care intervine matricea conductivităţilor hidraulice [k]. Relaţia (4.44) este valabilă 
în sistemul global de coordonate. 
Pentru definirea matricei [k] pe baza sistemelor de discontinuităţi identificate se 
analizează, într-o primă etapă, curgerea din planul discontinuităţilor. Pentru 
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discontinuităţile dintr-o familie Di  se defineşte sistemul local de coordonate x′y′z′, cu 
axa z′ normală pe planul discontinuităţilor (fig. 4.18). În acest sistem local se poate 
evalua conductivitatea hidraulică a fisurii ( kd ) cu relaţii de forma (4.21) sau (4.26), 
iar prin echivalarea (4.42), utilizând valorile mediate (2 ai ) med  şi dmed  se găseşte 
conductivitatea hidraulică echivalentă ′ ′ ′ ′kx y z , valabilă în cazul curgerii orientate în 
lungul fisurilor. 

  
 

 
 

Fig. 4.18. Definirea matricei de conductivitate hidraulică pentru un masiv  
afectat de trei sisteme de discontinuităţi. 

 
 
În sistemul global conductivitatea hidraulică echivalentă devine matricea de 
conductivitate echivalentă a sistemului de discontinuităţi Di : 
 

   [ ] [ ] [ ][ ]k T k TD
T

i
= ′ ,                (4.45) 

unde: 
[ ] [ ]′ = ′ ′ ′ ′k k Ix y z . . 

 
[ ]I  fiind matricea unitară. Matricea [ ]T  este matricea de transformare din sistemul 
local în sistemul global de coordonate : 

 
{ } [ ]{ }′ ′ ′ =x y z T xyz . 

 
Dacă masivul de rocă curpinde mai multe sisteme de discontinuităţi, matricea de 
conductivitate totală se obţine prin suprapunerea efectelor, ceea ce revine la simpla 
sumare a matricelor sistemelor: 

 
   [ ] [ ]k kmasiv i Di

=∑ .               (4.46) 

 
Pentru exemplificare se consideră masivul de rocă din figura 4.18, afectat de trei 
sisteme de discontinuităţi D1 , D2  şi D3 . Sistemul global de coordonate este ales 
cu axa y în direcţia nord, iar sistemele Di  sunt geometric definite de azimut şi 
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cădere (α  şi β ), de distanţa (intervalul) medie dmed  şi de deschiderea medie 

( )2ai med . Din formulele prezentate anterior sunt evaluate şi conductivităţile 
hidraulice echivalente kd  pentru fiecare sistem de discontinuităţi (v. tab. din fig. 
4.18). 
  
Pe baza relaţiilor (4.45) se calculează mai întâi matricele de conductivitate în sistem 
global pentru fiecare sistem Di : 
 

[ ]k D1
=

0 53 0 0 91
0 2 11 0

0 91 0 158
10 3

, ,
,

, ,
/

−














× − m s; 

 

[ ]k D2
=

1 68 0 0
0 0 0
0 0 1 68

10 2
,

,
/
















× − m s ; 

 

[ ]k D3
=

0 80 0 1 38
0 3 19 0

1 38 0 2 40
10 4

, ,
,

, ,
/
















× − m s ; 

 
şi apoi matricea conductivităţilor hidraulice pentru întregul masiv de rocă: 

 

[ ]k masiv = [ ]k Di
=∑

1

3 174 1 0 7 7
0 24 3 0
7 7 0 186 2

, ,
,

, ,

−

−
















× −10 4 m s/ . 

 
Tehnicile de definire a matricei conductivităţilor hidraulice bazate pe analiza 
discontinuităţilor individuale, deşi sunt riguroase, sunt relativ greu de aplicat. Ele 
presupun o cunoaştere detaliată a geometriei şi caracteristicilor discontinuităţilor şi 
prelucrarea statistică a acestora. 
  
În multe aplicaţii practice conductivitatea hidraulică echivalentă a masivului, fie ca 
valoare unică, fie ca matrice ce ţine seama de anizotropie, este evaluată pe baza 
încercărilor de teren. Se acceptă convertirea datelor de la încercările de absorbţie 
specifică sau se fac investigaţii speciale, cu trasori, care dau informaţii globale privind 
direcţiile preferenţiale şi vitezele de curgere. Unele elemente privind astfel de 
încercări vor fi prezentate în paragraful referitor la etanşarea şi drenajul masivelor de 
rocă. 

 
4.2.5. MODELUL CUPLAT 

 
Modelele cuplate sau mixte s-au dezvoltat în ultima perioadă pe suportul metodei 
elementelor finite. Aceste modele discretizează masivul în elemente finite 
tridimensionale corespunzătoare matricei de rocă şi în elemente finite speciale, de 
discontinuitate corespunzătoare fisurilor sau discontinuităţilor majore. În cazul 
discontinuităţilor cu deschideri mari, în care curgerea nu mai este laminară, rezolvarea 
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se face iterativ, asimilând legea neliniară cu o succesiune de legi liniare. Ecuaţiile de 
curgere în matricea de rocă sunt bazate pe legea lui Darcy şi utilizează rezolvările 
cunoscute din mediile poroase. Ecuaţiile de curgere din discontinuităţi sunt cele 
descrise în paragraful 4.2.2, iar elementele finite corespunzătoare sunt elemente 
bidimensionale. 
  
Modelul cuplat este utilizat şi în cadrul simplificărilor bidimensionale, mai ales la 
analiza curgerii plan verticale prin terenul de fundare al lucrărilor de barare (Stematiu, 
1990). 
  
Ecuaţiile care guvernează fenomenul sunt : 

− pentru matricea de rocă: 
 

   [ ] { }( )grad k grad h =0 ,              (4.47) 
 

unde [k] este matricea conductivităţii hidraulice, iar h este sarcina hidraulică; 
− pentru curgerea prin discontinuitate (fig. 4.19): 

 

   v k I k h
sf f f= =

∂
∂ ,                (4.48) 

 
unde I =∂ ∂h s/  este gradientul în lungul axei s a discontinuităţii, iar k f  este 
conductivitatea hidraulică fictivă a discontinuităţii, obţinută din liniarizarea: 

 

  ( )v g af i=4 2  ( )
log ,

/
1 9

k D
I

h
 = k If ,        (4.49) 

 
 

 
 

Fig. 4.19. Element finit de discontinuitate pentru modelarea curgerii:  
a - notaţii; b - rost idealizat; c - element finit unidimensional. 
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Din relaţiile (4.48) şi (4.49) rezultă: 
 

    ( )[ ]( )k g k D a
I

f h i=4 1 9 2 10 5log , / / ,
.         (4.50) 

 
Echivalarea (4.49) utilizeză expresia vitezei după Louis, relaţia (4.27), şi permite 
evaluarea conductivităţii hidraulice a discontinuităţii la fiecare pas de iteraţie în 
funcţie de gradientul hidraulic calculat în iteraţia precedentă. 
  
Funcţionalul asociat problemei este: 

 

   [ ] [ ][ ]E grad h k grad h dD k h
s

dDT
fDR= + 



∫∫

1
2

1
2

2∂
∂ .         (4.51) 

 
Relaţiile în elemente finite se obţin prin procedurile cunoscute. Matricea de influenţă 
(de infiltraţie) pentru un element bidimensional, din cele care discretizează roca, are 
expresia: 

  
   [ ] [ ] [ ][ ]dDBkBs T

e∫=                (4.52) 

 
unde [B] este matricea de legătură gradient-sarcină {grad H} = [B] {H} care conţine 
derivatele de ordinul I ale funcţiilor de aproximare ( )N x yi ,  ce intervin în relaţia de 
aproximare ∑= ii HNyxh ),( , cu Hi  valorile nodale ale sarcinii hidraulice. 
  
Matricea de influenţă pentru un element unidimensional (fig. 4.19,c) se obţine 
admiţând variaţia liniară a sarcinii hidraulice în lungul discontinuităţii. Rezultă de 
aici: 

 

   I h
s L L

H
H

i

j
= = −












∂
∂

1 1
,              (4.53) 

 
unde L este lungimea elementului, iar Hi  şi H j  sunt valorile nodale ale sarcinii 
hidraulice la capetele elementului. Operând substituţia în termenul al doilea al 
funcţionalei rezultă: 

 

   [ ] ( )
s

k a
Ld

f i=
−

−










2 1 1
1 1 .             (4.54) 

  
Matricea de infiltraţie a domeniului se obţine din suma contribuţiilor elementelor din 
discretizare: 

   [ ] [ ] [ ]S s s
m

d

p
=∑ +∑

1 1
,               (4.55) 
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unde m este numărul de elemente 2D, iar p este numărul de elemente de 
discontinuitate. În prima iteraţie se admite k kf x=  sau k kf y=  şi sarcinile 
hidraulice din noduri se obţin din sistemul: 
 

    [ ] { } { }S H R= ,                (4.56) 
 

unde {R} este un vector ce corespunde valorilor impuse pe graniţe pentru sarcinile 
nodale. 
  
În iteraţiile următoare gradienţii din elementele unidimensionale se calculează cu 
relaţia (4.53) şi apoi se actualizează conductivităţile hidraulice fictive cu relaţia 
(4.50). Se reevaluează matricele de influenţă [ ]s d  se reasamblează matricea de 

infiltraţie [S] şi se rezolvă din nou sistemul (4.56). Iteraţiile se încheie atunci când 
vitezele din discontinuităţi, calculate în două iteraţii succesive, nu diferă cu mai mult 
de o marje de eroare acceptată. Pentru a pune în evidenţă eficacitatea modelului cuplat 
se prezintă în continuare o aplicaţie simplă (fig. 4.20). 
 

 
Fig. 4.20. Infiltraţia prin fundaţia unui baraj de greutate în prezenţa  

unei falii majore: a - datele numerice; b - cazul rocii omogene; c - cazul fundaţiei  
cu voal de etanşare; d - cazul fundaţiei prevăzute cu voal de etanşare şi drenaj.  
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Se analizează infiltraţia prin fundaţia unui baraj de greutate care este afectată de o 
falie majoră ce porneşte din amonte de baraj şi se continuă, cu o cădere de 45o, sub 
lucrare. Lungimea faliei deschise s-a variat între 0 şi 93 m. S-au considerat trei situaţii 
diferite: fără lucrări de impermeabilizare şi drenare în fundaţie (fig. 4.20,b), cu voal de 
etanşare (fig. 4.20,c) şi cu voal de etanşare şi drenaj aval de voal (fig. 4.20,d). În 
figură sunt prezentate spectrele de curgere pentru cele trei situaţii şi pentru trei 
lungimi diferite ale faliei deschise. S-a admis, pentru demonstraţie, că injecţiile de 
impermeabilizare nu afectează şi falia deschisă, care are 2 ai =1 mm şi k Dh/ =0,04. 
Se remarcă faptul că prezenţa unei discontinuităţi chiar modeste, dar deschisă, 
influenţează semnificativ spectrul curgerii. Se observă, de asemenea, că drenajul 
reprezintă soluţia cea mai eficientă de control a presiunilor interstiţiale din aval. 

 
4.3. EFECTUL MECANIC AL INFILTRAŢIILOR 

 
Atunci când masa de rocă este saturată şi supusă unui câmp de infiltraţii, în sistemele 
de discontinuităţi şi în porii rocii se manifestă presiuni interstiţiale. 
  
Dacă se admite distribuţia uniformă a interstiţiilor roca poate fi considerată un mediu 
bifazic pentru care se aplică conceptul de efort efectiv. Din totalul eforturilor care se 
manifestă asupra unui mediu bifazic, o parte este preluată de scheletul solid - 
eforturile efective, iar cealaltă este preluată de către apă - presiunea interstiţială.  
 
Legătura dintre eforturile efective şi cele totale este dată de relaţia matricială: 
 

{ } { } { }σ σ' = − m p ,                 (4.57) 
unde: 

     { } { }σ σ σ σ τ τ τ' ' ' ' ' ' 'T
x y z xy yz zx=  este vectorul eforturilor efective; 

 

    { } [ ]σ σ σ σ τ τ τT
x y z xy yz zx=  este vectorul eforturilor totale; 

 

      { } [ ]m T = 1 1 1 0 0 0 , iar p este presiunea interstiţială. 
 
 
În cazul mediilor solide deformabile, aşa cum sunt şi rocile, relaţiile de echilibru ale 
unui element infinitesimal au forma: 

 

  
∂ σ
∂

∂ τ
∂

∂ τ
∂

x xy xz
xx y z

f+ + + =0              (4.58) 

                  ............................................... 
                  ............................................... 

 
care, dacă se rescriu în funcţie de eforturile efective { }σ' , devin : 
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∂σ
∂

∂ τ
∂

∂ τ
∂

∂
∂

x xy xz
xx y z

f p
x

' ' '
+ + + −







 =0          (4.59) 

                ......................................................... 
                ......................................................... 

 
Din aceste relaţii se observă că forţele masice iniţiale de forma f x  sunt suplimentate 
cu gradienţii de presiune, care au natura unor forţe de frecare şi se manifestă în masa 
de rocă. 
  
Pe baza acestor considerente rezultă că masa de rocă supusă unui proces de infiltraţii 
este acţionată de forţe masice suplimentare {grad p} = {grad h}. Acest mod de 
recunoaştere a efectului mecanic al infiltraţiilor corespunde de fapt asimilării rocii cu 
un mediu continuu, echivalent unui mediu poros. 
  
În realitate conductivitatea hidraulică a rocii este determinată de sistemele de 
discontinuităţi şi curgerea are loc predominant prin acestea. În consecinţă şi forţele 
mecanice vor fi concentrate în zona discontinuităţilor, ţinând seama de repartiţia reală 
a curgerii şi a pierderilor de sarcină. Cu toate acestea, în aplicaţiile inginereşti se 
acceptă asimilarea rocii cu un mediu continuu, dar se recunoaşte faptul că atât 
porozitatea comunicantă cât şi sistemele fisurale oferă numai o parte din suprafaţa 
rocii acţiunii directe a apei. Se defineşte un coeficient de porozitate superficială β  
care cuantifică cota din suprafaţa rocii care este supusă acţiunii presiunilor. În cazul 
mediilor poroase, la care contactul dintre granule este punctual, β =1, iar în cazul 
mediilor fără discontinuităţi şi pori, perfect impermeabile, β =0. În aceste condiţii forţele 
masice suplimentare sunt: 

 

( ){ } ( ) ( ) ( )[ ]grad p p x p y p z Tβ ∂ β ∂ ∂ β ∂ ∂ β ∂= / / / .    (4.60) 
 

Acceptând acest model efectul mecanic al infiltraţiilor se manifestă semnificativ pe 
graniţele de schimbare a permeabilităţii, exprimate implicit prin valori diferite ale lui 
β . Astfel, la trecerea dintr-un mediu mai permeabil într-unul mai puţin permeabil, pe 
suprafaţa de separaţie apar forţe de presiune de forma ( )p β β1 2−  aşa cum se arată în 
figura 4.21. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.21. Distribuţia forţelor 
de presiune la trecerea dintr-
un mediu mai permeabil într-
altul mai puţin permeabil. 
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Uneori încărcările asupra suprafeţelor cu contrast de permeabilitate pot afecta 
stabilitatea de ansamblu a unui versant sau a unor blocuri de rocă. În cele ce urmează 
se prezintă succint ansamblul măsurilor constructive impuse pentru a evita astfel de 
încărcări în cazul lucrărilor aferente unei amenajări hidrotehnice. 
 
Centrala hidroelectrica Alicura din Argentina este situată la baza versantului stâng al 
cursului de apă, fiind alimentată prin 4 conducte forţate cu diametrul de 6,5 m. Roca 
de bază este formată din gresii cu intercalaţii de marne argiloase şi marne prăfoase. 
Bancurile de gresii variază în grosime de la 0,5 la 2 m, cu grosimi locale de 5 m. 
Intercalaţiile sunt în general centimetrice. În amplasament stratificaţia este în general 
orizontală. Excepţie face zona conductelor forţate din versantul drept, unde o falie cu 
cădere aproape verticală delimitează o rocă cu stratificaţie înclinată, conformă cu 
panta (fig. 4.22). Falia este practic impermeabilă, formând o barieră care împiedică 
drenajul versantului (Anderson, Janson şi Varde, 1985).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.22. Drenarea versantului de la CHE Alicura. 
 
Permeabilitatea masei de rocă este determinată de pachetele de gresii, în timp ce 
intercalaţiile de marne sunt foarte puţin permeabile. Această particularitarte induce o 
anizotropie de 100 : 1, recunoscută şi în modelul de calcul. Absorbţia specifică a fost 
în medie de 5 Lugeoni, iar conductivitatea hidraulică din modelul de calcul a fost de 
10 -5 cm /s. Verificarea stabilităţii la alunecare a construcţiei prizei s-a făcut pentru 
plane de alunecare formate de intercalaţiile de marne, care au caracteristici mecanice 
net inferioare pachetelor de gresii. Rezistenţa la forfecare determinată prin teste de 
laborator a indicat Φ1 = 17 0 şi c = 0. 
 
Lucrările de stabilizare a construcţiei şi în special a versantului au constat din crearea 
unei prime bariere prin voal de etanşare prin injecţii, urmând ca în aval, eventualele 
exfiltraţii să fie colectate de 3 perdele de foraje de drenaj. Sistemul de drenaj cuprinde 
3 orizonturi de galerii, la 30 m distanţă în elevaţie una de alta, cu câte 4 galerii la 
fiecare orizont, din care s-au forat drenajele care formează perdelele de drenaj.    
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Efectele extrem de defavorabile ale ecranării scurgerii prin orizonturi puţin 
permeabile sunt concludent puse în evidenţă de accidentul tehnic de la galeria forţată 
a CHE Lereşti. Detalii privind acest accident sunt inserate în cele ce urmează. 
 
Studiu de caz 
 
RUPEREA GALERIEI FORŢATE LEREŞTI 
 
Uzina hidroelectrică Lereşti, cu o putere instalată de 19 MW şi o cadere totală de 180 
m constituie prima treaptă a amenajării hidroenergetice a râului Târgului. În aval de 
castelul de echilibru circuitul hidraulic era asigurat de o galerie forţată de 175 m, 
continuată cu o conductă forţată de 188 m. Casa vanelor era amplasată la ieşirea din 
versant a galeriei forţate. Castelul de echilibru şi galeria forţată au fost excavate în 
şisturi cuarţitice şi micacee. Roca este divizată in blocuri de un sistem bine conturat 
de falii (fig. L1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.L .1. Geologia versantului în care sunt executate lucrările circuitului hidraulic al 

UHE Lereşti. 
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 Accidentul s-a declanşat în dimineaţa zilei de 19 iulie 1991 şi a fost cauzat de forţe de 
presiune foarte mari care au acţionat pe orizonturile impermeabile din interiorul masei 
de rocă. Iniţial s-au observat exfitraţii puternice, cu antrenare de material, pe partea 
dreaptă a conductei forţate, după care o erupţie bruscă de apă si material deluvial a 
declanşat o alunecare masivă de teren de circa 50 000 m3 de material. Casa de vane a 
fost deplasată 25 m spre vale şi 35 m spre dreapta, iar conducta forţată a fost ruptă pe 
40 m. Centrala hidroelectrică a fost inundată iar bazinul de liniştire parţial distrus.  
 
Accidentul a fost iniţiat de pierderile de apă din puţul castelului de echilibru. Datorită 
permeabilităţii reduse a rocii şi a barierelor create de breciile de falie, apa nu s-a 
drenat şi s-a cantonat în masiv. Pe feţele faliilor puţin permeabile s-au exercitat forţe 
de presiune deosebit  de mari. Înainte de accident presiunea în galeria forţată era de 
circa 70 m coloană de apă, ca urmare a unor restricţii de nivel în lac, dar in zilele 
premergătoare accidentului, aceasta a fost crescută cu 10 m coloană de apă. 
Amplificarea forţelor de presiune a produs dezechilibrarea şi apoi deplasarea bruscă a 
unui bloc de rocă din masiv, bloc prin care trecea galeria. Deplasarea internă a 
blocului a provocat ruperea prin întindere a cămăşuelii de beton şi a blindajului în 
dreptul faliei F2. Apa s-a dirijat din zona de rupere pe planul de falie, a ieşit la versant 
şi a activat alunecarea.  
 
Pe baza succesiunii evenimentelor şi a datelor furnizate de inspecţia tehnică a galeriei 
după accident s-a stabilit mecanismul ruperii. Forţele de presiune dezvoltate pe faliile 
F2 şi F3 au produs o deplasare de circa 10 cm a unui bloc de rocă decupat de faliile 
F3, F 1, F 10 şi F 13, având limita inferioara data de planuri de şistuozitate (fig. L2). 
Deplasarea a fost compatibilă cu deformabilitatea materialului de brecie din falia F 1, 
care conturează în aval blocul de rocă. Oprirea  deplasării a fost datorată căderii bruşte 
a presiunii la descărcarea spre versant a apelor exfiltrate. 
 

 
 

Fig. L .2. Blocul de rocă instabil, decupat de discontinuităţile majore. 
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 Mecanismul ruperii a fost validat prin postcalcule. S-a utilizat analiza stabilităţii 
blocului pe baza metodei echilibrului limită. Blocul de rocă, cu un volum de 77.000 
m3 odată dizlocat rămâne în contact cu masa de rocă în planul de şistuozitate (s) şi în 
planul faliei F3 şi are o mişcare cinematic posibilă in lungul muchiei comune a 
acestor planuri. Încărcările sunt date de greutate proprie a blocului, de forţele de 
presiune pe zona expusă a planului de falie F3 şi de reacţiunea mobilizată la 
comprimarea materialului de brecie din falia F 1.  
 
Calculele de stabilitate s-au realizat parametric, admiţând variabile atât cota planului 
critic de şistuozitate, în lungul căruia s-a produs deplasarea, cât şi parametrii 
rezistenţei la forfecare corespunzători acestuia. In figura L.3 este reprezentată o 
sinteză a rezultatelor obţinute care a condus la determinarea cotei celei mai probabile 
a planului de rupere pe şistuozitate. 
 

 
 

Fig. L .3. Condiţii de echilibru limită care au condus la determinarea cotei planului de 
rupere pe şistuozitate. 

 
Pe baza calculelor parametrice s-a demonstrat că instabilitatea apare inevitabil atunci 
când nivelul apei cantonate în masiv atinge cote cu 15 - 20 m sub cele din puţul 
castelului.  
 
Pentru a fi repusă în funcţiune centrala hidroelectrică trebuia refăcut circuitul 
hidraulic între baza castelului de echilibru şi centrală. S-au analizat mai multe variante 
(soluţiile de remediere 1 şi 2 în figura L .4). Pentru a se evita complet zona în care 
masivul a fost afectat de deplasările interne, din motive de prudenţă s-a preferat la 
început soluţia 2,  urmând a se realiza un puţ imediat aval de baza castelului, continuat 
cu o galerie forţată blindată. Costurile aferente erau însă foarte mari iar tronsoanele 
fostei conducte forţate rămase în bună stare ar fi fost nefructificate. Soluţia 1, mult 
mai raţională, asigura circuitul prin o galerie forţată înclinată, continuată la bază cu o 
conductă metalică (tronsoane ale fostei conducte forţate) pozată într-o galerie 
purtătoare. Promovarea acestei de a doua variante depindea total de buna localizare a 
planului de delimitare inferioară a blocului de rocă deplasat. 
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Fig. L4. Soluţii de refacere a circuitului hidraulic în aval de castelul de echilibru. 
 
Circuitul hidraulic al uzinei a fost refăcut în final în soluţia 1 de remediere, prezentată 
in figura L4. S-a reutilizat şi o parte din galeria forţată orizontală. La capătul acesteia 
s-a realizat casa de vane, care foloseşte drept acces fosta galerie forţată. De la casa de 
vane, debitul instalat este condus la turbine de o galerie forţată înclinată şi apoi de o 
conductă cvasiorizontală, pozată într-o galerie purtătoare. Poziţia galeriei forţate 
înclinate a fost stabilită pornind de la condiţia de a evita zona de rocă afectată de 
deplasare. Lucrările efective de excavare a galeriei nu au întâlnit urme de deranjare a 
rocii, confirmând în teren rezultatele prognozei din calculele parametrice.  
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Conceptul de porozitate superficială β   utilizat în calculul forţelor de infiltrătie este 
mai bine puse în evidenţă dacă se analizează forţele masice şi de contact care 
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acţionează într-un ansamblu baraj de greutate - rocă de fundare (fig. 4.23). În schema 
de încărcare din figura 4.23,a, βb  este porozitatea superficială a betonului iar β r1  şi 
β r2  sunt coeficienţii de porozitate superficială ai rocii, pentru zona amonte şi 
respectiv pentru zona aval de suprafaţa de separaţie. În cazul rocii omogene (fig. 
4.23,b) β β βr r r2 1

= = , iar discrepanţa de permeabilităţi se datoreşte voalului de 

injecţii, caracterizat de βv . Se remarcă faptul că în întreg ansamblul se manifestă, pe 
lângă forţe masice adiţionale şi o serie de presiuni pe fundul lacului, pe suprafeţele de 
separaţie a categoriilor de rocă şi pe voalul de etanşare. 
 
 

 
 

Fig. 4.23. Schema forţelor de infiltraţie în fundaţia unui baraj:  
a - în cazul fundaţiei eterogene; b - în cazul etanşării unei fundaţii omogene. 

 
Faţă de schemele de încărcare din figura 4.23, în calculele curente se admit o serie de 
ipoteze simplificatoare, care au avantajul de a înlesni verificările stabilităţii la 
alunecare. Astfel, betonul se consideră impermeabil ( βb = 0), iar roca de fundare se 
consideră perfect permeabilă, având etanşeitatea asigurată numai de voalul de injecţii 
( βr = 1 şi βv = 0). Rezultă în acest caz că pe paramentul amonte acţionează integral 
presiunea hidrostatică, că roca propriu-zisă nu este supusă unor acţiuni mecanice şi că 
pe talpa barajului acţionează de jos în sus subpresiunea. Distribuţiile acestor încărcări 
rezultă din valorile presiunilor interstiţiale, presiuni care se evaluează printr-un calcul 
al spectrului de infiltraţii ce recunoaşte valorile efective ale conductivităţilor 
hidraulice. 
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Simplificările de calcul prezentate nu sunt însă admisibile atunci când se urmăreşte 
calculul eforturilor în ansamblul baraj-fundaţie sau când se analizează stabilitatea 
rocii de fundare. Pentru asemenea calcule distribuţiile de forţe de presiune pe 
orizonturile mai puţin permeabile constituie încărcări semnificative şi trebuie luate în 
considerare. 

 
 

4.4. IMPERMEABILIZAREA ŞI DRENAREA FUNDAŢIILOR            
 BARAJELOR 

 
4.4.1. ROLUL LUCRĂRILOR DE IMPERMEABILIZARE ŞI DRENARE 

 
Ridicarea nivelului în lacul creat de un baraj induce în masa de rocă din fundaţia 
acestuia un nou câmp de presiuni interstiţiale şi un proces de infiltraţie al apei din lac 
către aval. În faza de început a ingineriei barajelor s-a considerat că efectele negative 
asociate cu aceste fenomene puteau fi evitate prin realizarea unui voal de injecţii în 
zona amonte. Injectarea de lapte de ciment sub presiune în roca de bază putea obtura 
căile de infiltraţie, împiedica pierderea de apă din lac şi prelua integral presiunea 
hidrostatică. În ceea ce priveşte barajul, aceeaşi măsură putea elimina, sau reduce 
semnificativ, subpresiunea pe talpa de fundaţie şi deci contribuia la asigurarea 
stabilităţii (fig. 4.24,a). 
  
Ulterior, datele furnizate de măsurătorile efectuate în cadrul activităţii de urmărire a 
comportării barajelor, ca şi câteva accidente grave, au arătat că voalurile de etanşare 
prin injecţii nu sunt întotdeauna eficace şi nici nu pot constitui singura măsură 
constructivă pentru reducerea subpresiunilor. 
  
Aşa cum s-a arătat în paragraful 4.3, efectul mecanic al infiltraţiilor nu se reduce 
numai la acţiunea subpresiunilor, iar forţele de infiltraţie nu depind de debitul infiltrat. 
În cazul rocilor cu fisuraţie fină suspensia de ciment nu penetrează decât o mică parte 
din fisuri şi în pofida faptului că debitul infiltrat este neglijabil forţele de infiltraţie şi 
subpresiunea pot avea valori periculoase. În astfel de cazuri, realizarea unui sistem de 
drenaj, constituit din foraje sau combinaţii de galerii şi foraje, modifică aspectul 
curgerii şi reduce semnificativ presiunile interstiţiale şi forţele de infiltraţie (fig. 
4.24,b).  
  
Chiar în cazul rocilor cu discontinuităţi injectabile pot apare ferestre în voalul de 
etanşare, fie din cauza unor discontinuităţi majore, cu material de umplutură, fie prin 
spălarea ulterioară a cimentului pe unele direcţii de curgere. Datorită penetrării 
voalului subpresiunea capătă valori periculoase şi numai un drenaj sistematic poate 
controla forţele de infiltraţie (fig. 3.25,c).  
  
În etapa actuală, impermeabilizarea prin injecţii şi drenajul fundaţiilor sunt 
considerate măsuri complementare pentru controlul forţelor de infiltraţie. Problemele 
asociate cu aceste lucrări sunt complexe şi uneori dificile: tehnologia de realizare, 
materialele folosite, controlul calităţii etc. În cadrul acestui paragraf se vor trata însă 
numai problemele de mecanica rocilor care intervin în proiectarea şi întreţinerea 
voalurilor şi drenajelor. 
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Fig. 4.24. Rolul voalului de etanşare şi al drenajului în controlul subpresiunilor:  
a - situaţia ideală; b - cazul rocilor cu fisuraţie fină; c - cazul penetrării voalului. 

  
 

4.4.2. CRITERII DE ADOPTARE A VOALURILOR DE ETANŞARE 
 

Impermeabilizarea rocii de fundare prin injecţii cu lapte de ciment se impune atunci 
când permeabilitatea naturală a masei de rocă conduce la pierderi mari de apă prin 
infiltraţii. Criteriile de adoptare a acestor lucrări utilizează ca măsură a permeabilităţii 
absorbţia specifică, determinată prin încercări în forajele de studii. 
  
O primă regulă, utilizată mulţi ani de constructorii de baraje, prevedea ca roca să fie 
injectată atunci când absorbţia specifică depăşeşte 1 uL. Respectând această regulă, 
reprezentarea absorbţiilor specifice în lungul forajelor de studii furnizează şi conturul 
viitorului voal (fig. 4.25). Regula avea şi un amendament şi anume că limita în 
adâncime a voalului să nu depăşească (0,8...1,0) Hb  unde Hb  este înălţimea barajului. 
De asemenea, în zona versanţilor limita în adâncime a voalului se putea reduce până 
la 0,25 Hb . 
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Fig. 4.25. Conturul voalului de etanşare pe baza rezultatelor încercărilor de absorbţie 

specifică. 
 
Ulterior, criteriile de adoptare a voalurilor de etanşare au evoluat şi se acceptă 
absorbţii specifice diferenţiate în funcţie de tipul de rocă, de poziţia în adâncimea 
fundaţiei şi chiar de tipul de baraj. Astfel, normativul departamental utilizat pentru 
lucrările hidroenergetice din România (1986) prevede absorbţii specifice între 1,5 şi 5 
uL, în funcţie de sarcina hidrostatică la care este supusă fundaţia, pe versaţi sau în 
adâncimea văii şi în funcţie de natura rocii (fig. 4.26). 
  

 
 
 

Fig. 4.26. Limitele voalului în conformitate cu normativul românesc. 
 
În pofida faptului că noile criterii cuprind detalieri şi diferenţieri, elementul de bază 
rămâne însă absorbţia specifică. Utilizând acest parametru se acceptă implicit ca toate 
rocile care au permeabilitatea mai mare decât o valoare prestabilită sunt injectabile, că 
prin injecţii permeabilitatea poate fi redusă până la gradul dorit şi că dacă nu se 
prevăd voaluri de injecţii pierderile de apă prin infiltraţii sunt semnificative. 
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Experienţa acumulată pe baza lucrărilor deja executate a arătat însă că nu există o 
relaţie directă între absorbţia specifică, măsurată în Lugeoni şi injectabilitatea rocii, 
măsurată prin consumul specific de ciment. Consumul specific este de obicei exprimat 
în kg de ciment primite de rocă pe metru liniar de foraj. În practică au apărut situaţii 
contradictorii (Ewert, 1992): 

− absorbţia specifică a rămas foarte mare deşi consumurile specifice au fost 
excesive; 

− consumurile specifice efectiv realizate au fost discordant de mici comparativ cu 
valorile mari ale absorbţiilor specifice; 

− infiltraţiile măsurate sub sarcină au avut valori nesemnificative deşi consumurile 
specifice realizate nu au corespuns cu absorbţiile specifice. 
 
Toate aceste observaţii pun sub semnul întrebării valabilitatea criteriului Lugeon ca 
unic criteriu de adoptare a voalurilor. Injectabilitatea se impune ca un al doilea 
parametru şi de aceea, în ultima perioadă, se recomandă ca fiecare situaţie în sine să 
fie tratată separat, analizând natura discontinutiăţilor care generează permeabilitatea şi 
consecinţele acesteia asupra parametrilor de injectare. Această abordare se găseşte şi 
în recomandările ICOLD (Londe, 1982) care prevăd că: 

− absorbţiile specifice mai mici decât 5 uL corespund unor roci cu discontinuităţi 
fine, suficient de impermeabile şi practic neinjectabile; în aceste cazuri voalul de 
etanşare este inutil dar, pentru controlul forţelor de infiltraţie, drenajul este esenţial; 

− absorbţiile specifice mai mari de 20 uL corespund unor roci cu discontinuităţi 
conturate şi comunicante, injectabile, pentru care impermeabilizarea este esenţială iar 
drenajul este inutil; 

− absorbţiile specifice cuprinse între aceste limite (5 uL < q < 20 uL) corespund 
rocilor cu permeabilităţi medii, incerte ca injectabilitate, pentru care soluţiile de 
impermeabilizare şi drenaj trebuie definite de la caz la caz. 
  
Pentru a ilustra importanţa injectabilităţii rocii se va face referire la un caz teoretic 
foarte schematic dar instructiv. Masa de rocă se consideră alcătuită din blocuri 
impermeabile separate de o reţea ordonată de fisuri (fig. 4.27).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.4.27. Eficacitatea voalului  
în funcţie de procentul 
de închidere a fisuraţiei. 
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Eficacitatea voalului se exprimă convenţional ca raport între reducerea de debit q qi−  
realizată de voal şi debitul iniţial infiltrat q ( qi  este evident debitul infiltrat după 
execuţia voalului). Măsura injectabilităţii se exprimă ca raport între numărul de fisuri 
rămase deschise şi numărul total de fisuri. Pentru a face o paralelă cu noţiunile 
utilizate în cazul mediilor poroase, abscisa graficului din figura 4.27 o constituie 
raportul dintre spaţiul oferit circulaţiei de apă şi aria totală a golurilor din secţiunea 
analizată (W/D). Calculele teoretice efectuate (Londe şi Sabarly, 1967) au condus la 
punctele A,B şi C din grafic, corespunzând la una, patru sau opt fisuri neinjectate din 
10. Se poate constata că în cazul fisurilor fine, greu injectabile, la un raport de 40 % 
fisuri rămase libere efectul voalului este sub 20 %. 
  
Considerentele prezentate pun în evidenţă faptul că, mai importantă decât decizia 
privind limitele voalului, bazată pe absorbţia specifică, este stabilirea presiunii de 
injectare şi a consumurilor specifice acceptabile, care să permită ca prin injectare să 
fie închise cât mai multe dintre căile de infiltraţie posibile. 

 
 

4.4.3. PRESIUNEA DE INJECTARE 
 

Presiunea de injectare este un factor esenţial în asigurarea eficacităţii voalurilor de 
impermeabilizare. Presiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura pătrunderea 
suspensiilor de injectare şi menţinerea circulaţiei acestora în sistemul fisural până la cele 
mai îndepărtate discontinuităţi care se doresc închise. În acelaşi timp este bine ca 
presiunea de injectare să nu depăşească valorile de la care integritatea rocii poate fi 
afectată. Presiunea suspensiei injectate induce în pereţii forajului eforturi de întindere 
care, dacă depăşesc rezistenţa la întindere a rocii, creează sisteme fisurale noi, fenomen 
denumit fracturare hidraulică. 
  
Condiţiile impuse fac ca presiunea de injectare să depindă numai de natura 
discontinuităţilor din masa de rocă şi de rezistenţa mecanică a rocii şi să nu depindă de 
absorbţia specifică. După cum se poate urmări în figura 4.28, factorul determinant este 
felul şi dimensiunea discontinuităţilor.  

 
 

Fig. 4.28. Relaţia dintre presiunea de injectare şi diametrul echivalent  
al golurilor care trebuie injectate. 
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Încercările de laborator (Ewert, 1992) au pus în evidenţă faptul că în cazul fisurilor plane 
şi fine (deschideri sub 0,2 mm) menţinerea circulaţiei suspensiei se asigură cu presiuni 
extrem de mari. Sistemele de goluri circulare sunt mult mai injectabile, cerând presiuni de 
injectare mai reduse. Aceleaşi încercări de laborator arată că presiunea de injectare 
necesară nu depinde în nici un fel de absorbţia specifică (fig. 4.29). 
 

 
 

Fig. 4.29. Presiunea de injectare pentru diverse absorbţii specifice  
şi dimensiuni ale discontinuităţilor. 

 
În cazurile reale, roca este afectată de discontinuităţi foarte diverse şi există riscul ca 
în cazul unor presiuni evaluate pe baza dimensiunilor medii o parte din fisuri să fie 
blocate numai superficial, la intersecţia cu forajul de injecţii (fig. 4.30).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din acest motiv procesul de injectare, atât prin consistenţa şi compoziţia 
amestecurilor de injectare cât şi prin presiunea de injectare, trebuie să asigure: 

− accesul liber la fisurile superficiale, care nu pot fi obturate de suspensii prea 
consistente injectate la presiuni mici; 

 
 
 
Fig. 4.30. Probleme care apar  
la injectarea discontinuităţilor  
cu dimensiuni diferite. 
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− penetrarea fisurilor care creează permeabilitatea masivului; 
− evitarea fracturării hidraulice. 

  
Presiunea critică, la care se produce fracturarea hidraulică, se determină din 
încercările de absorbţie specifică. Dacă în tronsonul aflat în încercare se măreşte 
progresiv presiunea, debitul infiltrat creşte proporţional până când presiunea atinge o 
valoare critică (fig. 4.31). De la acel prag debitul infiltrat creşte brusc, indicând 
apariţia a unei noi căi de infiltraţie. Presiunea critică pusă astfel în evidenţă este 
denumită şi presiune de fracturare hidraulică. 

 
 

 
 

Fig. 4.31. Punerea în evidenţă a presiunii de fracturare hidraulică. 
 
În practica inginerească există şi tendinţa de a defini presiunea maximă de injectare 
din condiţia ca presiunea să fie echilibrată de efortul de compresiune dat de masa de 
rocă şi de suprasarcinile provenite de la construcţie. În aceste condiţii presiunea 
maximă de injectare se calculează în funcţie de natura şi greutatea volumetrică a rocii, 
de distanţa de la poziţia packerului la cea mai apropiată suprafaţă liberă şi de 
înălţimea pe care a atins-o lucrarea desupra zonei care se injectează. Acest mod de 
calcul al presiunii maxime nu este însă indicat decât pentru zona superficială a 
fundaţiei şi eventual pentru anumite tipuri de rocă, alcătuite din blocuri deplasabile, 
separate de rosturi slab cimentate. După cum se poate urmări în figura 4.32, numai în 
cazuri speciale presiunea critică de fracturare variază cu adâncimea. 
  
Relaţia dintre presiunea de injectare şi presiunea critică defineşte două tipuri de 
injectare: prin penetrare şi prin înlocuire. Injectarea prin penetrare se face la presiuni 
mai mici decât presiunea critică şi are drept scop umplerea discontinuităţilor naturale 
şi închiderea căilor de infiltraţie. Injectarea prin înlocuire utilizează presiuni de 
injectare mai mari decât presiunea critică, contând pe fracturarea hidraulică pentru a 
forţa suspensia în masa de rocă şi a obţine îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice şi 
efecte de precomprimare. Pentru realizarea voalurilor de injectare utilizarea unor 
presiuni mai mari decât presiunea de fracturare trebuie evitată deoarece se creşte mult 
consumul specific, creând numai aparent un spor de injectabilitate. În astfel de cazuri 
cea mai mare parte a suspensiei injectate se consumă pentru reumplerea fisurilor  
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Fig. 4.32. Presiunea critică la diverse adâncimi în masa de rocă:  
A - rocă alcătuită din blocuri deplasabile; B - rocă cu discontinuităţi diverse. 

  
deschise artificial. Trebuie însă precizat faptul că, în anumite situaţii, la realizarea 
voalului de etanşare se acceptă o fracturare controlată a rocii, mai ales atunci când 
forajul este paralel cu direcţia discontinuităţilor principale, pentru a deschide căi de 
pătrundere a suspensiei în sistemul de discontinuităţi naturale. 
 
În cazul fisuraţiei foarte fine, cu deschideri sub 100 µm , s-a dezvoltat în ultimii ani o 
nouă tehnologie de injectare, cu presiune de injectare oscilantă. Noua tehnologie s-a 
verificat în cazul depozitelor subterane cu deşeuri radioactive, la care condiţiile de 
impermeabilizare sunt foarte severe (Börgesson şi Jönsson, 1990). Injectarea se face 
cu bentonită sau ciment, cu conţinut redus de apă, ceea ce asigură stabilitatea 
suspensiei pe termen lung. Presiunea de injectare oscilează cu frecvenţă foarte mare 
(100 ... 300 Hz) şi cu amplitudini de 1-2 MPa în jurul unei presiuni de regim de circa 
2 MPa, reducând astfel viscozitatea suspensiei şi facilitând penetrarea fisurilor. 
  
În cazul abordărilor tradiţionale, presiunea de injectare se determină pe criteriul 
penetrării discontinuităţilor de către suspensiea de injectare. Într-o abordare nouă, 
Lombardi şi Deere (1993) propun ca presiunea de injectare să fie analizată împreună 
cu consumul specific. Ei definesc o noţiune nouă  - intensitatea injectării sau 
Grouting Intensity Number (GIN) ca fiind produsul dintre presiunea de injectare şi 
volumul de supensie injectat pe metru liniar p VS⋅  (at l/m). În conformitate cu un nou 
principiu, denumit GIN, odată ales nivelul intensităţii de injectare, exprimat prin GIN, 
aceasta trebuie să rămână constant atât pentru fisuri uşor injectabile, care au 
consumuri specifice mari la presiuni reduse, cât şi pentru fisuraţia foarte fină, cu 
consumuri specifice reduse la presiuni mari. Prin menţinerea constantă a valorii GIN 
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se obţine o răspândire aproximativ constantă a suspensiei şi o limitare automată a 
volumului injectat în discontinuităţile majore, respectiv o adaptare a presiunii în cazul 
fisuraţiei fine. În figura 4.33 sunt prezentate curba injectării şi curba de penetrare, 
evidenţiindu-se şi limitele superioare pentru presiunea de injectare (sub presiunea 
critică) şi pentru consumul specific. 
 

 
 

Fig. 4.33. Traseul injectării şi curba de penetrare în cazul procedeului GIN. 
 

Autorii noului principiu recomandă un GIN de 1500...2000 at⋅l/m dar alegerea valorii 
GIN trebuie adaptată situaţiilor concrete. Mărimea acesteia trebuie să depindă, de 
asemenea, de distanţa dintre forajele de injecţii succesive şi de etapele de injectare. 
Suspensia de injectare este recomandabil să fie aceeaşi pentru întreaga lucrare, fără 
schimbări în diluţie, căutându-se utilizarea unor amestecuri stabile cu viscozitate 
moderată. 

 
 

4.4.4. DISPUNEREA FORAJELOR DE INJECŢII 
 

Voalul de etanşare urmăreşte profilul longitudinal al barajului şi se extinde în versanţi 
şi eventual pe terasele văilor, astfel încât să preîntâmpine infiltraţiile de ocolire şi să 
limiteze gradienţii hidraulici. 
  
În lungul voalului forajele de injecţii se dispun pe 1...2 şiruri în cazurile curente, dar 
pot alcătui şi 3...4 şiruri în cazul masivelor de rocă cu discontinuităţi majore 
comunicante. În afara forajelor lungi, propriu-zise, pentru evitarea gradienţilor mari se 
mai practică şi foraje de injecţii scurte, care servesc totodată şi pentru consolidarea 
rocii de fundare. Grosimea voalului scade în adâncime, proporţional cu lungimea 
liniilor de curent. O recomandare empirică serveşte la stabilirea grosimii voalului în 
funcţie de gradientul admisibil sub forma: 
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unde d este grosimea voalului, Ham  şi Hav  sunt înălţimile piezometrice amonte şi 
aval de voal, iar Icr  = 15...30 în cazul rocilor tari şi respectiv Icr = 5...10 în cazul 
rocilor slab coezive (fig. 4.34). 
  
 

 
 

Fig.4.34. Grosimea teoretică a voalului  
pentru evaluarea gradientului hidraulic. 

 
Parametrul cel mai important, care împreună cu presiunea de injectare asigură 
eficacitatea voalului, este distanţa dintre foraje. Această distanţă depinde esenţial de 
tipul de conductivitate hidraulică a rocii. În cazul rocilor fin fisurate, cu fisuri 
frecvente, intercomunicante, presiunea suspensiei de injectare se disipează rapid şi 
penetrarea se face pe distanţe reduse. În astfel de roci şi consumurile specifice sunt 
mai reduse, ajungând sub 50 kg ciment/ml. Pentru a asigura reducerea permeabilităţii, 
voalul se dispune pe şiruri puţine (1...2) cu distanţe reduse între foraje (fig. 4.35,a). În 
cazul rocilor cu discontinuităţi majore, izolate, dezvoltate pe lungimi mari, presiunea 
suspensiei de injectare se menţine la valori ridicate pe lungimi semnificative, 
penetrarea fiind asigurată pe raze mari. Consumurile specifice asociate sunt şi ele 
mari, ajungând până la 1000 kg ciment/ml. În astfel de cazuri voalul se dispune pe 
mai multe şiruri (3...4) cu distanţe mari între foraje (fig. 4.35,b). 

 
În funcţie de specificul rocii, distanţa dintre foraje poate varia în limite largi. 
Stabilirea corectă a distanţei se face cu ajutorul programelor de injecţii experimentale. 
De obicei se realizează iniţial 6...8 foraje dispuse la aceleaşi distanţe cu cele din 
proiect, care se injectează cu suspensii la aceeaşi presiune şi cu aceeaşi componenţă 
cu cele din specificaţii. În a doua etapă, în zona de rocă injectată, între forajele de 
injecţii, se realizează foraje de control, în care se execută încercări de absorbţie 
specifică. Programul de injectare se consideră fezabil dacă absorbţia specifică după 
injectare scade sub 1...3 uL, valorile mai severe corespunzând barajelor înalte. 
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Fig. 4.35. Raza de influenţă a suspensiei injectate:  
a - în cazul rocilor cu fisuraţie fină, intercomunicantă; b - în cazul rocilor cu 

discontinuităţi majore izolate. 
 

 
Pentru a se asigura închiderea căilor de infiltraţii, injectarea forajelor de pe acelaşi şir 
se face alternativ, cu reducerea treptată a distanţei între foraje. Se realizează de obicei 
trei etape, îndesirea făcându-se la jumătatea distanţei dintre forajele din etapa 
precedentă. 
  
În cazul în care voalul de etanşare se realizează după metoda GIN, regula propusă de 
autori (Lombardi şi Deere, 1993) prevede ca interspaţiul dintre foraje şi valoarea GIN 
să fie astfel alese încât volumul de suspensie injectat pe unitatea de lungime să se 
reducă de la o etapă la alta cu circa 50 %. Se prevede, de asemenea, ca în prima etapă 
injectarea să se facă din 4 în 4 foraje, aceste prime foraje servind şi ca foraje de 
explorare, pentru precizarea condiţiilor hidrogeologice. 
  
În ceea ce priveşte direcţia forajelor, dispunerea ideală este aceea în care forajele 
intersectează un număr cât mai mare de plane de discontinuitate, fiind perpendiculare 
pe sistemul dominant de fisuri. O a doua regulă prevede ca forajele să fie realizate cu 
înclinare spre amonte, pentru a dirija spre adâncimea masivului forţa de presiune 
exercitată pe voal (fig. 4.36). Este, de asemenea, obligatoriu ca voalul de etanşare să 
fie situat în aval de zona întinsă care se dezvoltă în rocă, în vecinătatea piciorului 
amonte al barajelor de beton. 
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Fig. 4.36. Dispunerea relativă a voalului şi drenajului  
în secţiune amonte-aval. 

 
4.4.5. DRENAREA FUNDAŢIEI 

 
Aşa cum s-a arătat, drenajul fundaţiei reprezintă o măsură defensivă care, împreună cu 
lucrările de impermeabilizare, are rolul de a reduce forţele de infiltraţie şi 
subpresiunile şi deci de a asigura stabilitatea maselor de rocă şi a structurilor. 
 
Drenarea terenului de fundare se realizează prin unul sau mai multe şiruri de foraje 
sau prin galerii de drenaj asociate cu foraje de drenaj. În practica curentă forajele de 
drenaj au diametre de 75...100 mm şi sunt plasate la 3...5 m unul de altul. Lungimea 
lor se alege în corelaţie cu adâncimea voalului, variind între 30...50 % din aceasta. 
Poziţia forajelor de drenaj trebuie să ţină seama de faptul că eforturile de 
compresiune, transmise de baraj în fundaţie, închid fisuraţia şi, ca urmare, împiedică 
drenarea. Se recomandă deci ca forajele de drenaj să se situeze în aval de voal, dar 
suficient de amonte în raport cu zona puternic comprimată de la piciorul aval al 
barajului (v. fig. 4.36 şi fig. 4.37). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.37. Poziţionarea drenajului în cazul barajelor arcuite:  
a - la naşteri; b - în zona centrală. 
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În ceea ce priveşte dispunerea forajelor, prevederea unui singur şir este admisibilă 
numai în cazul rocilor cu permeabilitate difuză, prin microfisuri. Dacă există căi 
preferenţiale de infiltraţie forajele de drenaj se dispun după o geometrie bine aleasă, 
pe mai multe şiruri, capabilă să intercepteze căile identificate. 

 
 
 

 
  

 
Fig. 4.38. Dispunerea galeriilor de drenaj şi a forajelor aferente. 

 
Sistemul de drenaj cel mai eficace se realizează însă prin galerii de drenaj, poziţionate 
în zona aval a amprizei, din care se practică foraje de drenaj ascendent-verticale şi 
descendente înclinate (fig. 4.38). În aceste cazuri se asigură şi viteze mai mari de 
descărcare a apelor de infiltraţie şi ca urmare se limitează riscul de colmatare. De 
altfel, indiferent de sistemul de drenaj practicat, se impune urmărirea în exploatare a 
funcţionării drenajelor. Atunci când debitele colectate scad, urmare a colmatării, se 
realizează spălarea drenurilor sau chiar refacerea forajelor de drenaj. 
 
 
4.5. INFILTRAŢII SAU EXFILTRAŢII ÎN SAU DIN GALERII ŞI 
 TUNELE 
 
4.5.1. INFLUENŢA EXCAVAŢIEI SUBTERANE ASUPRA VECINĂTAŢILOR
  
Execuţia galeriilor şi tunelelor conduce fie la infiltraţii în galerie sau în tunel, dacă 
acestea nu sunt prevăzute cu lucrări de impermeabilizare a cămăşuielii definitive, fie  
la exfiltraţii din galerii, dacă acestea sunt sub presiune.  Efectele asupra zonei 
învecinate, uneori pe arii foarte mari, sunt în ambele cazuri defavorabile. 
 
4.5.1.1. Efectul drenant al excavaţiei longitudinale. Galeria constitue prin ea însăşi 
un dren de secţiune foarte mare pentru apele cantonate în masiv. Dacă debitele 
drenate sunt mari în raport cu volumele de apă din sistemul discontinuităţilor, pot 
apare efecte semnificative prin coborârea nivelului apei subterane. Problema devine 
gravă dacă în zona de suprafaţă sunt formaţii argiloase în care se reduce presiunea 
apei din pori şi  ca urmare sunt antrenate tasări de consolidare. Cu titlu de exemplu, în 
figura 4.39 se prezintă un astfel de caz, cu efecte asupra mediului construit de la 
suprafaţă (Garshol, 2003). Căderea presiunii în orizontul de nisipuri şi prafuri a fost 
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de câţiva metrii coloană de apă la un debit infiltrat în galerie de numai 1 …5 l/ min şi 
100 m de tunel.  

 
Fig. 4. 39. Exemplu de tasări la suprafaţă induse de infiltraţiile în tunel. 

 
Efectele în zona de suprafaţă pot fi şi de altă natură: secarea izvoarelor sau a 
fântânilor, secetă agricolă etc.  
 
Dacă tasările provocate de execuţia tunelului (tasări de subsidenţă) au o evoluţie 
defavorabilă şi devin inacceptabile chiar dacă sunt practicate injecţii de 
impermeabilizare a rocii din vecinătatea excavaţiei şi apoi cămăşuieli relativ etanşe, 
se impune restabilirea balanţei apelor subterane.  Acest lucru se poate realiza prin 
ridicarea artificială a pânzei prin infiltraţii de la suprafaţă în subteran. În figura 4. 40 
se prezintă soluţiile studiate pentru refacerea presiunilor apei din pori în subteranul 
localităţii Botkyra din Suedia (Schwab, 1980).  
 

 
 

Fig. 4.40. Infiltraţii artificiale pentru restabilirea pânzei subterane :  
1- prin puţuri; 2 – din precipitaţii;  3 – din ape de suprafaţă; 4 – din galerie.  
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Infiltaţiile care apar în galerie în perioada de execuţie pot avea efecte defavorabile şi 
asupra desfăşurărilor lucrărilor. Fără preinjecţii de impermeabilizare a rocii din 
vecinătatea frontului debitele infiltrate pot fi mari. Dacă panta galeriei este 
descendentă apa se adună în faţa frontului şi trebuie evacuată prin pompare.  La 
execuţia cu maşină de forat la secţiune plină debite mai mari de 0,5 m3/ min pot 
deveni o problemă dificilă. La execuţia  tradiţională cu exploziv debite infiltrate de 2 
… 2,5 m3 / min sunt o limită în general acceptată (Garshol, 2003). Şi atunci când 
panta galeriei este ascendentă debitele care se adună spre tunelul sau galeria de atac 
trebuie evacuate prin pompare. Pomparea constitue şi un factor de cost atunci când 
debitele sunt mari şi înălţimea de pompare este mare. 
 
Cămăşuelile din beton instalate imediat în spatele frontului, chiar cu etanşare între 
inelele de betonare, au o inflenţă limitată asupra debitelor infiltrate în perioada de 
execuţie. Cămăşuiala se execută prea târziu pentru a preveni efectele defavorabile 
asupra vecinătăţilor. Costurile sunt relativ mari şi nu sunt justificate. Alternativa 
recomandată este preinjectarea rocii în avans, cu efecte preventive certe şi cu costuri 
semnificativ mai mici.  
 
4.5.1.2. Efectul condiţiilor geologice adverse. În roci tari, cum sunt granitele sau 
gnaisele granitice, galeriile realizate la adâncimi mari intersectează numai ocazional 
zone deranjate, cu discontinuităţi semnificative care să producă infiltraţii sub presiune 
în interiorul galeriei. La trecerea galeriei prin astfel de zone problemele se rezolvă 
diferit de la caz la caz. Trebuie reţinut însă că şi izvorâri reduse şi difuze pot cumula 
debite semnificative. Dacă în front izvorârile cu presiuni mari afectează aproape toată 
suprafaţa excavaţiei, condiţiile de lucru devin foarte dificile. În astfel de situaţii post 
injecţiile realizate în spatele frontului sunt puţin eficace şi soluţia raţională o constitue 
investigarea prin foraje a avansului şi realizarea de preinjecţii în faţa frontului. 
 
Situaţii mai dificile apar atunci când sunt intersectate discontinuităţi majore, de tipul 
faliiilor, sau zone de zdrobire cu brecii argiloase dezvoltate, aşa cum se poate urmări 
în figura 4.41. Astfel de accidente geologice constitue mai întâi o problemă de 
stabilitate a conturului excavat, dar au şi un efect major asupra afluxului de apă în 
galerie. 

 

Zonă de zdrobire 

 

 

Fig. 4.41. Interceptarea 
unei zone de zdrobire 
cu umplutură argiloasă. 
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4.5.1.3. Efectul exfiltraţiilor din galeriile hidrotehnice. Efectul exfiltraţiilor depinde 
în mare măsură de presiunea din interirul galeriei. Presiunea apei poate produce 
fracturarea hidraulică a masei de rocă iar debitele exfiltrate pot produce spălarea 
umpluturii din discontinuităţi, amplificând fenomenele prin suplimentarea căilor de 
circulaţie a apei. 
 
La majoritatea galeriilor sub presiune se prevede, pe lângă cămăşuiala de beton a 
galeriei, o coroană de rocă injectată cu rol de impermeabilizare. Eterogeneitatea 
condiţiilor geologice şi condiţiile de execuţie improprii din subteran fac ca 
impermeabilizarea aşteptată să fie local nerealizată. Dacă efortul principal minim din 
masa de rocă este mai mic decât presiunea de la extradosul cămăşuelii, apa îşi croieşte 
drum prin fisuri şi deschide unele noi prin fracturare hidraulică. Debitele pierdute 
devin excesiv de mari. Atunci când acoperirea galeriei (distanţa până la suprafaţa 
rocii) este mică se pot genera accidente şi chiar ruperea galeriei. Prezentarea unui  
astfel de caz este inserată în cele ce urmează.  
 
 
Studiu de caz 
 
ACCIDENTUL TEHNIC DE LA GALERIA DE ADUCŢIUNE CLĂBUCET  
 
Uzina hidroelectrică Clăbucet, cu o putere instalată de 64 MW şi o cădere totală de 
259 m reprezintă treapta principală a amenajării hidroenergetice a râului Dâmboviţa. 
Debitul instalat este preluat din lacul de acumulare Pecineagu, creat de barajul cu 
acelaşi nume. Galeria de aducţiune a fost excavată în gneise cuarţitice şi micacee şi în 
şisturi. Traseul galeriei trece pe sub trei văi bine conturate ale afluenţilor Draxin, 
Cascoe şi Catarama (fig C1, a). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.1. Geologia amplasamentului şi uvrajele afectate de accidentul galeriei de 
aducţiune Clăbucet. 
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 După şase ani de exploatare la nivele mai reduse, în 14 iunie 1991 nivelul apei din 
lacul Pecineagu s-a ridicat până la 2 m sub NNR. Ca urmare a creşterii de presiune în 
aducţiune, pe valea Cataramei, la circa 500 m amonte de castelul de echilibru, au 
apărut izvoare cu debite de cca. 100 1/s. Galeria de aducţiune a fost golită şi 
inspectată, iar unele defecţiuni locale ale cămăşuielii au fost reparate provizoriu, 
urmând ca un program complet de reparaţii să fie materializat într-o perioadă 
ulterioară, când nivelele în lac vor fi coborâte. Galeria a fost repusă lent sub presiune, 
iar izvoarele identificate debitau mult mai puţin, sub 30 1/s. În 12 iulie 1991 centrala 
s-a repornit, realizându-se câteva încercări de aruncare din sarcină. Urmare a acestor 
încercări, izvoarele s-au reactivat şi apoi s-au intensificat, debitele exfiltrate crescând 
rapid la 100 1/s cu antrenare de material şi apoi atingând debitele unui adevărat râu, 
cu valori de 25-30 m3/s. Înainte ca personalul de exploatare să reueşească să închidă 
vanele de priză, apele exfiltrate au generat o spălare accentuată a deluviului de pe 
valea Cataramei şi au provocat în final o alunecare de proporţii, de cea. 100.000 m3.  
La 500 m amonte de castelul de echilibru, sub valea Cataramei, galeria de aducţiune a 
fost afectată de o prăbuşire (fig. C.1,b). Circa 100 m3 de rocă au blocat galeria, 
cămăşuia1a a fost ruptă, iar în zonă s-au depistat infiltraţii de apă din exterior. 
  
Cauzele accidentului sunt direct legate de exfiltraţiile din galerie asociate cu creşterea 
presiunilor interstiţiale. În zona accidentului ipotezele de proiectare au fost depăşite. 
Gneisele micacee erau intens fisurate şi fragmentate in blocuri de mai multe sisteme 
de discontinuităţi. Deşi în zonă s-au executat injecţii cu lapte de ciment la peste 20 at, 
cu consumuri de 750...1300 kg ciment pe metru de galerie, nu s-a putut realiza 
impermeabilizarea rocii. De asemenea, acoperirea de rocă, de numai 25.. .30 m a fost 
insufieientă, presiunea litologica fiind mai mică decât presiunea interstiţiala a apei 
exfiltrată din galerie. În zona accidentului apa exfiltrată a circulat prin sistemul fisural 
al rocii şi a spălat umplutura din discontinuitaţi. Pe alternanţele gneise – şisturi mai 
puţin permeabile s-au exercitat forţe de presiune deosebit de mari.  
 
Forţele de presiune au afectat interacţiunea şi legăturile dintre blocurile de rocă, cu 
efect accentuat de ridicarea nivelului apei din lac. La data accidentului, oscilaţiile apei 
din castelul de echilibru, provocate de manevrele de la centrală, au creat forţe 
pulsatorii care au produs deplasări relative ale blocurilor de rocă şi au modificat 
echilibrul masivului. Ca urmare, s-a produs prăbuşirea rocii în galerie, iar apa a 
căpătat o cale preferenţială de ieşire la versant.  
 
Lucrările de remediere au restabilit circuitul hidraulic în zona accidentului şi au 
consolidat ansamblul rocă-cămăşuială în întreaga zonă afectată. Prăbuşirea a fost 
plombată cu beton iar camăşuiala a fost refăcută pe o porţiune de 25 m spre amonte, 
acolo unde se depistaseră fisuri şi crăpături. Pe o zonă de 700 m s-au executat injecţii 
de consolidare în rocă. Datorită faptului că nu se mai putea conta pe conlucrarea 
cămăşuială-rocă, galeria fost blindată pe 112 m spre amonte şi 70 m spre aval faţă de 
zona prabuşirii. După executarea lucrărilor de reparaţii centreala Clăbucet a fost 
repusă în funcţiune şi este exploatată în prezent la parametri nominali. 
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4.5.2. INJECŢII DE IMPERMEABILIZARE ÎN PERIOADA EXECUŢIEI 
 
4.5.2.1. Rolul injecţiilor. Pentru a impiedica, sau cel puţin pentru a reduce, afluxul de 
apă în galerie pe perioada execuţiei se execută injecţii de impermeabilizare a rocii. 
Sunt două situaţii posibile, şi anume (fig.4.42): injecţii realizate înainte de excavare, 
în faţa frontului, în rocă virgină şi respectiv injecţii din galeria deja excavată.  

 
Fig. 4.42. Impermeabilizarea prin injecţii a rocii din vecinătatea galeriei. 

 
 
Deşi în majoritatea cazurilor injecţiile au ca scop reducerea afluxului de apă în 
galerie, sunt situaţii când prin injectare se urmăreşte consolidarea rocii şi stabilizarea 
excavaţiei. În ultimile două – trei decenii injecţiile asociate excavăriii galeriilor au 
devenit un procedeu curent folosit. 
 
Preinjectarea este întodeauna de preferat pentru a se obţine impermeabilizarea rocii 
înainte de excavare. Termenul de impermeabilizare este desigur exagerat, dar cu un 
volum rezonabil de injecţii în faţa frontului se poate reduce debitul afluent în galerie 
la câteva procente din debitul care s-ar fi infiltrat în absenţa injecţiilor. Chiar pentru 
roci puternic fracturate este posibilă reducerea cu două ordine de mărime a debitului 
(Garshol, 2003). De exemplu, în cazul rocilor sedimentare din zona Oslo, puternic 
fisurate, cu un sistem de fisurare dezvoltat în 3 familii distincte, permeabilitatea 
iniţială a rocii, apreciată la 10-7 m/s, a fost redusă prin injecţii la 2,5 x 10-9 m/s. 
 
Postinjectarea în spatele frontului, din galeria executată, este numai un supliment la 
preinjectare, pentru impermeabilizări locale. Eficacitatea postinjecţiilor este 
condiţionată de realizarea în prealabil a preinjecţiilor. Excplicaţia este simplă. 
Postinjecţiile se fac în curent de apă, apă care este drenată de excavaţie. În absenţa 
preinjecţiilor conductivitatea hidraulică a rocii este mare, semnificativ majorată de 
deranjarea şi fisurarea rocii prin excavare. Acelaşi efect de impermeabilzare cu cel 
obţinut prin preinjecţii se obţine prin postinjecţii la un cost ce poate fi de 30 … 60 de 
ori mai mare (Garshol, 2003). 
 
4.5.2.2. Injecţii cu lapte de ciment. Tehnica de injectare şi parametri de injectare a 
suspensiilor pe bază de ciment a fost pe larg prezentată în paragraful 4.4 al acestui 
capitol. Utilizarea aceleaşi tehnici la lucrări subterane  este însă relativ ineficientă. 
Lucrările de injecţii se fac în faţa frontului şi interferă cu excavarea. Dacă se 
utilizează încercările de absorbţie specifică pentru stabilirea parametrilor de injectare 
stagnările între avansuri devin şi mai mari. Modificarea succesivă a conţinutului în 
apă a suspensiei, pornind adesea de la patru apă la unu ciment şi menţinerea presiunii 
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pe tronsonul injectat până la obţinerea refuzului, îndesirea în etape a forajelor de 
injecţii  sunt de asemenea consumatoare de timp. 
 
Din motivele arătate, pentru injecţiile din faţa frontului galeriei sunt folosite procedee 
care să reducă timpul de stagnare a avansului. Se folosesc foraje de injecţii lungi, de 
10 … 30 m, cu injectare pe toată lungimea forajului, plasând packerul spre gura 
acestuia. Pe asemenea lungimi sunt de aşteptat contraste de permeabilitate foarte mari 
între diferite tronsoane. Pentru a contracara riscul ca suspensia să obtureze numai 
discontinuităţile majore se utilizează suspensii stabile (stabilizate). Injecţiile se 
execută cu suspensie cu un raport unic Apă / Ciment = 1/1, cu vîscozitate redusă (32 s 
Marsh), utilizând suspensii tixotropice.  În faza de început presiunea de injectare este 
redusă, asigurând obturarea discontinuităţilor majore. După obţinerea refuzului sau a 
unui consum maxim prestabilit, de exemplu 1500 kg ciment pe foraj, se execută în 
vecinătate un nou foraj, de aceaşi lungime. Cu echipamentele actuale, execuţia unui  
foraj de 12 … 15 m nu durează mai mult de 5 – 10 minute. În acest nou foraj 
injectarea suspensiei se face la presiuni mari, urmând a penetra fisuraţia fină. Se 
mizează şi pe faptul că acoperirea de rocă este mare şi nu sunt limite adiţionale 
privind presiunea de injectare.  
  
În anumite cazuri efecte favorabile s-au obţinut prin utilizarea cimenturilor cu fineţe 
mare de măcinare. Aceste cimenturi penetrează dicontinuităţile majore pe lungimi 
mult mai mari şi închid în acelaşi timp şi microfisuraţia. Costurile cimenturilor cu 
fineţe mare de măcinare sunt substanţial mai mari, dar uneori sunt singura soluţie, cu 
excepţia injecţiilor cu substanţe chimice, de a impermeabiliza roci cu microfisuraţie. 
 
4.5.2.3. Alte tipuri de injecţii. Pe lângă injecţiile cu lapte de ciment se folosesc 
frecvent şi injecţii cu suspensii ce conţin ciment şi bentonită. Bentonita reduce 
tendinţa de sedimentare a cimentului, mai ales în cazul supensiilor diluate. Un dozaj 
de 3 .. 5% bentonită raportat la masa cimentului are un efect stabilizator semnificativ. 
 
Injecţiile cu suspensii chimice constitue o alternativă complet diferită. Aceste 
suspensii se comportă ca lichide Newtoniene, cu vâscozitate dar fără coeziune. 
Penetrarea în spaţiile ce urmează a fi injectate depinde numai de vâscozitate şi de 
presiunea de injectare.  
 
Există două grupuri mari de injecţii chimice: răşini reactive şi geluri bogate în apă. 
Răşinile reactive pot fi monomeri sau polimeri care prin amestecare reracţionează 
chimic (polimerizează),  formând în final un polimer stabil. În mod normal aceste 
substanţe se injectează ca două componente separate, amestecul având loc în 
tronsonul izolat de packere, la intrarea în discontinuităţile rocii. Dacă timpul de 
reacţie este mare se poate injecta direct amestecul preparat. Polimerii rezultaţi nu se 
dizolvă în apă, dar pot reacţiona cu apa. 
 
Produsele care formează geluri sunt dizolvate în apă cu concentraţii mici, astfel încât 
suspensia are vâscozitate foarte mică. Când are loc polimerizarea, se crează o reţea 
moleculară tridimensională care leagă o cantitate mare de apă în gelul format. Apa nu 
este legată chimic ci prin forţe de adsorbţie. 
 
Injecţiile cu silicaţi, utilizate în mod curent pentru terenurile granulare, au avantajul 
unei suspensii cu vâscozitate redusă dar şi cu cost redus. Datorită rezistenţei mecanice 
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reduse a gelului format, acesta nu rezistă însă la presiuni mari ale apei din masivul de 
rocă, în special dacă deschiderile discontinuităţilor sunt mari. Stabilitatea chimică este 
afectată în timp.  Din aceste motive, injecţiile cu silicaţi pot fi promovate numai ca 
soluţii temporare, pentru câteva luni. 
 
4.5.3. TRAVERSAREA ACVIFERELOR SUB PRESIUNE 
 
În cazul masivelor de rocă neomogene, când frontul excavaţiei avansează dintr-o rocă 
compactă, puţin permeabilă, într-o rocă mai permeabilă, fragmentată, în care este 
înmagazinată apă sub presiune, pot apare situaţii critice (fig. 4.43,a). Când frontul se 
apropie de suprafaţa de separaţie dintre cele două tipuri de rocă, “dopul” de rocă 
compactă, cuprins între front şi zona mai permeabilă, este supus unor presiuni care îl 
pot rupe şi expulza în galerie. Dacă gradientul local dH /  (unde H  este sarcina 
hidraulică în axul galeriei şi d  grosimea dopului de rocă) depăşeşte o valoare critică, 
cedarea este iminentă. Mărimea gradientului critic depinde de rezistenţa mecanică a 
rocii. Pentru a se evita asemenea situaţii periculoase, se urmăreşte fie descărcarea 
presiunilor din rocă, prin drenaj (fig. 4.43,b), fie creşterea grosimii dopului şi a 
rezistenţelor mecanice ale rocii, prin injectarea cu suspensie de ciment a 
discontinuităţilor din roca ce urmează a fi excavată (fig. 4.43,c).  

 
Fig. 4.43. Controlul infiltraţiilor la interceptarea unor acvifere cantonate în masiv:  

a – mecanismul de instabilitate; b – drenare; c – impermeabilizare. 
 
Soluţia cu drenaj, realizată prin foraje lungi, care au şi rol exploratoriu, este posibilă 
atunci când aportul de apă este redus, nu provoacă antrenarea materialului fin dintre 
discontinuităţi şi poate fi evacuat gravitaţional sau prin pompaj din galerie. Dacă 
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aportul de apă este mare, soluţia cu injectarea rocii din faţa frontului este singura 
soluţie posibilă. Se realizează cicluri de injectare, etape de avans şi din nou injectare, 
până când se depăşeşte zona din traseu care poate crea dificultăţi. Un exemplu 
referitor la utilizarea injecţiilor în faţa frontului este prezentat în studiul de caz 
referitor la galeria Finges. 
 
Studiu de caz 
 
TRECEREA GALERIEI FINGES PRIN ACVIFERUL TRASEULUI 
 
Galeria Finges, cu o secţiune transversală de 31 m2 şi o lungime de cca 5 km, face 
parte din  amenajarea hidroelectrică a Rhonului în Elveţia. Galeria a fost executată 
între 1993 şi 2001, prin excavare cu exploziv. La cca 1,7 km de la portalul de intrare 
galeria părăseşte masivul de anhidrite compacte şi trece printr-o zonă tectonizată către 
un masiv de calcare. Pentru traversarea zonei tectonizate, cu condiţii hidrogeologice 
dificile, au fost necesare lucrări ample de impermeabilizare a rocii din faţa frontului, 
traversarea făcându-se în 21 de luni. 
 
Geologia zonei este prezentată în figura F.1. Între masivul de anhidrite şi zona cu 
calcare dolomitice galeria trece printr-o zonă de cca 80 m de rocă puternic tectonizată. 
În masa acestei formaţii erau prezente fenomene de eroziune internă şi de carstifiere 
cu intercalaţii de nisipuri şi mâluri. În aceste intercalaţii era prezentă apă sub presiune. 
La puţin timp după pătrunderea frontului în zona tectonizată, la cca 20 m de la 
începerea acesteia, forajele de prospectare au întâlnit o falie cu nisip, prafuri şi 
fragmente de rocă care a condus la infiltraţii de până la 5 000l/min şi foraj.  
 

 
 

Fig. F.1. Traversarea  zonei cu apă sub presiune prin injecţii în faţa frontului. 
 
Pentru a decide asupra soluţiei de traversare a zonei s-au executat foraje carotate, cu o 
lungime totală de 945 m. Şapte dintra acestea, cu o lungime cumulată de 760 m, au 
fost  forate din masivul de anhidrite. Caracteristicile mecanice ale rocii erau slabe, iar 
în discontinuităţi presiunea apei atingea 30 m coloană de apă. Soluţia promovată a 
fost preconsolidarea şi impermeabilizarea zonei prin injecţii. Datorită prezenţei 
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 materialelor macrogranulare dezagregate s-a decis utilizarea procedeului “inectare 
prin tuburi cu manşete”.  
 
Fiind un procedeu specific terenurilor aluvionare şi numai ocazional întâlnit la roci  se 
impune o succintă prezentare a acestuia. După cum se poate urmări în figura F.2, 
ţeava de plastic prevăzută cu orificii şi manşete este fixată în interiorul unei teci de 
ciment. Teaca se formează în prima etapă a injectării, prin introducerea prin ţeavă la 
presiune redusă a unui amestec de lapte de ciment şi bentonită. Acesta pătunde pe la 
partea inferioară, printr-o supapă şi umple spaţiul dintre peretele forajului şi ţeava cu 
perforaţii. Se procedează apoi la injectarea propriuzisă. Zona de injectare este 
delimitată de două packere. Presiunea de injecare a suspensiei deschide manşetele, 
trece prin orificii şi sparge teaca de ciment, pătrunzând în materialul ce urmează a fi 
injectat. Manşetele  sunt de fapt manşoane de cauciuc care pot fi dezlipite de ţeavă în 
dreptul perforaţiilor dacă în interiorul acesteia se trimite suspensie sub presiune.  
  

 
Fig. 4.     Principiul procedeului de injecare cu tevi cu manşete. 

 
Consolidarea şi impermeabilizarea terenului din faţa frontului s-a realizat efectiv prin 
execuţia unei duble umbrele de injecţii, prin foraje divergente de pe conturul viitoarei 
excavaţii, urmată de injecţii din foraje dispuse normal pe front. Trecerea zonei s-a 
realizat în urma a 7 etape de injectare. În fiecare etapă se executau foraje de 15 m 
lungime care se injectau, iar apoi frontul avansa prin excavare pe 9,60 m. Se menţinea 
astfel în permanenţă un perete (dop) de minim 5,40 m, pentru a nu risca ruperea 
frontului de către presiunea din faţă. Injecţiile se făceau numai după consolidarea 
frontului cu un torcret de 40 cm grosime. Într-o etapă se executau cca 100 de foraje 
injectate. Înainte de excavare, după finalizarea injecţiilor aferente etapei, se executau 
10 … 15 foraje de control care să certifice absenţa afluxului apei. Pentru depăşirea 
zonei cu probleme s-au injectat 3 700 m3  de suspensie, la presiuni între 25 şi 40 at.   
 
BIBLIOGRAFIE 
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 Riscul de traversare a unor zone critice din punct de vedere hidrogeologic trebuie 
avut în vedere în toate cazurile când traseul galeriei trece prin formaţii geologice 
neomogene. Au fost numeroase cazuri în care execuţia s-a confruntat cu situaţii 
catastrofale din acest punct de vedere (Garshol, 2003). Uneori traseul iniţial a trebuit 
complet părăsit, alteori lucrările au stagnat luni de zile până când s-a reuşit controlul 
infiltraţiilor. Investigarea condiţiilor din faţa frontului devine astfel obligatorie. Dacă 
situaţiile critice se depistează în avans, costul şi timpul necesar lucrărilor de traversare 
a acviferului devin acceptabile în raport cu costurile şi durata remedierii unor 
accidente deja produse. Odată cu progresele din domeniul forării, cînd şi rocile dure 
pot fi penetrate cu viteze de 2… 3 m/min, realizarea forajelor de control nu mai 
reprezintă un impediment pentru lucrările curente de excavare a galeriei.  
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5 
 

STABILITATEA VERSANŢILOR DE ROCĂ 
 
 

5.1. INTRODUCERE 
 

Versanţii naturali, supuşi continuu acţiunii factorilor de mediu, pot deveni instabili, cu 
consecinţe grave în morfologia naturală. Cel mai adesea instabilitatea apare însă în urma 
activităţilor antropice. Excavaţiile locale, uneori de mare amploare, realizate pentru 
înscriere drumurilor sau căilor ferate, pentru fundarea unor lucrări masive, cum sunt 
barajele sau pentru exploatarea zăcămintelor de suprafaţă sunt cauzele cele mai frecvente 
ale alunecărilor produse în masa de rocă. De asemenea, versanţii lacurilor de acumulare 
pot deveni instabili prin modificarea regimului apelor subterane şi a sistemelor de forţe 
din regimul natural. Alunecările versanţilor lacurilor pot avea consecinţe locale, atunci 
când afectează arii limitate sau consecinţe majore atunci când volumele alunecate 
dislocuesc mase mari de apă ce pot deversa peste baraj sau când, aceleaşi volume 
alunecate, blochează uvraje vitale ale acumulării (prize, descărcători etc). O serie de 
accidente grave produse la lucrările hidrotehnice aduc, din nefericire, argumente 
suplimentare privind actualitatea şi importanţa problemei. 
  
Stabilitatea versanţilor de rocă, ca şi celelalte probleme de stabilitate din 
geomecanică, este tratată în mod curent ca o problemă de echilibru limită. Stabilitatea 
este controlată de rezistenţa la forfecare ce poate fi mobilizată pe un contur potenţial 
al alunecării. Solicitările efective de pe acelaşi contur sunt cauzate de masa 
alunecătoare, considerată ca un solid nedeformabil cu o cinematică impusă de 
rezultanta sistemului de încărcări exterioare şi de reacţiuni. 

 
 

5.2. TIPURI DE INSTABILITATE A VERSANŢILOR DE ROCĂ 
 

Mecanismele de pierdere a stabilităţii depind esenţial de structura masivului de rocă şi 
în particular de relaţia dintre direcţia şi înclinarea familiilor de discontinuităţi şi 
orientarea şi panta versantului. O clasificare schematică a acestor mecanisme este 
prezentată în figura 5.1. 
 
O primă categorie o constituie alunecările unor mase de rocă cauzată de cedarea în roca 
propriu-zisă. Cedarea poate fi sub forma forfecării rocii, de obicei amorsată de fisuri de 
întindere la faţa superioară sau sub forma ruperii prin întinderea generată de încovoiere, în 
cazul versanţilor cu eroziuni la bază (fig. 5.1,a). 
  
O a doua categorie o constituie mecanismele de instabilitate care implică alunecarea 
pe discontinuităţi combinată cu o cedare în roca propriu-zisă (fig. 5.1,b). Suprafaţa de 
alunecare este conturată la baza versantului fie de o suprafaţă de forfecare, fie de o 
cedare prin flambare a coloanelor de rocă. În aceeaşi categorie intră şi instabilităţile 
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produse prin răsturnarea succesivă a unor blocuri sau lespezi, decupate de 
discontinuităţi, dar separate din masiv de suprafeţe de cedare prin încovoiere. 
 
  

 
 

Fig. 5.1.  Mecanisme de pierdere a stabilităţii versanţilor. 
 
Cea de a treia categorie, de altfel şi cea mai frecventă, o constituie alunecarea pe 
discontinuităţi, fără a implica şi roca propriu-zisă (fig. 5.1,c). Atunci când există o familie 
de discontinuităţi a căror urmă este cvasiparalelă cu direcţia longitudinală a versantului şi 
are înclinarea (căderea) mai mică decât panta versantului, alunecările sunt tratate ca 
alunecări plane. Atunci când două sau mai multe familii de discontinuităţi se intersectează 
astfel încât decupează prisme de rocă cu tendinţă de deplasare spre relieful versantului, 
alunecările sunt tridimensionale. 
 
Tipurile de instabilitate prezentate constiutie baza formulărilor matematice, care 
cuantifică condiţiile particulare ale versantului de rocă şi apreciază potenţialul de 
instabilitate printr-un factor de stabilitate global. 
 
 
5.3. EVALUAREA STABILITĂŢII VERSANŢILOR 

 
Stabilitatea versanţilor de rocă depinde de o multitudine de factori, cum ar fi 
elementele geometrice, discontinuităţile majore şi sistemele de discontinuităţi, 
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rezistenţa la forfecare a rocilor propriu-zise şi rezistenţa la forfecare pe discontinuităţi, 
prezenţa şi circulaţia apei în masa de rocă, încărcările statice sau dinamice exercitate 
asupra versantului, istoria formării şi evoluţiei versantului etc. În majoritatea cazurilor 
datele referitoare la toţi aceşti factori sunt incomplete sau doar estimate. Ca urmare, 
modelele matematice şi metodele de calcul asociate trebuie să fie suficient de simple, 
bazate pe concepte clare, având în formulare cât mai puţini parametrii şi numai dintre 
aceia care pot fi evaluaţi sau eventual estimaţi cu suficientă precizie. Într-o asemenea 
abordare, evaluarea stabilităţii versanţilor de rocă devine un proces de analiză 
calitativă şi parţial cantitativă a influenţei pe care o au factorii dominanţi asupra 
stabilităţii, definind sistemul de monitorizare sau de intervenţii constructive. 
  
În ceea ce priveşte metodele de calcul, aproape în unanimitate ele se bazează pe 
analiza echilibrului limită, admiţând că masa de rocă potenţial instabilă are 
comportament de solid rigid. 
  
Tipurile de instabilitate prezentate anterior, asociate şi cu nevoia de relaţii de calcul 
practice, au impus tratarea distinctă a alunecărilor bidimensionale (dezvoltate pe 
planuri sau suprafeţe curbe sau poliedrice unice) de cele tridimensionale, care implică 
echilibrul unui volum de rocă decupat de discontinuităţi. 
 
5.3.1. ALUNECĂRI BIDIMENSIONALE 

 
Alunecările bidimensionale sunt caracteristice versanţilor alcătuiţi din roci stratificate. 
Un caz aparte îl constituie ruperile versanţilor în surplombă, de tip faleză, care va fi 
tratat în finalul paragrafului. 
 
În cazul rocilor stratificate planurile de separaţie dintre strate constituie suprafeţe de 
rezistenţă minimă la forfecare. Straturile, cu grosimi care variază de la câţiva 
centimetri la metrii, sunt afectate la rândul lor de discontinuităţi transversale, uzual 
fisuri, dezvoltate aproximativ perpendicular pe stratificaţie. Comportarea unui masiv 
de rocă de acest tip este uneori analoagă cu aceea a zidăriei uscate, alcătuite din 
straturi de blocuri mai mult sau mai puţin prismatice împănate între ele. Coeziunea 
dintre blocuri fiind redusă sau nulă, stabilitatea versantului depinde în primul rând de 
orientarea planurilor de discontinuitate în raport cu panta versantului. 
 
5.3.1.1. Versanţi alcătuiţi din roci stratificate a căror planuri de separaţie cad spre 
interior. Potenţialul de instabilitate a unor asemenea versanţi şi modul de evaluare a 
stabilităţii se prezintă pe suportul figurii 5.2. Planurile de stratificaţie fac unghiul α  cu 
planul orizontal. Discontinuităţile transversale, de tipul diaclazelor şi fisurilor sunt 
perpendiculare pe acestea şi conturează eventualele planuri pe care se produce 
alunecarea. În cazul în care panta versantului este mai abruptă decât panta unui 
asemenea plan de decupare  masa de rocă situată între planul de decupare şi relieful 
versantului poate aluneca pe acest plan (fig. 5.2,a). Condiţia de stabilitate este 
asemănătoare cu aceea a unui corp rigid situat pe planul înclinat de unghi 90o - α . 
Dacă ϕcap  este unghiul de frecare pe discontinuităţile transversale, condiţia de 
stabilitate se exprimă sub forma: 
 

90o − <α ϕcap ,                 (5.1) 

adică unghiul planului înclinat să fie mai mic decât unghiul de frecare.  
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Fig. 5.2. Versant cu stratificaţie care cade spre interior:  
a - versant instabil; b - versant stabil. 

 
În relaţia (5.1) ϕ ϕcap i= +  este unghiul de frecare aparentă, ţinând seama de faptul că 

planul de alunecare, format prin crearea de punţi între discontinuităţile transversale, 
prezintă macrorugozităţi. Condiţia (5.1) delimitează în figura 5.2 situaţia verasant 
instabil (5.2,a) de situaţia versant stabil (5.2,b). 
 
5.3.1.2. Versanţi alcătuiţi din roci stratificate ale căror planuri de separaţie cad spre 
exterior. Înclinarea stratificaţiei în raport cu panta versantului delimitează două 
situaţii diferite de formare a conturului de alunecare (fig. 5.3). În cazul în care 
înclinarea stratificaţiei α este mai redusă decât panta generală a versantului β , 
amorsarea alunecării la baza versantului se face pe unul dintre planurile de stratificaţie 
(fig.5.3,a). În cazul în care înclinarea stratificaţiei este mai mare decât panta 
versantului (α β> ), conturul de alunecare se închide în baza versantului prin 
forfecarea rocii (fig. 5.3,b). 
  
Pentru analiza stabilităţii versanţilor de rocă cu stratificaţie emergentă la faţa reliefului 
trebuie mai întâi definit conturul de decupare a masei de rocă potenţial instabilă (v. 
fig. 5.3,a). Faţa superioară a versantului este de obicei afectată de o serie de rosturi 
(fisuri) de întindere, care sunt discontinuităţi de amorsare a alunecării şi fac parte din 
conturul de decupare. 
 
O explicaţie a genezei acestor rosturi este prezentată în continuare. Se consideră unul 
dintre planurile de stratificaţie AD (fig. 5.4) şi se admite că eforturile normale şi 
tangenţiale pe un asemenea plan sunt date numai de greutatea proprie a rocii. 
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Fig. 5.3. Versant cu stratificaţie care cade spre exterior:  
a - cu înclinare mai mică decât panta versantului; b - cu înclinare mai mare decât 

panta versantului. 
 
 

 
 

Fig. 5.4. Schemă pentru explicarea formării rosturilor de întindere. 
 
Discontinuităţile transversale fragmentează straturile şi ca urmare se poate accepta, 
simplificat, că evaluarea eforturilor se face considerând masa de rocă compusă din 
fâşii verticale de grosime unitară. 
  
Pentru fâşia cu baza IJ = 1/cosα , eforturile unitare vor fi: 

 

σ γ α γ αn
r

r
h
IJ

h= =cos cos
1

2 ;           (5.2,a) 

τ γ α γ α α= =r
r

h
IJ

hsin sin cos
1

,         (5.2,b) 
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unde γ r  este greutatea proprie a rocii, iar h este înălţimea fâşiei faţă de planul 
stratificaţiei. Rezistenţa la forfecare pe planul AD este dată de: 

 

  τ σ ϕ γ α ϕcap a n a rc tg c h tg= + = + cos2 ,       (5.3) 
 

admiţând existenţa coeziunii aparente ca , dată de asperităţi în condiţiile unui nivel de 
efort normal mediu. 
  
Reprezentând variaţia efortului tangenţial τ  şi a rezistenţei la forfecare τ cap  în lungul 
planului de stratificaţie AD se constată prezenţa a trei zone distincte: 
- CD, în partea superioară, pentru care τ τ< cap ; 
-  BC,  în zona mediană, unde τ τ> cap  şi  
- AB,  la baza planului unde din nou τ τ< cap .  
 
Masa de rocă rezemată pe zona CD este stabilă, în timp ce masa adiacentă, rezemată 
pe zona BC are tendinţa de alunecare. Dacă rezistenţa la întindere a rocii este redusă, 
la limită neglijabilă, atunci la contactul dintre cele două mase de rocă se amorsează un 
rost de întindere. Adâncimea teoretică a fisurii se poate evalua din: 

 
τ τ= cap ,                  (5.4,a) 

sau: 
γ α α γ α ϕr f a r fh c h tgsin cos cos= + 2 ,       (5.4,b) 

din care rezultă: 
 

( )
h c

tg
f

a

r
=

−γ α α α ϕsin cos cos2          (5.5) 

 
Prezenţa rostului de întindere la faţa superioară a versantului, asociată cu amorsarea 
alunecării pe planurile de stratificaţie de la piciorul versantului, defineşte conturul de 
decupare a masei de rocă potenţial instabile (fig. 5.5).  

 

 
 

Fig. 5.5. Definirea conturului de decupare a volumului potenţial instabil. 
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În exemplul din figura 5.5, acest contur implică forfecarea pe discontinuităţi pe 
porţiunile ab, cd, ef şi gh şi forfecarea rocii pe punţile dintre acestea, respectiv bc, de 
şi fg. Pentru analiza stabilităţii versantului, conturul de alunecare se schematizează 
(fig. 5.6,a). 
 

 
 

Fig. 5.6. Analiza stabilităţii versantului: 
 a - schematizarea conturului alunecării; b - fragmentarea în prisme. 

 
Porţiunea AB corespunde forfecării pe discontinuitate, porţiunea BC este o idealizare 
a conturului bcdefgh, iar CD coincide cu rostul de întindere. Pe porţiunea BC, o parte 
din contur şi anume x BC corespunde forfecării pe discontinuităţi, iar cealaltă (1-x) 
BC corespunde forfecării rocii propriu-zise. Mărimea x se determină ca raport dintre 
suma segmentelor cd, ef şi gh şi lungimea totală a conturului poligonal bcdefgh. 
  
Pe schema de calcul din figura 5.6,a sunt figurate şi încărcările ce afectează versantul. 
S-au admis condiţiile naturale, în care intervin greutatea proprie şi efectele apei 
cantonate în masiv şi drenate spre suprafaţa versantului. Distribuţia presiunii pe 
contururile AB şi BC este schematizată, având valoarea presiunii hidrostatice în B şi 
variaţii liniare spre limitele conturului. Prezenţa apei se manifestă numai în 
discontinuităţi şi ca urmare direcţia de acţiune este perpendiculară pe stratificaţie. 
Această direcţie se menţine şi în cazul conturului BC, iar porţiunea pe care se 
manifestă presiunea este xBC  şi nu BC . 
  
Verificarea stabilităţii se face pe baza echilibrului limită, utilizând metoda prismelor. 
Se admite, în conformitate cu figura 5.6,b, că există un plan de separaţie BN care 
împarte masa potenţial instabilă în două prisme, BNCD fiind prismul activ, iar prismul 
ABN fiind prismul de rezistenţă. 
  
Condiţiile de echilibru limită ale prismului activ permit estimarea forţei de legătură 
∆ R1  necesară echilibrului. Direcţia lui ∆ R1  s-a admis, într-o primă ipoteză, ca fiind 
paralelă cu conturul BC.  Din proiecţia forţelor pe direcţia acestui contur rezultă 
relaţia din care se calculează forţa de legătură ∆ R1  : 

 
             



 172

( )G P1 1sin sin′ − ′ − =α α α                    
   (5.6) 

 
  ( ) ( )[ ]= − + + ′ − ′ − +c x BC c x BC G P tg Ra1 1 1 1cos cosα α α ϕ ∆ ,       

 
Se precizează că forţa de forfecare capabilă pe contur s-a evaluat considerând un 
acelaşi unghi de frecare ϕ  pe întreg conturul, dar coeziuni diferite c pentru roca 
propriu-zisă şi coeziunea aparentă ca  pentru discontinuităţi. 
  
Dacă ∆ R1 0≤  rezultă că prismul activ este stabil şi deci şi versantul este stabil. Dacă 
∆ R1 0>  trebuie verificată în continuare măsura în care prismul de rezistenţă poate 
asigura o asemenea forţă de legătură. Relaţia de echilibru limită pentru prismul de 
rezistenţă, provenind din proiecţia forţelor pe direcţia conturului AB are forma: 

 

( )G R2 2sin cosα α α+ ′ − =∆  
 (5.7) 

 
  ( )[ ]= + + ′ − −c AB G R P tga 2 2 2cos sinα α α ϕ∆ ,          

 
în care ∆ R2  reprezintă reacţiunea maximă care poate fi suportată de prismul de 
rezistenţă din partea prismului activ. 
  
Dacă ∆ ∆R R2 1<  versantul este instabil. Dacă ∆ ∆R R2 1>  se poate defini factorul de 
stabilitate: 

 

FS R
R

=
∆
∆

2

1
.                   (5.8) 

 
Relaţiile de calcul stabilite corespund ipotezei că reacţiunile ∆ R1  şi ∆ R2  sunt 
paralele între ele şi la rândul lor paralele cu conturul BC. Nu există nici o argumentare 
teoretică pentru o asemenea ipoteză şi, în consecinţă, urmând aceeaşi procedură sunt 
necesare verificări şi pentru alte ipoteze privind orientarea forţelor de legătură ∆ R . 
  
Trebuie menţionat şi faptul că alegerea conturului de alunecare este de asemenea 
arbitrară şi că pentru un verdict corect privind stabilitatea versantului trebuie baleate 
toate contururile cinematic posibile care au punct comun amorsarea din piciorul 
versantului. 
  
Pentru analiza stabilităţii versanţilor de rocă având stratificaţia mai înclinată decât 
panta generală a versantului, schema de încărcare şi schema de calcul sunt prezentate 
în figura 5.7. Conturul de alunecare are porţiunea CB în lungul unei discontinuităţi, iar 
porţiunea AB corespunde unui plan de forfecare a rocii propriu-zise. S-a admis aceeaşi 
ipoteză de încărcare, considerând numai condiţiile naturale. Forţele sunt date de 
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greutatea proprie a masei de rocă potenţial instabile şi de presiunea hidrostatică 
corespunzătoare unui nivel al apei cantonate în versant.  
 

 
 

Fig. 5.7. Schema de calcul a stabilităţii când stratificaţia este mai înclinată  
decât panta versantului:  

a - conturul de alunecare; b - definirea prismelor. 
 
 
 
Rezistenţa la forfecare pe conturul AB corespunde rocii propriu-zise: 
 

τ σ ϕcap nc tg= + ,                 (5.9) 
 

iar rezistenţa la forfecare pe discontinuitate are expresia: 
 

( )τ σ ϕcap ntg i= + ,               (5.10) 
 

corespunzătoare eforturilor normale σn  reduse, caz în care se manifestă unghiul de 
frecare aparentă ϕ + i . 
  
Verificarea stabilităţii se face şi de această dată pe baza echilibrului limită, utilizând 
metoda prismelor. Se admite, în conformitate cu figura 5.7,b, că există un plan de 
separaţie BN care împarte masa potenţial instabilă în două prisme, BNC fiind prismul 
activ, iar ABN fiind prismul de rezistenţă. ∆ R1  este forţa de legătură necesară 
prismului activ pentru a rămâne în echilibru. Admiţând, într-o primă ipoteză, că ∆ R1  
este paralelă cu conturul BC, proiecţia forţelor pe direcţia acestui contur şi condiţia de 
echilibru limită conduc la: 

 
( ) ( )G G P tg i R1 1 1sin cos′ = − + +α α ϕ ∆ ,        (5.11) 

 
de unde rezultă ∆ R1 . Dacă ∆ R1 0≤  rezultă că prismul activ este stabil şi deci şi 
versantul este stabil. 
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Dacă ∆ R1 0≥  se verifică în continuare măsura în care prismul de rezistenţă poate 
asigura o asemenea forţă de legătură. Relaţia de echilibru limită pentru prismul de 
rezistenţă, considerând proiecţia forţelor pe direcţia conturului AB are forma: 
 

( )G R2 2sin cos′ + ′ − =α α α∆  
(5.12) 

  ( )[ ]= + ′ + ′ −c AB G R tg2 2cos sinα α α ϕ∆ ,             
în care ∆ R2  reprezintă reacţiunea maximă care poate fi suportată de prismul de 
rezistenţă. Dacă ∆ ∆R R2 1<  versantul este instabil. Dacă ∆ ∆R R2 1>  se poate defini 
factorul de stabilitate FS = ∆ ∆R R2 1/ . 
  
La fel ca în cazul versanţilor cu stratificaţie emergentă la faţa versantului, trebuie 
precizat faptul că ipoteza privind direcţia reacţiunilor ∆ R  este arbitrară şi că, pentru 
un caz dat, procedura de verificare trebuie repetată şi pentru alte ipoteze referitoare la 
această direcţie. De asemenea, conturul de decupare a masei de rocă potenţial 
instabile este numai unul dintre contururile posibile. Pentru a aprecia corect 
stabilitatea versantului este necesar să se analizeze o multitudine de contururi care 
decupează mase de rocă cu cinematica potenţială spre faţa versantului. 
 
5.3.1.3. Versanţi în surplombă. Un caz aparte de pierdere a stabilităţii îl constituie 
ruperea prin întindere a punţii de rocă de la baza versanţilor în surplombă, de tip 
faleză (fig. 5.8).  
 
 

 
 

Fig. 5.8. Analiza stabilităţii versanţilor de tip faleză. 
 

În apropierea peretelui versantului se dezvoltă fisuri profunde prin evoluţia în timp a 
unor fisuri superficiale, generată de fenomenele de îngheţ-dezgheţ. Aceste fisuri 
profunde, denumite şi crăpături, decupează mase de rocă către perete, care prin 
ruperea bazei basculează către vale. 
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După cum se poate urmări în figura 5.8, mecanismul ruperii şi calculele de 
stabilitate sunt bazate pe scheme foarte simple. În condiţiile în care se manifestă 
numai încărcarea din greutate proprie, în secţiunea critică A-A′ de la bază apar 
eforturile de întindere (fig. 5.8,a): 

 

   σ t
N
A

M
W

G
l

e
l

= − = −





1 6
.                 (5.13) 

 
În relaţia (5.13) N = G este greutatea proprie, care are excentricitatea e faţă de 
mijlocul secţiunii AA′ ⋅ A = 1⋅l este aria secţiunii critice, iar W = 1⋅l 2 /6 este modulul 
de rezistenţă al secţiunii critice. 
  
Dacă eforturile de întindere depăşesc rezistenţa la întindere a rocii ( Rtt ,σσ > ), se iniţiază o 
rupere în secţiune, care conduce la răsturnarea masei de rocă. În mod frecvent, în 
crăpătură se manifestă şi presiunea apei infiltate din precipitaţii şi din topirea 
zăpezilor. În acest caz momentul încovoietor din secţiunea critică AA′  este dat atât de 
excentricitatea greutăţii proprii, cât şi de presiunea hidrostatică (fig. 5.8,b): 
 

   M G e h h
= +

γ 2

2 3 .                  (5.14) 

  
Eforturile de întindere din secţiunea critică sunt date de relaţia: 

 

   σ γ
t

G
l

Ge
l

h
l

= − −
6

2

3

2 .               (5.15) 

 
Condiţia de stabilitate este similară, Rtt ,σσ < . La aprecierea stabilităţii versanţilor în 
surplombă trebuie ţinut seama de faptul că deplasările de deschidere a fisurii 
perimetrale (a crăpăturii) conduc la creşterea excentricităţii forţei din greutatea 
proprie şi agravează situaţia. De asemenea, presiunea hidrostatică a apei din crăpătură 
contribuie la instabilitate cu aport semnificativ dacă se acumulează apă la cote 
ridicate. 
  
Având în vedere imposibilitatea de a dispune de date certe privind profunzimea 
crăpăturii, nivelurile de apă şi rezistenţa la întindere a rocii, se recomandă ca, în 
paralel cu calculele de stabilitate, să se asigure monitorizarea deplasărilor crăpăturii la 
faţa superioară a versantului. Când se manifestă un gradient crescut al evoluţiei 
deschiderii crăpăturii se impun de urgenţă măsuri constructive - ancoraje active sau 
pasive, decupări forţate ale surplombei şi eventual amenajarea de berme etc. (Panet, 
1976). 
 
Pentru ilustrarea acestor mecanisme s-a inserat în acest paragraf expunerea unui 
studiu de caz, referitor la prăbuşirea unui tronson al  versantului drept de la 
acumularea creată de barajul Vâlcele. 
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Studiu de caz 
 
 PRĂBUŞIREA VERSANTULUI DREPT AL ACUMULĂRII VÂLCELE 
 
Acumularea Vâlcele, creată de un baraj de 35,5 m înălţime, face parete din amenajarea 
hidroenergetică a râului Argeş, asigurând un volum util de 41,6 mil. m3 pentru centrala 
cu acelaşi nume, cu o putere instalată de 15,5 MW. 
 
Versantul drept al acumulării este înalt, cu 40 – 50 m peste cota retenţiei normale şi 
relativ abrupt, cu pante ce depăşesc 500 . Local ajunge la verticală. Din punct de vedere 
geologic versantul este format din marne argiloase cu alternanţe de nisipuri. 
 
Înainte de realizarea acumulării râul curgea la baza versantului drept, subspălând taluzul 
şi provocând periodic prăbuşiri locale. La proiectare s-au considrat necesare lucrări de 
protecţie locale, în zonele instabile, printr-un prism de piatră cu taluzul de 1:3 şi cota 
coronamentului cu cca 2 m peste nivelul normal de retenţie. Din raţiuni de economie 
protecţia s-a realizat discontinuu, anumite zone rămânând neprotejate. 
 
Prăbuşirea  versantului s-a produs la cca 3 ani de la umplerea lacului, după o periadă 
ploioasă. Tronsonul afectat a avut o lungime de 130 m şi o lăţime de cca 50 m. Ruperea 
s-a produs pe toată înălţimea versantului, volumul prăbuşit fiind de cca 26 000 m3 . În 
figura V1 este prezentat un profil transversal prin zona cu prăbuşire iar în figura V2 este 
detaliat mecanismul prăbuşirii (Raţiu şi Constantinescu, 1984). 
 

 
 

Fig.V1 Profil transversal prin versantul prăbuşit 
 
 
Fenomenul s-a produs în două etape. În etapa întâi a avut loc o alunecare lentă, spre lac, 
a unei porţiuni din treimea inferioară a versantului, pe cca 15 m înălţime. Concomitent 
pe faţa suprioară a terasei, pe platforma versantului, s-au produs crăpături deschise, cu 
grosimi de până la 80 cm, paralele cu versantul.  
 
În etapa a doua s-a produs prăbuşirea bruscă a tronsonului superior aflat în surplombă, 
ruperea afectând toată înălţimea versantului. După prăbuşire s-a format un taluz cvasi 
vertical.   
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Prăbuşirea versantului s-a datorat acţiunii mecanice a valurilor care au subspălat şi erodat 
baza versantului. În versantul rămas în surplombă starea de efort s-a modificat şi a fost 
depăşită rezistenţa la întindere a rocii, cu caracteristici modificate prin infiltraţiile de apă.
 
Datorită faptului că prăbuşirea versantului a avut un caracter local, care nu a afectat 
exploatarea acumulării, nu s-au realizat intervenţii constructive. S-a mizat pe faptul că 
fenomene similare pot să se mai dezvolte în zona afectată, care vor crea în final un 
echilibru stabil.  
 
După cedarea versantului s-a instituit un sistem de urmărire a comportării prin ridicări 
topografice periodice a 24 de borne plantate şi prin 2 piezometre, care urmăresc evoluţia 
apei cantonate în versant.  
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5.3.2. ALUNECĂRI TRIDIMENSIONALE 
 

În cazul în care sistemele de discontinuităţi decupează volume de rocă a căror 
cinematică permite ieşirea lor din relieful natural, stabilitatea versantului depinde de 
stabilitatea blocurilor de rocă care îl compun. 
  
Verificarea stabilităţii unor asemenea blocuri (volume) de rocă se face prin metoda 
echilibrului limită. În cele ce urmează se prezintă metoda propusă de Londe (1965, 
1973), care se utilizează în mod frecvent în mecanica rocilor. 

 
5.3.2.1. Ipoteze simplificatoare. În conformitate cu metoda Londe blocurile potenţial 
instabile sunt de formă tetraedrică, delimitate de discontinuităţi şi de suprafaţa 
terenului natural. Discontinuităţile pot fi falii, fisuri, planuri de şistuozitate, 
stratificaţii, care se admit în mod acoperitor plane. Un asemenea bloc este prezentat în 

 
 
 
Fig. V2 
Mecanismul prăbuşirii 
versantului. 
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figura 5.9. Blocul este localizat în zona de naştere a unui baraj arcuit. Planurile de 
discontinuitate sunt ACD (planul 1), BCD (planul 2) şi ABC (planul 3), în timp ce 
ABD constitue suprafaţa terenului natural. 

 

 
 

Fig. 5.9. Blocul tetraedric şi forţele aferente. 
 

Volumul de rocă se presupune nedeformabil, ipoteză acceptabilă dacă sistemul de 
încărcări provine din greutatea proprie a rocii şi din presiunile exercitate de apa din 
masiv. Prin extensie, această ipoteză se admite şi pentru situaţiile în care asupra 
blocului se exercită şi forţele date de construcţiile fundate pe versant, forţele date de 
sistemele de ancorare, forţele generate de acţiunea seismică etc. Planurile de separaţie 
se presupun, de asemenea, nedeformabile. 
  
Tot ca ipoteză simplificatoare se admite că rezistenţa la întindere şi coeziunea sunt 
nule în lungul planurilor de contact. Rezultă deci că rezistenţa la forfecare pe 
aceste planuri este dată numai de componenta de frecare (τ σ ϕcap ntg= ), unghiul de 
frecare ϕ  putând fi cel aparent pentru discontinuităţile de tip fisuri, stratificaţii şi 
şistuozităţi sau cel remanent în cazul faliilor. Ca urmare a ipotezelor admise, în 
calcule se neglijează influenţa distribuţiei eforturilor pe feţele de contact şi deci şi 
influenţa momentelor date de forţele implicate în stabilitate. 
  
Încărcările blocului sunt date de greutatea proprie G, de forţele de presiune P1 , P2  şi 
P3 , care acţionează pe planurile de separaţie şi de forţele exterioare cu rezultanta Q 
(v. fig. 5.9). Sub acţiunea acestor încărcări, pe planurile de separaţie se dezvoltă 
reacţiunile R1 , R2  şi R3 . Reacţiunea de tip Ri , de pe planul i (i = 1, 2, 3) se 
descompune la rândul ei în componenta normală Ni  şi componenta tangenţială Ti . 
  
Pierderea stabilităţii blocului poate avea loc prin desprinderea acestuia din versant pe 
una sau pe două suprafeţe de contact şi alunecarea spre exteriorul versantului pe cele 
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două, respectiv pe cea de a treia suprafaţă rămasă în contact. Se denumeşte mecanism 
de instabilitate alunecarea blocului pe una sau pe două suprafeţe de sprijin atunci când 
această alunecare este compatibilă cinematic. Cele şase mecanisme de instabilitate 
aferente unui bloc ABCD ca cel din figura 5.9 sunt prezentate în figura 5.10 
. 

 
 

Fig. 5.10. Definirea mecanismelor de instabilitate. 
  
Ele se grupează în mecanisme de tip i (i = 1, 2, 3) pentru primele trei situaţii şi 
mecanisme de tip ij pentru următoarele trei. 
 
5.3.2.2. Analiza condiţiilor de echilibru. Analiza condiţiilor de echilibru se face atât 
vectorial, pentru definirea condiţiilor de contact, respectiv de desprindere, cât şi 
analitic, pentru evaluarea cantitativă a reacţiunilor pe feţele de contact şi a factorului 
de stabilitate. 
  
Pentru fiecare plan de decupare i se defineşte vectorul normal pe plan 

ρ
Vi  dirijat spre 

interiorul volumului analizat.  Condiţia de contact dintre o faţă i a blocului şi faţa de 
sprijin corespondentă se exprimă prin existenţa reacţiunii normale 

ρ
Ni  dirijată spre 

interiorul volumului, deci în acelaşi sens cu 
ρ

Vi : 
 ρ ρ

N Vi i⋅ ≥0 .                (5.16) 
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Condiţiile de desprindere depind de mecanismul de instabilitate realizat. În cazul 
desprinderii unei singure feţe, notată faţa i, blocul poate aluneca pe direcţia 
intersecţiei celorlate două feţe j şi k.  Acest lucru se exprimă prin faptul că rezultanta ρ
R  a încărcărilor aplicate are o componentă pe această muchie jk în acelaşi sens cu al 
vectorului 

ρ ρ
V xVn j : 

( )ρ ρ ρ
R V xVn j ≥0 .                    (5.17) 

 
În cazul în care se desprind două feţe, notate i şi j, alunecarea se produce în planul k, 
singurul pe care se exercită încărcările aplicate (

ρ ρ
R Rk = , cu 

ρ
Rk  reacţiunea pe planul 

de contact k). Proiecţia lui 
ρ
R  în planul k are acelaşi sens cu mişcarea. Condiţia de 

desprindere pe feţele i şi j impune ca direcţia de alunecare să fie cuprinsă între 
direcţiile muchiilor comune ale planurilor i şi k, respectiv j şi k. Fără a intra în 
detaliile calculului vectorial, condiţia se exprimă prin relaţiile (Londe, 1965): 
   

            `  ( )( )ρ ρ ρ ρ ρ ρ
R V V V R Vi k i k⋅ − ⋅ ⋅ ≥0 ; 

(5.18) 
   ( )( )ρ ρ ρ ρ ρ ρ

R V V V R Vj k j k⋅ − ⋅ ⋅ ≥0 .                    

 
Relaţiile de echilibru se dezvoltă într-un sistem cartezian tridimensional convenabil 
ales, de obicei cu axa z verticală. În raport cu acest sistem componentele vectorilor 
implicaţi sunt: 

− vectorii unitari normali pe planurile de decupare: 
 

   [ ]
ρ

V a b ci i i i
T→  cu a b ci i i

2 2 2 1+ + = ; 
 

− greutatea proprie a blocului: 
 

   [ ]
ρ

G G G Gx y z
T

→ ; 
 

− încărcarea exterioară: 
 

   [ ]ρ
Q Q Q Qx y z

T
→ ; 

− forţele de împingere date de apa din discontinuităţi pe planul aferent: 
 

   [ ]
ρ
P a P b P c Pi i i i i i i

T→ . 
 
 Rezultanta încărcărilor aplicate are la rândul ei componentele: 

 

   [ ]ρ
R R R Rx y z

T
→ , 

cu:   
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 R G Q a Px x x i i= + +∑
1

3
;     

 R G Q b Py y y i i= + +∑
1

3
;                           (5.19) 

          R G Q c Pz z z i i= + +∑
1

3
.          

 
Reacţiunile pe planurile de separaţie sunt defalcate în reacţiuni normale şi reacţiuni 
tangenţiale, având fiecare componente în sistemul cartezian de forma: 

 ρ ρ
R N Ti i i= + ,    

 
cu componentele: 
 

R N Tix ix ix= + ; 
R N Tiy iy iy= + ;                                           (5.20) 

         R N Tiz iz iz= + .      
 

  
Relaţiile de calcul pentru mecanismele de instabilitate de tip i. În conformitate cu 
acest mecanism desprinderea se face pe planul i, planele j şi k fiind plane pe care se 
produce alunecarea. În acest caz N Ti i= =0 . 
  
Condiţiile de existenţă a mecanismului de instabilitate de tip i sunt date de relaţia 
(5.17), care exprimată analitic devine: 

 
 ( ) ( ) ( )a S a R b S b R c S c Rk jk j x k jk j y k jk j z− + − + − ≥0 ;         

 
           ( ) ( ) ( )a S a R b S b R c S c Rj jk k x j jk k y j jk k z− + − + − ≥0 ;            (5.17′) 

 
           ( ) ( ) ( )b c c b R c a a c R a b b a Rk j k j x k j k j y k j k j z− + − + − ≥0 ,        

 
unde S jk  are expresia: 

S a a b b c cjk j k j k j k= + + . 
 

Componentele vectorilor N N Tj k j, ,  şi Tk  trebuie să îndeplinească condiţiile de 
definire : 

 
ρ ρ
N V

c N b N
a N c Nj j

j jy j jz

j jz j jx
× = ⇒

− =
− =





0
0
0 ;         (5.21) 
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ρ ρ
N V

a N b N
a N c Nk k

k ky k kz

k kz k kx
× = ⇒

− =
− =





0
0
0 ;        (5.22) 

ρ ρ
T V a T b T c Tj j j jx j jy j jz. = ⇒ + + =0 0 ;      (5.23) 
ρ ρ
T V a T b T c Tk k k kx k ky k kz. = ⇒ + + =0 0 .      (5.24) 

 
Condiţia de deplasare potenţială în lungul muchiei comune jk este dată de relaţiile: 

 ρ ρ
T V a T b T c Tj k k jx k jy k jz. = ⇒ + + =0 0 ;      (5.25) 

 ρ ρ
T V a T b T c Tk j j kx j ky j kz. = ⇒ + + =0 0 .       (5.26) 

 
În analiza stabilităţii, de interes este reacţiunea tangenţială totală mobilizată 
T T Tj k= + , rezultată ca suma algebrică, dat fiind direcţia lor comună, definită de 
muchia jk. În consecinţă, relaţiile (5.23) şi (5.26) şi respectiv (5.24) şi (5.25) se pot 
aduna, rezultând: 

 
a T b T c Tj x j y j z+ + =0 ;               (5.27) 
a T b T c Tk x k y k z+ + =0 ,               (5.28) 

 
T Tx y, şi Tz  fiind componentele carteziene ale reacţiunii tangenţiale totale T. 
Condiţiile de echilibru ale volumului de rocă se exprimă sub forma: 

 
R T N Nx x jx kx+ + + = 0 ;  

   R T N Nz z jz kz+ + + = 0 ;                                 (5.29) 

R T N Ny y jy ky+ + + = 0 .  
 

Din sistemul de ecuaţii algebrice format de relaţiile (5.21), (5.22), (5.27), (5.28) şi 
(5.29), în total nouă ecuaţii, se pot obţine cele nouă necunoscute N jx , N jy , N jz , 
Nkx , Nky , Nkz , Tx , Ty , Tz . 
  
Factorul de stabilitate se evaluează ca raport între forţa tangenţială capabilă, care 
poate fi preluată prin frecare pe planurile de contact şi forţa tangenţială mobilizată în 
condiţiile echilibrului limită: 

 

  FS
N tg N tg

T
j j k k=

+ϕ ϕ
,               (5.30) 

unde: 

  N N N Nj jx jy jz= + +2 2 2 ;    N N N Nk kx ky kz= + +2 2 2  ;    T T T Tx y z= + +2 2 2        (5.31) 
    
  ,         
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iar ϕ j  şi ϕk  sunt unghiurile de frecare (aparentă sau reziduală, după caz) ce 
caracterizează discontinuităţile j şi k. 
 
Relaţiile de calcul pentru mecanismele de instabilitate de tip ij. În conformitate cu 
acest mecanism desprinderea se face pe planele de decupare i şi j, alunecarea 
producându-se în planul k. În acest caz N Ti i= =0  şi N Tj j= =0 . 
  
Condiţiile de existenţă a mecanismului de instabilitate de tip ij sunt date de relaţiile 
(5.18), care exprimate analitic devin: 
 

 − − − ≥a R b R c Rk x k y k z 0 ;          
 

( ) ( ) ( )a a S R b b S R c c S Ri k ik x i k ik y i k ik z− + − + − ≥0 ;            (5.18′) 
 

            ( ) ( ) ( )a a S R b b S R c c S Rj k jk x j k jk y j k jk z− + − + − ≥0 ,       
 

unde: 
S a a b b c cik i k i k i k= + + ; 

 
S a a b b c cjk j k j k j k= + + . 

 
Componentele normale şi tangenţiale ale vectorului reacţiune Rk  din planul de 
contact sunt definite de relaţiile: 

 
ρ ϖ
N V

c N b N
a N c Nk k

k ky k kz

k kz k ky
× = ⇒

− =
− =





0
0
0    ;         (5.32) 

 ρ ρ
T V a T b T c Tk k k kx k ky k kz. = ⇒ + + =0 0 .       (5.33) 

 
Condiţiile de echilibru ale volumului de rocă se exprimă sub forma: 

 
R T Nx kx kx+ + =0 ;   

                       R T Ny ky ky+ + =0 ;                                (5.34) 

                   R T Nz kz kz+ + =0 .              
 

Sistemul algebric de ecuaţii format de relaţiile (5.32), (5.33) şi (5.34), în total şase 
ecuaţii, permite evaluarea celor şase necunoscute N N N T T Tkx ky kz kx ky kz, , , , , .  
 
Factorul de stabilitate se defineşte ca raport între forţa tangenţială capabilă, care poate 
fi preluată prin frecare pe planul de contact k şi forţa tangenţială mobilizată în 
condiţiile echilibrului limită: 
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FS N tg
T

k k

k
=

ϕ
,                 (5.35) 

unde: 

N N N Nk kx ky kz= + +2 2 2 ;         T T T Tk kx ky kz= + +2 2 2 , 
 

iar ϕk  este unghiul de frecare, aparentă sau reziduală, după caz, aferent 
discontinuităţii k. 

 
Pentru ilustrarea mecanismelor de instabilitate a versanţilor prin expulzarea unor 
blocuri / diedre de rocă şi pentru schemele de calcul aferente este inserat în text un 
studiu de caz ce tratează un accident care a preocupat mult constructorii de baraje din 
România, anume Alunecarea versantului stâng aval de barajul Vidraru.   
 
 
Studiu de caz 
 
ALUNECAREA VERSANTULUI STÂNG AVAL DE BARAJUL VIDRARU  
 
Barajul Vidraru, amplasat in cheile Argeşului din masivul Făgăraş, realizează un lac 
de acumulare cu un volum de 465 milioane m3 pentru producerea de energie electrică, 
alimentare cu apă a zonelor din aval şi atentenuarea viiturilor. 
 
Barajul, de tip arcuit cu dublă curbură, are înălţimea de 166 m, grosimea la bază de 25 
m, grosimea la coronament de 6 m şi lungimea arcului la coronament de 317 m. 
Barajul este dotat cu două goliri de fund (fig. V1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V1. Golirile de fund ale barajului Vidraru. 
 
Prima, denumită golirea Nr. 1, a servit în perioada de executie la devierea apelor. 
Diametrul golirii este de 4,2 m, iar lungimea totala este de 218 m. Este echipată cu 2 
vane plane de 1,00 X 2,00 m2, una de serviciu şi alta de siguranţă, amplasate in casa 
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 vanelor şi acţionate de servomotoare cu ulei sub presiune. Cea de a doua golire, 
denumită golirea Nr. 2, a fost realizată prin reamenajarea tunelului căii ferate 
forestiere, dezafectată prin construirea barajului. Diametrul galeriei este de 5,20 m, iar 
lungimea 244 m. Galeria este echipată cu 2 vane : 
 - o vana plana de 3 X 4,5 m2, cu inchidere rapida, amplasată în aceeaşi casă de vane 
cu cea a golirii nr. 1; 
  - o vană de serviciu, de tip Johnson, cu diametrul de 1,8 m, amplasată la capatul aval 
al galeriei, intr-un bloc de beton de 17 m lungime, lipit de versantul stâng;  

 
Galeria golirii este cămăşuită cu cu beton  simplu si  torcret  armat de  6  cm până la 
blindajul cu tolă de oţel cu diametrul de 5,20 m care bordează vana plană pe 15,60m 
în amonte şi, respectiv, pe 17,10 m în aval de aceasta. Aval de vana plană cămăşuiala 
a fost  continuată cu beton simplu si torcret armat de 6 cm. 
 
Accidentul produs la data de 6 iulie 1974 a constat în expulzarea unui diedru de rocă 
din amonte de vana Johnson şi ruperea prin forfecare a golirii Nr. 2.   
 
Roca din amplasament este formată din gnaise de Cozia masive. Morfologia văii este 
accidentată, cu versanţi abrupţi. Şistuozitatea este orientată pe direcţia E-V (râul 
fiind orientat N-S), cu înclinări spre aval. În versanţi au fost identificate o serie de 
falii cu deschideri reduse umplute cu material brecio-cimentat. Faliile secundare au 
deschideri sub 3 cm şi sunt umplute cu material feldspatic cuarţos (fig. V2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V2. Situaţia geologică la versantul drept, amonte de vana Johnson. 

Vana 
Johnson 

Diedrul desprins
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 Mult mai multe informaţii au fost obţinute în urma investigaţiilor ulterioare 
accidentului. După golirea lacului şi epuizarea apelor din talveg, în zona 
expulzării blocului de rocă s-a putut constata existenţa unui plan de 
şistuozitate care se dezvolta sub nivelul radierului galeriei, cu inclinare până 
la 37° şi cădere spre firul văii. Releveul geologic intocmit arata ca planul de 
şistuozitate este legat de  sistemul de falii si fisuri ale versantului, pe care îl 
fragmentează în blocuri de dimensiuni mari (vezi secţiunile transversale din 
figura V2). 
 
Pentru a clarifica de ce accidentul nu s-a petrect la darea în exploatare a acumulării, 
din 1966, ci numai cu 8 ani mai târziu  se prezintă în continuare filmul evenimentelor 
care au precedat accidentul. 
 
De la darea în exploatare a acumulării, în 1966, şi până la 24 iunie 1974 închiderea 
galeriei de golire Nr. 2 a fost asigurată de vana plană. Tronsonul între vana plană şi 
vana Johnson nu a fost pus sub presiune. Începând cu 24 iunie 1974 vana plană a 
intrat în revizie şi închiderea golirii s-a realizat cu vana Johnson, respectivul tronson 
fiind pus pentru prima dată sub presiune. La 6 iulie lucrările de revizie erau încheiate, 
urmând ca vana plană să fie închisă la reluarea lucrului. De menţionat că în perioada 
reparaţiilor au fost precipitaţii extrem de bogate, cu 21 de zile ploioase în iunie cu o 
precipitaţie sumată de 186 l/m2 .  

 
Pe data de 6 iulie 1974, în jurul orei 13:00, barajistul şi membrii echipei de 
revizie au observat că din versant se scurg jeturi de apă, antrenând pământ şi 
vegetaţie. Fenomenul era localizat in 3 puncte, situate între casa vanelor plane şi 
vana Johnson, deasupra albiei râului. Barajistul a anunţat hidrocentrala şi s-a 
refugiat pe malul drept, de unde a observat apoi că se desprind şi se prăbuşesc blocuri 
mari de rocă, in amonte de vana  Johnson, insoţite de puternice jeturi de apă. 
 
Desprinderea din versant a blocurilor de rocă a produs ruperea galeriei nr. 2, in 
amonte de vana Johnson , generând o viitură de cca 600 m3/s. Viitura a distrus 
liniile electrice de alimentare cu energie a instalaţiilor de manevrare a vanelor. 
Încercările de a inchide vana plană de la golirea nr. 2 şi a opri scurgerea apelor 
nu a fost posibilă în lipsa energiei  electrice. Abia după sosirea unui grup 
electrogen, la ora 19:30, vana plană a fost deblocată şi inchisă prin cădere liberă. 
 
În esenţă, accidentul a constat în desprinderea din versantul stâng a unui volum de 
rocă  de 10 000 m3 , care a produs ruperea galeriei în zona de îmbinare a tronsonului 
betonat cu tronsonul blindat şi deplasarea spre aval a blocului de beton al vanei 
Johnson. Au fost pagube materiale foarte mari, două persoane şi-au pierdut viaţa, 
două linii de înaltă tensiune, care furnizează energie sistemului naţional au fost scoase 
din funcţiune pe intervale de 55 şi respectiv 85 de ore. În fotografia fV1 se poate 
urmări conturul de decupaj al volumul desprins din masiv.   
 
Se poate urmări de asemenea  noua poziţie a blocului vanei Johnson după 
accident, secţiunea forfecată a galeriei şi suprafeţele relativ lise, cu rocă alterată, a 
rocii rămase, care indică clar existenţa unor falii preexistente. 
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Foto fV1. Vedere din aval a locaşului diedrului de rocă desprins din versant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din investigaţiile suplimentare, studiile de teren şi calculele efectuate după 
accident s-a stabilit că pierderea stabilităţii blocului de rocă s-a datorat presiunii 
produse de apa din masivul stincos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V3. Schema de calcul a stabilităţii diedrului de rocă        
decupat de faliile (1) şi (2) şi de planul de şistuozitate. 
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 Analiza prin metoda echilibrului limită a stabilităţii diedrului de rocă decupat de 
falii şi de planul de şistuozitate arată clar că ridicarea cu 10 ... 20 m a nivelului 
apei în faliile 1 şi 2 (preexistente) conduce la instabilitate (factor de stabilitate sub 
1). Schema de calcul a stabilităţii şi dependenţa factorului de stabilitate de 
ridicarea nivelului apei cantonate în masiv sunt prezentate în figura V3.   
 
Prezenţa apei in masiv s-a datorat în principal exfiltraţiilor din tronsonul de galerie 
dintre vana plană şi vana Johnson, aflat pentru prima dată sub presiune. Apa a 
percolat cămăşuiala de beton iar injecţiile de consolidare – impermeabilizare nu 
au reuşit să închidă toate discontinuităţile. Cantonarea apei s-a realizat cu 
precădere în faliile predecupate. Un aport l-au adus şi  precipitaţiile abundente. 
Pînă la intrarea în revizie a vanei plane, apele infiltrate în versant erau drenate de 
tronsonul de galerie liberă dintre vana plană şi vana Johnson. În perioada 
premergătoare accidentului apele infiltrate nu au mai avut acelaşi drenor şi s-au 
acumulat. Este foarte probabil că punerea sub presiune a galeriei a produs şi unele 
modificări ale stării fisurilor care au potenţat circulaţia apei prin versant. 
 
Pierderea stabilitatii blocului de rocă a avut un caracter local, fără a afecta 
stabilitatea generala a versantului şi deci siguranţa barajului. 
 
Lucrările de remediere au constat în blindarea tronsoanelor de galerie a golirii de fund  
amonte  şi aval de  casa  vanelor şi recondiţionarea vanei Johnson şi reamplasarea 
acesteia la cca 10 m amonte de vechiul amplasament. Pentru stabilizarea versantului 
afectat de alunecare s-a executat un masiv de consolidare, din beton, între cei doi 
versanţii, şi un prag de consolidare tot din beton, amplasat transversal albiei 
Argeşului, in dreptul blocului vanei Johnson. În acelaşi scop s-a extins sistemul de 
drenaj prin foraje noi executate din galeria barajului, de pe versanţi, din casa vanelor 
şi din galerie.  
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5.3.3. ANALIZE DE SENSIBILITATE 

 
Analiza stabilităţii versanţilor prin metoda echilibrului limită, fie bidimensională fie 
tridimensională, conduce în final la evaluarea unui factor de stabilitate. Mărimea 
acestuia depinde direct de valorile parametrilor implicaţi şi de condiţiile de încărcare 
din masiv (rezistenţa la forfecare a rocii, rezistenţa la forfecare pe discontinuităţi, 
nivelul apei subterane în masiv şi condiţiile de drenare, asimilarea plană a suprafeţelor 
de discontinuitate etc.). Aceste date nu pot fi determinate cu acurateţe, iar uneori nu 
pot fi nici măcar măsurate. În aceste condiţii se pune firesc întrebarea care este modul 
de interpretare a factorilor de stabilitate, în fapt coeficienţi de siguranţă în cazul 
valorilor supraunitare. Conceptul de coeficient de siguranţă, aşa cum este el utilizat în 
ingineria construcţiilor, este greu de extins în problemele de mecanica rocilor, având 
în vedere că, funcţie de valorile parametrilor în domeniul lor de existenţă, pot apare o 
multitudine de factori de stabilitate. 
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Utilizarea abordării probabiliste, care s-a impus în anumite domenii ale ingineriei, nu 
constituie o alternativă viabilă în acest caz. Introducerea probabilităţii de cedare (de 
alunecare a versantului) este greu de acceptat atâta timp cât nu variabilitatea 
parametrilor este principala problemă  ci dificultatea de evaluare a acestora. În lipsa 
unei populaţii statistice pentru valorile parametrilor implicaţi, procedurile de definire 
a probabilităţii de cedare devin fără sens. 
  
Pentru a elimina inconsecvenţele semnalate, Londe (1982) propune, într-o primă 
variantă, înlocuirea factorilor de stablitate şi deci a coeficienţilor de siguranţă globali, 
cu o serie de coeficienţi de siguranţă parţiali, caracterizând fiecare dintre parametrii 
determinanţi în analiza stabilităţii. Un asemenea coeficient parţial, caracterizând 
parametrul pi , are forma c p ps i i L= / ,  unde pi L,  este valoarea limită a parametrului 
pi  care conduce la instabilitate. Valoarea pi L,  se determină atribuind valori numerice 

tuturor parametrilor cu excepţia lui pi  şi calculând valoarea pi L,  pentru FS = 1. 
Procedura este vizualizată în figura 5.11 pentru cazul a doi parametrii determinanţi.  

 
 

Fig. 5.11. Prezentarea unei analize de sensibilitate. 
 
Alternativa propusă de Londe nu elimină însă caracterul arbitrar al definirii 
coeficienţilor de siguranţă. O primă întrebare este ce valoare se atribuie parametrilor, 
cu excepţia lui pi , valorile medii, valorile minime, valorile cu o anumită probabilitate 
de apariţie ? O a doua întrebare rezultă de la sine. Cum se vor interpreta cei 2...3 
coeficienţi de siguranţă cu valori mult diferite şi cu înţeles diferit ? 
  
Un compromis între factorul de stabilitate unic şi conceptul de coeficienţi de siguranţă 
parţiali o constituie analiza de sensibilitate. În loc să se calculeze un singur factor de 
stabilitate FS, se utilizează relaţia de definire a acestuia pentru a analiza influenţa pe 
care o exercită asupra lui FS fiecare dintre parametrii determinanţi, asupra cărora se 
poate interveni, după caz, cu lucrări inginereşti. Această influenţă se exprimă ca 
derivată parţială de forma ∂ ∂FS pi/ . Derivatele parţiale indică de fapt ponderea pe 
care o are fiecare dintre parametrii în asigurarea stabilităţii şi în acest fel dirijează 
atenţia şi măsurile de intervenţie către acei parametrii care cu adevărat contează     
( p2  în cazul din fig. 5.11). 
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O exemplificare a modului de desfăşurare a unei analize de sensibilitate este 
prezentată în figura 5.12. Se analizează stabilitatea versantului pe care este fundată 
culea unui baraj arcuit. În zona culeii se pot detaşa volume de rocă decupate de 
fisuraţia de întindere ri , cauzată de împingerea barajului şi a apei pe paramentul 
amonte al culeii, de planurile de stratificaţie ale rocii s şi de un sistem fisural f. 
Fisuraţia de întindere ri  are poziţie fixă, asociată piciorului amonte al culeii, în timp 
ce discontinuitatea dată de stratificaţie poate varia în elevaţie. 
 

 
 

Fig. 5.12. Analiza stabilităţii versantului drept al unui baraj arcuit: 
a - plan de situaţie; b - secţiune caracteristică; c - determinarea planului 

de alunecare critic; d - analiza de sensibilitate. 
 
Mecanismul de instabilitate potenţială constă în desprinderea pe ri  şi alunecarea pe 
muchia CD de intersecţie a planului de stratificaţie cu planul de fisuraţie. Tendinţa de 
instabilitate este dată de împingerea barajului şi de presiunea apei pe paramentul 
amonte al culeii. Ca încărcări mai intervin greutatea proprie a culeii şi respectiv a 
masei de rocă potenţial instabile, precum şi forţele de subpresiune care se manifestă 
pe planurile de decupare. Într-o primă etapă s-a determinat poziţia planului de 
stratificaţie critic, care conduce la factorul de stabilitate minim. Parametrii 
caracteristici în analiză sunt unghiul de frecare ϕ  pe stratificaţie şi coeficientul de 
reducere a subpresiunilor m, coeficient care reflectă efectul injecţiilor de etanşare 
realizate în versant. Valorile de calcul ale acestor parametrii au fost stabilite, prin 
studiile geologice - inginereşti, la ϕ = 20o şi m = 0,5. Pentru aceste valori s-au 
determinat factorii de stabilitate corespunzători unui set de cote z, ce definesc poziţia 
planului de alunecare dat de stratificaţie. Valoarea lui z care conduce la FS = 2,8= min 
s-a ales drept valoare critică (fig.5.12,c). Factorul de stabilitate FS = 2,8 nu este însă 
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integral semnificativ dat fiind faptul că studiile efectuate au indicat o plaje largă de 
valori pentru parametrii caracteristici: ϕr ∈ [13...35o] şi m∈ [0.2...1]. Reluând analiza 
pentru combinaţiile ϕc = 20o (calcul) şi m =1 (maxim) şi respectiv ϕ = 13o (minim) şi 
mc = 0,5 (calcul) s-au determinat noii factori de stabilitate FS′=1,3 şi respectiv 
FS″=1,1.  
  
Au rezultat astfel ponderile în stabilitate ale celor doi parametrii 
( 7.11.18.2/ =−=∆ϕ∂ FS ) şi ( .5.13.18.2/ =−=∆mFS∂ ). Numitorii ∂ϕ  şi respectiv 
∂ m  s-au ales ∆ϕ = −ϕ ϕc min  şi ∆m m mc= −max , iar variaţia ∂ FS  a rezultat din 
analiza stabilităţii. Măsurile constructive preconizate pentru stabilizarea zonei culeii 
erau drenarea, cu efect favorabil de reducere a subpresiunilor şi ancorarea, cu efect de 
suplimentare a forţei tangenţiale capabile pe planurile de alunecare. Faptul că 
ponderea rezistenţei la forfecare pe stratificaţie a rezultat mai mare decât aceea a 
reducerii subpresiunii, a impus ca măsură suplimentară de stabilizare a versantului 
ancorarea rocii cu o reţea de ancore pasive. Desigur, în cazul în care raportul 
ponderilor ar fi fost invers, soluţia de drenare ar fi fost cea mai portivită. 
  
În final trebuie precizat faptul că factorii de stabilitate, coeficienţii de siguranţă 
parţiali şi analizele de sensibilitate furnizează elemente cantitative ce ajută gândirea 
inginerească. Verdictul final privind stabilitatea şi eventual adoptarea de măsuri 
constructive rămân însă în sarcina inginerilor care au suficientă experienţă în 
problemele de mecanica rocilor. 
 
 
5.4. STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR FUNDATE PE VERSANŢI 
DE ROCĂ 

 
Dintre construcţiile care se încadrează în această categorie fac parte pilele podurilor şi 
viaductelor, casele de vane şi masivele de ancoraj ale conductelor forţate. Fiind 
amplasate pe faţa versantului sau la limita superioară a versantului, încărcările 
suplimentare pe care acestea le exercită pot genera pierderi de stabilitate. 
  
O primă clasă de instabilităţi afectează versantul ca atare. Contururile pe care se 
dezvoltă astfel de alunecări sunt profunde şi se definesc la fel ca în analizele normale 
de stabilitate (fig. 5.13, contururile 2). Construcţiile fundate pe versant aduc un aport 
suplimentar de încărcare, dar metoda de calcul şi procedurile de verificare a stabilităţii 
sunt aceleaşi cu cele prezentate în paragraful anterior. 
  
O a doua clasă de instabilităţi are caracter local şi periclitează construcţia ca atare, 
alunecarea dezvoltându-se însă tot în masa de rocă. După cum se poate urmări în 
figura 5.13, contururile superficiale 1 sunt amorsate de excavarea fundaţiei. În cazul 
masivelor stratificate sau cu şistuozitate ordonată, mecanismul de instabilitate este 
potenţat de sistemele de discontinuităţi de tipul rosturilor interstrate şi a fisurilor. 
 
Analiza stabilităţii locale a construcţiilor fundate pe versanţi de rocă stratificaţi se 
realizează tot prin metoda echilibrului limită. Contururile 1 pe care se pot dezvolta 
alunecările depind de orientarea stratificaţiei în raport cu panta versantului. În cazul în 
care stratificaţia cade spre interior (fig. 5.13,a), contururile de alunecare pornesc de la 
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limita excavaţiei, au o zonă de forfecare în roca propriu-zisă şi ies la faţa versantului 
fie în lungul fisuraţiei, fie prin rupere în rocă. 
 

  
 

Fig. 5.13. Alunecări în masa de rocă cauzate de forţele suplimentare  
date de construcţii:  

a - pilă de viaduct; b - masiv de ancoraj. 
 

În cazul în care stratificaţia emerge la faţa versantului (fig. 5.13,b) contururile de 
alunecare pornesc de la limita excavaţiei, se dezvoltă în lungul stratificaţiei şi ies la 
faţa versantului prin forfecare în rocă. 
  
Procedura de verificare a stabilităţii locale a construcţiilor fundate pe versanţi, având 
stratificaţia cu cădere spre interior, este prezentată în figura 5.14. Planul de forfecare 
BC, impus de conturul fundaţiei, implică forfecarea rocii. Admiţând separarea pe linia 
CE între construcţie şi blocul de rocă aval, denumit în continuare prism de rezistenţă, 
într-o primă etapă se verifică condiţiile de echilibru pentru construcţie.  
 

 
 
 

Fig. 5.14. Schema de calcul a stabilităţii în cazul stratificaţiei cu cădere  
spre interior:  

a - conturul de alunecare; b - definirea prismului de rezistenţă. 
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Dacă rezultanta R a forţelor exterioare şi a greutăţii proprii face unghiul θ  cu 
verticala, forţa activă, care tinde să producă alunecarea pe planul BC, este: 
 

( )FA R= ′ +sin α θ .                (5.36) 
 

Rezistenţa la forfecare pe planul BC fiind τ σ ϕcap nc tg= + , unde c şi ϕ  sunt 
parametrii de forfecare ai rocii, forţa capabilă pe acest plan este: 

 
( ) ϕθα tgRCBcFC ++= 'cos

ρ
.             (5.37) 

 
Dacă ∆ F FA FC= − <0 , construcţia este stabilă. Dacă ∆ F >0  se verifică în continuare 
măsura în care prismul de rezistenţă este capabil să preia excedentul de forţă activă. 
  
Pentru conturul CD, dezvoltat în lungul fisuraţiei, considerată normală pe stratificaţie, 
rezistenţa la forfecare este ( )τ σ ϕcap n tg i= + , cu ϕ + i  unghiul de frecare aparentă. În 
acest caz, pe CD, forţa activă şi respectiv forţa capabilă sunt: 
 

( ) ( )FA F G′ = − + ′ − −∆ cos sin90 90α α α ;          (5.38) 
 

( ) ( )[ ] ( )FC F G tg i' sin cos= − + ′ + − +∆ 90 90α α α ϕ .    (5.39) 
 

Factorul de stabilitate se defineşte ca raport al celor două forţe: 
 

FS FC
FA

′ =
′
′

.                    (5.40) 

 
Pentru conturul CD′, dezvoltat prin forfecarea în lungul planului de rupere, rezistenţa 
la forfecare este τ σ ϕcap nc tg= + , la fel ca în cazul planului BC. Forţele activă şi 
respectiv capabilă pe CD′ sunt: 
 

 ( ) ( )FA F G′′ = − − − − ′∆ cos / sin /45 2 45 2ϕ ϕ α ;                  (5.41) 
 

   [ ] ϕαϕϕ tgGFCDcFC )'2/45(cos)2/45sin('" −−+−∆+= .  (5.42) 
  
Factorul de stabilitate are în acest caz valoarea: 

 

FS FC
FA

" = ′′
′′

.                    (5.43) 

 
Având în vedere că ambele contururi CD şi CD′ sunt posibile, factorul de stabilitate la 
alunecare va fi FS = min (FS′, FS″). 
  
În cazul construcţiilor fundate pe versanţi cu stratificaţia emergentă la faţa 
versantului, procedura de verificare a stabilităţii locale este asemănătoare. Notaţiile şi 
schema de calcul sunt prezentate în figura 5.15.  
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Fig. 5.15. Schema de calcul a stabilităţii în cazul stratificaţiei emergente  
la faţa versantului:  

a - conturul de alunecare; b - definirea prismului de rezistenţă. 
 
Planul de forfecare BC se dezvoltă în lungul stratificaţiei. Admiţând şi de această dată 
separarea pe linia CE între construcţie şi blocul de rocă aval, în prima etapă se verifică 
condiţiile de echilibru pentru construcţie. Forţa activă este R, fiind rezultanta forţelor 
exterioare şi a greutăţii construcţiei. Forţa activă, care tinde să producă alunecarea pe 
planul BC este: 

 
( )FA R= +sin α θ ,                (5.36′) 
 

iar forţa capabilă rezultă din mobilizarea frecării pe stratificaţie: 
 
( )FC R tg= +cos α θ ϕ ,             (5.37′) 

 
unde ϕ  este unghiul de frecare pe discontinuităţile interstrate. 
  
Dacă ∆ F FA FC= − <0  construcţia este stabilă. Dacă ∆ F > 0  se verifică, într-o a doua 
etapă, măsura în care prismul de rezistenţă CDE este capabil să preia excedentul de 
forţă activă. Pe conturul CD rezistenţa la forfecare a rocii este τ σ ϕcap nc tg= + , cu c şi 
ϕ  parametrii rezistenţei la forfecare a rocii.  
 
Forţele activă şi respectiv capabilă pe CD sunt: 

 
( ) ( )FA F G′ = − − − −∆ cos / sin /45 2 45 2ϕ ϕ α ;           (5.44) 

 
[ ] ϕαϕϕ tgGFCDcFC )2/45(cos)2/45sin(' −−+−∆+= .   (5.45) 

 
Factorul de stabilitate are definirea (5.40). Pe baza procedurilor de verificare 
prezentate rezultă că adâncirea cotei de fundare pe versant are efect benefic, mărind 
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prismul de rezistenţă şi în felul acesta capacitatea de preluare a excedentului de forţă 
activă care tinde să producă alunecarea. 

 
5.5. INFLUENŢA APEI ASUPRA STABILITĂŢII VERSANŢILOR 

 
Apa din masivele de rocă reduce rezistenţele mecanice şi exercită forţe de presiune pe 
pereţii discontinuităţilor şi pe orizonturile mai puţin permeabile din masiv. Prin aceste 
două efecte, la care se adaugă şi efectul mecanic al infiltraţiilor care debuşează pe 
panta versantului, apa creează şi uneori chiar declanşează instabilităţi de versant. 

 
5.5.1. REDUCEREA REZISTENŢELOR MECANICE 

 
Rocile aflate sub nivelul apei, precum şi cele ce au un conţinut semnificativ de apă, au 
rezistenţe mecanice mai reduse. Încercările de laborator au pus în evidenţă faptul că 
reducerea rezistenţei la compresiune ca şi a rezistenţei la forfecare depinde de gradul de 
saturaţie al rocii, de porozitate şi de permeabilitate. 
  
În figura 5.16,a se prezintă reducerea rezistenţei la compresiune în funcţie de 
umiditate pentru cuarţite şi gresie şi se pune în evidenţă faptul că aceste reduceri pot 
atinge chiar 50 %. Influenţa porozităţii şi a gradului de saturaţie se poate urmări în 
tabelul 5.1, în care, pentru câteva tipuri de gresii, se prezintă rezistenţele mecanice 
relative în stare uscată şi saturată (Andrei, 1983). 
  

 
Fig. 5.16. Reducerea rezistenţelor mecanice ale rocilor  

în funcţie de conţinutul de apă:  
a - rezistenţa la compresiune R; b - parametrii rezistenţei la forfecare.  

 
Reducerea rezistenţelor la compresiune şi întindere are efecte directe asupra 
stabilităţii versanţilor în cazul mecanismelor de instabilitate ce implică ruperi la 
nivelul rocii. Reducerea rezistenţelor afectează însă şi parametrii rezistenţei la 
forfecare, prin cedarea mai uşoară a asperităţilor şi reducerea coeziunii. 
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Pentru stabilitatea versanţilor caracteristica fundamentală a rocii este rezistenţa la 
forfecare. În cazul rocilor saturate principalul efect este dat de presiunea interstiţială, 
care reduce componenta de frecare a rezistenţei la forfecare: 
 

( )τ σ ϕcap nc p tg= + − ,              (5.46) 
 

unde p este presiunea interstiţială. 
 

Tabelul 5.1. Rezistenţe mecanice relative pentru gresii 
 

Porozitate 
activă 

% 

Grad de 
saturare 
S r (%) 

Rezistenţe mecanice relative 
% 

  Uscat Saturat 
0,25 
2,5 
6 
10 
15 

19,5 

25 
42 
22 
9 
4 
3 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

53 
45 
57 
45 
48 
45 

 
De structura acestei relaţii se ţine seama implicit în toate procedurile de verificare 
prezentate anterior. Forţa de presiune a apei P apare în schema de încărcare şi ca 
urmare reacţiunile pe planurile de lunecare sunt date numai de eforturile efective 
σn p− . 
  
Pentru anumite categorii de roci prezenţa apei produce însă şi reduceri ale 
parametrilor intrinseci ai rezistenţei la forfecare c şi ϕ . Astfel, încercările de tip 
triaxial realizate pentru gresii uscate şi saturate au pus în evidenţă reduceri ale 
coeziunii de până la 50 % (fig. 5.16,b). 
  
Reducerea rezistenţelor mecanice şi în special a rezistenţei la forfecare a rocilor aflate 
sub nivelul apei impune ca, la alegerea parametrilor de calcul a stabilităţii, să se ţină 
seama de acest aspect. Pe suprafeţele de lunecare potenţială parametrii rezistenţei la 
forfecare trebuie diferenţiaţi pe zonele aflate desupra şi respectiv sub nivelul apei 
cantonate în masiv. 

 
5.5.2. EFECTUL PRECIPITAŢIILOR ŞI AL ÎNGHEŢULUI 

 
O parte din precipitaţiile care cad pe suprafaţa versantului pătrund prin 
discontinuităţile masivului stâncos şi ies în apropierea piciorului versantului sub 
formă de izvoare (fig. 5.17,a). Aportul apei din precipitaţii produce ridicarea nivelului 
apei cantonate în masiv. Volumul discontinuităţilor prin care poate circula apa este 
foarte mic în raport cu volumul rocii şi, ca urmare, variaţiile de nivel sunt mult mai 
mari decât cele care se produc în terenurile granulare. Sunt frecvente fluctuaţii de 
metrii sau chiar de zeci de metri între nivelurile atinse la sfârşitul perioadei umede şi 
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nivelurile de la finalul sezonului uscat. Trebuie precizat faptul ca nivelul apei din rocă 
nu este atât de bine delimitat cum se arată în figura 5.17,a din cauza variaţiei foarte 
mari în distribuţia discontinuităţilor de la un punct la altul. Uneori, în foraje 
piezometrice vecine, nivelul apei poate fi foarte diferit, ceea ce face dificilă 
monitorizarea nivelurilor de apă din versant. 
  
Un regim aparte îl are apa reţinută temporar în discontinuităţile stratului de rocă 
alterată din apropierea suprafeţei versantului. Datorită eforturilor de forfecare care 
domină în această zonă, discontinuităţile sunt mai numeroase şi mai deschise. 
Cantitatea de apă care poate pătrunde în discontinuităţi este mai mare, producând 
ridicarea locală a nivelului apei subterane (fig. 5.17,a), iar restul de apă se scurge pe 
suprafaţa versantului. În zona puternic fisurată şi alterată apa din discontinuităţi 
exercită o presiune interstiţială sporită, care, asociată cu rezistenţa la forfecare mai 
redusă, poate provoca deplasări ale rocii spre faţa versantului. Asemenea deplasări 
sunt mai mari la piciorul versantului, unde şi presiunile interstiţiale sunt mai mari şi 
pot apare chiar expulzări de rocă, care creează pericolul de prăbuşire a întregului 
versant. 
  

 
 

Fig. 5.17. Efectul precipitaţiilor şi al îngheţului asupra apei din masiv  
şi a forţelor de presiune: a - nivelurile apei acumulate; b - distribuţia  
presiunii  în regim de vară; c - distribuţia presiunii în regim de iarnă. 

 
După cum s-a arătat, apa din versant exercită forţe de presiune pe suprafeţele de 
discontinuitate care decupează volumele de rocă potenţial instabile. Mărimea acestor 
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forţe depinde de distribuţia presiunilor pe discontinuitate (fig. 5.17,b). În regim 
normal de scurgere, la baza versantului, acolo unde se produce ieşirea apei prin 
izvoare, presiunea este zero. Situaţiile cele mai periculoase apar însă pe perioada de 
iarnă, mai ales în perioada de topire a gheţii, când nivelul apei poate fi ridicat iar 
ieşirea apei din versant este împiedicată datorită blocării discontinuităţilor marginale 
cu gheaţă (fig. 5.17,c). Distribuţia presiunilor pe discontinuităţi este în acest caz de tip 
hidrostatic şi forţa de presiune este semnificativ mai mare. 
  
Efectul forţei de presiune asupra factorului de stabilitate se poate pune în evidenţă cu 
uşurinţă dacă se admite schema de calcul simplă din figura 5.17. Volumul de rocă 
potenţial instabil este ABC, cu desprindere pe AB şi suprafaţa de alunecare BC. 
Rezistenţa la forfecare pe BC este dată numai de componenta de frecare τ σ ϕcap ntg= . 
În aceste condiţii factorul de stabilitate are expresia: 
 
 

( )FS
G P P tg

G P
=

− −

+

cos sin
sin cos
α α ϕ

α α
1 2

1
,          (5.47) 

sau:         
      FS A BP= − 2 ,                       (5.48) 

 

unde:                A G P
G P

tg=
−
+

⋅
cos sin
sin cos

α α
α α

ϕ1

1
;                

                     B tg
G P

=
+
ϕ

α αsin cos1
                    

 
        

Se constată că forţa de presiune P2  de pe suprafaţa BC contribuie direct la reducerea 
factorului de stabilitate. În cazul regimului de iarnă P2  devine  semnificativ mai mare 
şi deci factorul de stabilitate scade. 
  
Consideraţiile teoretice expuse sunt confirmate şi de cazuistica alunecărilor de teren. 
Astfel, o statistică a alunecărilor produse la versanţii naturali de rocă din Norvegia 
arată că, într-un interval de 10 ani, din totalul de 130 de alunecări produse 106 din 
acestea, adică 81 %, s-au produs în lunile de iarnă cu îngheţ (Andrei, 1983). 

 
 

5.5.3. STABILITATEA VERSANŢILOR LACURILOR DE ACUMULARE 
 

Stabilitatea versanţilor de rocă ai lacurilor de acumulare este direct afectată de 
presiunea apei infiltrate din lac. În faza de umplere, regimul saturat de sub nivelul de 
retenţie produce reducerea parametrilor rezistenţei la forfecare ai rocii. Deşi există un 
aport stabilizator dat de presiunea hidrostatică la faţa versantului (fig. 5.18,b), 
presiunile interstiţiale asociate cu reducerea rezistenţei la forfecare creează condiţii 
noi, defavorabile, care pot afecta versanţi care în condiţii naturale erau stabili. 
Situaţiile critice apar însă la fluctuaţiile de nivel din lac, în special în faza de coborâre 
a nivelului. Datorită permeabilităţii reduse versantul se drenează lent şi, de cele mai 
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multe ori, nivelul de apă cantonat rămâne la cote mai ridicate decât nivelul din lac 
(fig. 5.18,a). Presiunea exercitată pe discontinuităţi creează un sistem de forţe 
destabilizatoare care nu mai este compensat de presiunea hidrostatică la faţa 
versantului (fig. 5.18,c). 
 

 
 

Fig. 5.18. Scheme aferente versanţilor lacurilor de acumulare :  
a – fluctuaţia nivelurilor în versant ; b – schema forţelor la NNR ;  

c – schema forţelor la nivel minim. 
 
Efectele defavorabile ale apei din lac impun de obicei ca în cazul acumulărilor cu 
versanţi potenţial instabili să se introducă restricţii de exploatare, limitând viteza de 
ridicare şi în special de coborâre a nivelului apei din lac. În cazul în care fenomenele 
de instabilitate se declanşează, monitorizarea atentă a deplasărilor din zona alunecării 
poate furniza date utile privind viteza de fluctuaţie a nivelului care activează 
deplasările. Restricţiile de exploatare se stabilesc în acest caz pe baza datelor de teren, 
iar analizele de stabilitate trebuie să ia în considerare explicit efectul presiunilor 
interstiţiale. 

 
Pentru a pune în evidenţă fenomenele de instabilitate ale versanţilor lacurilor de 
acumulare, uneori cu consecinţe foarte grave, se inserează în acest paragraf două 
studii de caz. Primul se referă la versantul drept amonte de barajul Siriu, unde s-a 
produs o reactivare a unor alunecări mai vechi datorită variaţiilor de nivel din lac. Cel 
de al doilea  se referă la versantul stâng al lacului Vajont, un eveniment care a făcut 
obiectul multor analize inginereşti.  
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Studiu de caz 
 
ALUNECAREA VERSANTULUI DREPT AL ACUMULĂRII SIRIU 
 
Acumularea Siriu, creată de un baraj de anrocamente cu nucleu de argilă, de 122 m 
înălţime, este situată în zona Carpaţilor de curbură, zonă cunoscută în România pentru 
frecventele fenomene de instabilitate. Prezenţa unor astfel de fenomene fizico- 
geologice a fost semnalată şi localizată din primele faze ale studiilor pentru proiectarea 
acumulării. Reactivarea unor alunecări de proporţii în versantul drept al văii Buzăului, 
în zona lacului de acumulare, este în măsură să afecteze siguranţa în exploatare a 
barajului. 
 
Din punct de vedere geologic acumularea Siriu este localizată intregral în complexul 
Gresiei de Tarcău, alcătuit din alternanţe de strate de gresie cu şisturi argilo – 
marnoase, dispuse în pachete cu grosimi ce variază de la decimetrii la 10 ... 15 m. 
Stratificaţia este relativ ordonată, în timp ce fisuraţia afectează stratele de gresie şi 
formează câteva sisteme de fisuri, cel principal fiind perpendicular pe dierecţia 
stratelor. 
 
Alunecarea reactivată în aprilie 2006, denumită alunecarea Groapa Vântului, este de 
mari proporţii, apreciată la un volum de 8 – 10 milioane de m3 . Prin deplasarea către 
lac a masei instabile s-a creat un baraj de alunecare (fig. S1 şi foto), cu înălţimea de 
cca 30 m,  barând albia râului Buzău.  Lăţimea la bază a acestei barări este de cca 300 
– 400 m. De reţinut că alunecarea s-a reactivat la nivele scăzute în lac comparativ cu 
nivelul normal de retenţie (541 mdM faţă de 579 mdM).   

 
Fig. S1. Profil transversal prin alunecarea Groapa Vântului şi evaluarea factorilor de 

stabilitate înainte şi după alunecare. 
 
Zona alunecată ocupă o suprafaţă de formă trapezoidală, de cca 40 ha, cu baza mare la 
limita lacului de acumulare. Lungimea alunecării în lungul versantului atinge 800 m. 
Grosimea masei alunecate variază între 10 şi 35 m, cu o medie de 25 m.  

l 
te 
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Foto fs1.  Vedere din amonte a barării de alunecare în lacul Siriu 
 
Masa alunecării este formată dominant din depozite argiloase – marnoase şi mai puţin 
din gresii. Crăpăturile deschise care afectează alunecarea facilitează pătrunderea apei în 
masa alunecătoare, contribuind la destabilizarea versantului. 
 
Calculele de stabilitate s-au realizat pentru secţiunea geologică tip din figură. S-au 
analizat atât situaţia versantului înainte de producerea alunecării cât şi după alunecare. 
Parametrii rezistenţei la forfecare s-au calibrat pentru un factor de stabilitate FS = 1 la 
momentul alunecării. Pentru o coeziune reziduală de c = 20 kPa şi o greutate volumetrică 
de 20 kN/ m3  nesaturat şi 21 kN/ m3  în regim saturat a rezultat un unghi de frecare 
remanent de 11 0.  Factorul de stabilitate pentru configuraţia versantului după alunecare a 
crescut considerabil , la 1,15, dar în calculele de stabilitate pentru solicitarea seismică 
factorii devin clar subunitari. 
 
Versantul nu a atins încă o poziţie de echilibru stabil şi se anticipează că fenomenele de 
alunecare vor continua la ridicarea nivelului în lac la NNR, adică cu 25 – 30 m peste 
nivelul de exploatare actual. În prezent barajul de alunecare este stabil şi nu prezintă un 
pericol direct pentru barajul Siriu, din aval. Procesul de colmatare amonte de barajul de 
alunecare va fi însă mai rapid, creând în dreptul alunecării o treaptă cu o înălţime de cca 
30 m. Dacă în situaţii excepţionale se va goli rapid lacul, asociat cu un seism, atunci 
gradienţii mari locali şi posibila lichefiere a depunerilor prăfoase, fin nisipoase va duce 
la o deplasare a întregului baraj de alunecare către galeria de golire şi către priză, 
blocând echipamentele. 
 
Datortă masei alunecătoare foarte mari nu se preconizează măsuri de stabilizare prin 
lucrări inginereşti – coloane, ancoraje, sisteme de drenaj etc. Se contează pe faptul că 
stabilizarea se va produce pe cale naturală, prin reaşezarea lentă a versantului. 
 
BIBLIOGRAFIE 
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Studiu de caz 
 
ALUNECAREA VERSANTULUI STÂNG AL ACUMULĂRII  VAJONT 
 
Barajul Vajont este de tip arcuit, cu dublă curbură şi rost perimetral.  Barajul   are 
înălţimea   constructivă de  265,50 m,  lungimea la coronament de 190,50 m, grosimea 
la bază de 22,10 m şi realiza înainte de accident o retenţie de 168 milioane metri cubi 
de apă (fig. V1). 
 

 
Barajul a fost înscris într-o vale în formă de chei, la poalele versantului nordic al 
muntelui Toc, în nordul Italiei. La data punerii in functiune (anul 1960), barajul 
Vajont era cel mai înalt baraj arcuit din lume.  
 
Amplasat intr-un defileu de calcar dolomitic, barajul a fost fundat pe o formaţie 
jurasică. S-au identificat diferite grupe de falii minore şi majore, paralele şi 
perpendiculare faţă de chei.  
 
Umplerea lacului a început în martie 1960. Nivelul apei a atins un prim maxim, la 75 
m sub nivelul coronamentului, în luna noiembrie 1960, al doilea maxim la 25 m sub 
coronament, in luna decembrie 1962 şi un al treilea maxim la 16 m sub coronament, 
cu câteva zile înaintea producerii catastrofei.  
 
În timpul primei umpleri a lacului (1960), a avut loc o alunecare de teren în amonte de 
baraj, volumul intrat în cuveta lacului fiind apreciat la cca 1 mil. m3. Localizarea 
alunecărilor în raport cu amplasamentul barajului este prezentată în figura V2. 
Mişcarea a fost rapidă, fenomenul durînd cca 10 minute. S-a constatat totodată o 
instabilitate, în lungul unei discontinuităţi perimetrale în formă de ,,V”, a unei mase 

Fig. V1. Vedere din aval (a), vedere în plan (b) şi secţiuni caracteristice (c) a 
barajului Vaiont. 1 – rost perimetral; 2 – rosturi de contracţie; 3 - rosturi 

orizontale de construcţie 
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stâncoase de cca 2 000 m lungime şi 1 200 m lăţime, care a început să se deplaseze cu 
o viteză maximă de 4,0 cm pe zi. După această constatare, nivelul în lac a fost redus 
treptat şi deplasarea masei stâncoase s-a oprit câteva săptămâni mai târziu. Fenomenul 
a produs îngrijorare în rândul personalului de exploatare şi al locuitorilor din oraşelul 
Longarone, situat in aval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V2. Lacul de acumulare Vajont, cu poziţionarea alunecărilor şi direcţiile de 
propagare a undei de dislocare la alunecarea din 1963. 

 
Procesul de alunecare în zonă a fost urmărit cu atenţie, plantându-se martori, a căror 
deplasare era supravegheată continuu. Din interpretarea rezultatelor măsurătorilor 
efectuate s-a ajuns la concluzia că masivul instabil de rocă al muntelui Toc va aluneca 
lent în circa 10 ani, dezagregându-se în volume relativ mici. Pe baza unor cercetări pe 
modele hidraulice, privind unda dislocată de eventuale alunecări, s-a tras concluzia că 
alunecările nu sunt periculoase la niveluri coborâte în lac. 
 
În timpul verii anului 1962, nivelul apei in lac a fost totuşi ridicat. Pină când nivelul 
apei din lac a ajuns la nivelul maxim  atins în anul  1960 nu s-au înregistrat alte 
mişcări, dar la atingerea unui nivel superior cu 25 m faţă de nivelul maxim de atunci, 
masa de rocă a început din nou să se deplaseze cu o viteză de cea 0,2 cm pe zi. La un 
nivel al apei din lac cu 26 m sub nivelul cotei coronamentului barajului deplasarea a 
atins viteza de 1,5 cm pe zi. Nivelul apei din lac a fost atunci coborit incet, pentru a nu 
acutiza alunecarea şi după patru săptămâni alunecarea s-a oprit. În timpul verii anului 
1963 nivelul apei din lac a fost din nou ridicat. Alunecarea a reînceput, cu mai puţin 
de 1 cm pe zi la început dar s-a accentuat la atingerea nivelului de 15 m sub 
coronament. O mică reducere a nivelului apei din lac nu a putut reduce viteza de 
alunecare, care a ajuns la 20 cm pe zi in ajunul catastrofei. 
 
La 19 octombrie 1963, in timpul nopţii, după o ploaie torenţială, o masă de cca 250 
milioane m3 de rocă din muntele Toc a alunecat brusc în lac, pe un front de 2 km, in 
numai 5 minute. Nivelul apei în lac era cu 22 m sub nivelul retenţiei normale, volumul 
apei din lac fiind de numai 135 milioane m3. Valul creat de alunecare a ridicat apa din 
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V 

3

0
l

m 



 204

 
lac pe versantul drept cu cca 175 m peste nivelul coronamentului barajului. Unda 
principală a ricoşat din malul drept şi a deversat barajul ca un val imens, cu o lamă de 
70 m peste coronament, căzând în aval de la o înălţime de cca 330 m. Barajul a 
rezistat solicitării cu totul extraordinare la care a fost supus. Analizele ulterioare nu au 
pus în evidenţă nici un fel de fisură in corpul barajului. În schimb lacul de acumulare 
a fost total colmatat (foto fV1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fV1. Aspectul fostului lac de acumulare Vajont după alunecare. 
 
Unda creată în aval a pătruns în valea râului Vajont, debitul defluent la vârf fiind 
apreciat la 200 000—300 000 m3/s. La 1,8 km in aval, la confluenţa cu râul Piave, 
unda, care mai avea o înălţime de 40 - 50 m,  a distrus oraşelul Longarone şi patru 
sate. Şi-au pierdut viaţa 1 994 de persoane. 
 
Cauzele acestei alunecări cu efecte catastrofale pot fi înţelese urmărind secţiunea 
geologică prin acumulare în dreptul alunecării (fig.V2 asociată cu fig. V3). 
 

 
 

Fig. V3.  Secţiune geologică prin acumulare în dreptul alunecării. 
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 În ampasamentul lacului alcătuirea litologică a versantului, formată din alternanţe 
între calcare şi şisturi argiloase conforme cu panta versantului   era extrem de 
defavorabilă din punct de vedere al stabilităţii chiar în absenţa apei din lac. 
Decomprimarea rocilor la formarea acestei văi glaciare a contribuit la reducerea 
rezistenţei la forfecare pe suprafeţele de stratificaţie. La aceasta s-a adăugat eroziunea 
adâncă a râului la baza versantului, care a retezat capetele de strat şi a favorizat 
evident o alunecare de translaţie pe feţe de strat. 
 
După realizarea barajului şi începerea umplerii lacului presiunile interstiţiale din masa 
de rocă au crescut, iar straturile de şisturi argiloase, înmuiate în noile condiţii create 
de lac dar şi de apa provenită din ploile torenţiale, s-au comportat ca o uriaşă 
suprafaţă de alunecare, pe care masivul stincos s-a pus in mişcare fără a se  dezagrega. 
 
Concluziile numeroaselor studii consacrate acestui accident de proporţii au indicat în 
totalitatea lor că o analiză mai atentă a condiţiilor geologice şi a stabilităţii versantului 
stâng ar fi condus la abandonarea amplasamentului, dat fiind faptul că prin măsuri 
inginereşti nu s-ar fi putut obţine stabilizarea acestei uriaşe mase alunecătoare. 
 
BIBLIOGRAFIE 
  
Marchidanu, E., 2005. Geologie pentru ingineri constructori. Editura Tehnică 
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hidrotehnice. Editura Tehnică. 
 
 

 
5.6. STABILIZAREA VERSANŢILOR PRIN DRENAJE ŞI 
ANCORAJE 

 
În cazul versanţilor potenţiali instabili, creşterea factorului de stabilitate se poate 
asigura fie prin diminuarea forţelor care generează instabilitatea, fie prin mărirea 
aportului de frecare al rezistenţei la forfecare pe conturul de alunecare. Atunci când 
instabilitatea este dată de presiunile interstiţiale şi de forţele de presiune, o măsură 
eficace este drenarea versantului. Atunci când instabilitatea este dată de greutatea 
proprie a masei de rocă şi/sau de forţele exterioare, ancorajul este în măsură să creeze 
un supliment de încărcare normală pe planul de alunecare, cu rol stabilizator. Sunt 
frecvente situaţiile în care soluţia de stabilizare constă în combinarea raţională a 
drenajului şi ancorajului. 

 
 

5.6.1. DRENAREA VERSANŢILOR 
 

Drenarea versanţilor asigură reducerea presiunilor interstiţiale şi a forţelor de presiune 
care acţionează pe orizonturile mai puţin permeabile din rocă. De asemenea, drenajele 
colectează apa care circulă prin masa rocii, reducând umiditatea şi îmbunătăţind astfel 
rezistenţa la forfecare. Drenajul se poate asigura fie prin  foraje de  drenaj  realizate de  
la  faţa versantului  (fig. 5.19,a), fie prin galerii de drenaj completate cu foraje 
ascendente verticale, subverticale sau orizontale (fig. 5.19,b). 
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Fig. 5.19. Soluţii de drenare a versanţilor:  
a - cu foraje de la faţa versantului; b - cu galerii şi foraje de drenaj. 

 
Soluţia cu foraje de drenaj este mai ieftină, dar prezintă o serie de dezavantaje. Pentru 
a avea un efect semnificativ, forajele trebuie să intercepteze un număr cât mai mare de 
fisuri, falii, plane de stratificaţie. 
  
Poziţia optimă se determină pe baza reprezentărilor grafice de microstructură, dar nu 
poate fi garantată eficacitatea totală. În ceea ce priveşte distanţa dintre forajele de 
drenaj, nu sunt reguli precise, dar la roci cvasiomogene distanţa H/20, cu H coloana 
efectivă de apă la care este solicitat drenajul, este considerată suficientă (Băncilă, 
1979). 
  
Chiar atunci când dispunerea raţională a forajelor asigură controlul nivelurilor şi 
presiunilor din masiv, procesul de colmatare a drenajelor constituie un neajuns 
important. Colmatarea se produce ca urmare a depunerii de granule fine în fisuri, în 
jurul filtrelor, atunci când forajele sunt echipate cu filtre, sau chiar în foraje. Din acest 
motiv sunt de preferat forajele ascendente sau cel mult suborizontale, la care procesul 
de colmatare este mai lent datorită vitezei mai mari de scurgere a apei. În exploatare 
este necesară curăţirea periodică sau chiar refacerea forajelor de drenaj. 
  
Soluţia cu galerii de drenaj este mai scumpă dar asigură funcţionalitatea drenajului. 
Galeriile se căptuşesc numai în porţiunile de rocă slabă. Completate cu foraje 
ascendente verticale, subverticale sau orizontale, galeriile permit extinderea drenării 
în interiorul versantului. Dispunerea lor cu pante de scurgere şi ieşirea la versant a 
apei prin galeria de acces asigură o descărcare eficace a debitelor colectate. Debuşarea 
forajelor în galerie evită şi pericolul îngheţului la gura forajelor care blochează iarna 
efectul de drenaj. 
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5.6.2. ANCORAREA 
 

Ancorajele se prevăd în cazul versanţilor potenţial instabili pentru a aduce un aport de 
forţe stabilizatoare pe suprafeţele de alunecare. După modul în care se pun în tensiune 
se disting două tipuri de ancoraje: 

− pretensionate, sau active; 
− post-tensionate prin deplasările masei de rocă, sau pasive. 

  
În figura 5.20 sunt prezentate două exemple caracteristice. În primul caz stabilizarea 
masei de rocă, devenită instabilă în urma excavaţiilor pentru fundarea unei pile, se 
realizează prin ancoraje pretensionate. Acestea creează o forţă stabilizatoare ∆T  şi un 
surplus de apăsare normală ∆N , care, la rândul ei, mobilizează forţe de frecare pe 
conturul alunecării (fig. 5.20,a). 
  
În cel de al doilea caz versantul unui lac de acumulare cu risc de instabilitate este 
consolidat printr-un ansamblu de măsuri - placare cu beton în zona de niveluri 
variabile, injectarea rocii şi în special a faliei şi ramforsarea cu ancore pasive (fig. 
5.20,b). Ancorele pasive leagă masa de rocă potenţial instabilă, iar la apariţia unor 
deplasări relative se pun în tensiune, contribuind cu un surplus de forţă normală la 
majorarea rezistenţei la forfecare. 
 

 
 

Fig. 5.20. Stabilizarea versanţilor prin ancorare:  
a - cu ancore pretensionate; b - cu ancore pasive şi injecţii. 

  
Ancorarea rocilor, ca problemă, cuprinde o serie de aspecte distincte: dimesionarea 
ancorajelor, alegerea materialelor, tehnologia de execuţie şi monitorizarea în 
exploatare. În subcapitolul de faţă se  tratează numai aspectele ce ţin de mecanica 
rocilor, în particular modul în care ancorajele acţionează asupra rocii şi 
interacţionează cu aceasta. 
 
4.8.2.1. Ancoraje pretensionate. Un ancoraj pretensionat este format dintr-o armătură 
metalică (bare sau cabluri) ancorată în rocă la un capăt şi pusă sub tensiune la celălalt 
capăt. Capătul tensionat se blochează realizând în armătură o forţă de întindere 
denumită tensiune de serviciu (fig. 5.21). Se disting trei zone caracteristice: 
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− zona de încastrare în rocă L1 ; 
− lungimea liberă a ancorei Lo ; 
− capul ancorei, prevăzut cu dispozitivul de blocaj şi elemente de transmitere a 

încărcării la suprafaţa rocii. 
  
Principiile de realizare a pretensionării sunt similare cu cele utilizate la betonul 
precomprimat cu armătură postîntinsă. Există numeroase tipuri de ancoraje care diferă 
esenţial prin modul de realizare a încastrării şi prin tehnologia de execuţie. 
  
Un rol deosebit în asigurarea funcţiilor ancorajului îl are comportarea zonei de 
încastrare. Distribuţia eforturilor normale şi de frecare în această zonă şi în special în 
masivul de rocă din jur este greu de evaluat. Pornind de la distribuţia eforturilor din 
ancoră în zona de încastrare, se constată că partea activă a ancorei este de 10...15 
diametre şi ca urmare lungimea pe care se dezvoltă eforturile de contact dintre ancoră 
şi liantul din zona bulbului este de cele mai multe ori mai mică decât lungimea 
încastrării (fig. 5.22,a).  
 

 
 

Fig. 5.21. Alcătuirea unui ancoraj pretensionat. 
 
 
 

 
 

Fig. 5.22. Transferul de efort de la ancoră la rocă: 
 a - distribuţia eforturilor; de contact; b - mecanismul de punere sub tensiune. 
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Pornind de la faptul că tensiunea din ancoră Ta  se obţine pe seama unei alungiri ∆L  a 
acesteia, se defineşte punctul de ancoraj fictiv (PAF) care trebuie să se situeze în zona 
de ancorare (Panet, 1976) (fig. 5.22,b). Din exprimarea deformaţiei specifice: 

 
T

E A
L

L
a

a a PAF
=

∆
,                  (5.49) 

 
unde: 
  Ea   este  modulul de elasticitate al oţelului; 
  Aa  - aria ancorei; 
  LPAF  - lungimea dintre capul blocat şi PAF. 
 
Poziţia PAF nu potate fi cunoscută apriori şi ca urmare tensiunea din ancoră nu se 
poate stabili din diagrama T La − ∆ . În schimb, având tensiunea măsurată 
dinamometric sau cu manometre de precizie la presă, se poate determina poziţia PAF. 
Dacă punctul de ancoraj fictiv se situează în zona de încastrare, comportarea 
ancorajului este normală. Dacă PAF este poziţionat în faţa bulbului înseamnă că pe 
traseul ancorajului exista o încastrare parazită, iar dacă PAF este poziţionat în spatele 
bulbului înseamnă că lungimea de ancorare este insuficientă sau că aderenţa în zona 
încastrării nu este asigurată. 
  
Stabilirea lungimii de încastrare este dificilă şi de obicei se utilizează recomandări 
semiempirice (Andrei, 1983). O relaţie utilizată frecvent pentru lungimea de ancoraj 
L1  este: 

 

L n
R
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28
=

σ
,                 (5.50) 

 
unde: σ r  este efortul de rupere al oţelului, R28  este rezistenţa la 28 de zile a liantului, 
d este diametrul ancorei, iar n este un coeficient numeric ce variază între n = 3 pentru 
bare şi n = 2,5 pentru cabluri. 
  
Efectul mecanic al ancorajului asupra masei de rocă depinde de tensiunea din ancoraj 
Ta . Această tensiune pe care se contează în calculele de stabilitate trebuie menţinută 
pe durata de viaţă a ancorării. Tensiunea admisă la proiectare nu trebuie să depăşească 
50...60 % din limita de curgere a oţelului folosit. La realizarea ancorării, ancorajul se 
tensionează iniţial până spre 90 % din valoarea limită, după care, la blocare, tensiunea 
se reduce la Tb , astfel încât: 
 

 T T pierderi Trezidual b a= − ≥ .              (5.51) 
  
Piederile de tensiune se produc la execuţia pretensionării datorită deplasărilor în blocaj şi 
în special datorită deformaţiilor masivului stâncos. În cazul în care pierderea de tensiune 
la execuţie este mare şi este greu de asigurat condiţia (5.51), se recurge la cimentarea prin 
injecţii a rocii. Cimentarea micşorează deformabilitatea, stabilizează pereţii forajelor şi 
măreşte rezistenţa zonei de încastrare. 
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O a doua categorie de pierderi a tensiunii se produce în timp, datorită fluajului 
armăturii şi a curgerii lente a rocii. Efectul fluajului oţelului este de 4...8 % şi are loc 
în primii ani de exploatare. Efectul curgerii lente a rocii este mai greu de evaluat, 
depinzând de natura rocii, de nivelul eforturilor din rocă şi de componenta remanentă 
a deformaţiilor iniţiale realizate prin închiderea sistemului fisural. Pentru a controla 
mărimea pierderilor, ancorele nu se tensionează de la început la tensiunea nominală, 
ci la 40...80 % din aceasta. Pentru cunoaşterea comportării în timp a ancorajelor se 
stabilesc anumite ancoraje de control, în care se verifică evoluţia eforturilor. După 
trecerea unui interval de timp în care se consumă deformaţiile de curgere lentă, în 
funcţie de schimbarea eforturilor măsurate pe ancorajele de control, se măreşte efortul 
din ancore la valoarea nominală.  
 
Siguranţa oferită de soluţia cu ancoraje pretensionate depinde de durabilitatea 
ancorajelor şi deci de protecţia ancorelor împotriva coroziunii. O primă măsură este 
utilizarea oţelurilor cu rezistenţă scăzută, ştiut fiind faptul că existenţa eforturilor mari 
facilitează coroziunea electrochimică. Măsurile anticorozive propriu-zise constau în 
galvanizarea ancorelor, bitumarea acestora, utilizarea îmbrăcăminţilor din material 
plastic, umplerea tecii ancorajelor din fire cu vaseline sau pulberi anticorozive, 
cimentarea etc. 
  
În ceea ce priveşte aportul ancorajelor pretensionate la asigurarea stabilităţii, 
conceptul este foarte simplu. După cum se poate urmări în figura 5.23, un ancoraj 
aduce pe suprafaţa potenţială de alunecare un supliment de forţă stabilizatoare: 

 
( )∆T T T tga a= +sin cosβ β ϕ ,            (5.52) 

 
 

 
 

Fig. 5.23. Aportul de stabilitate adus de ancorajele pretensionate. 
 

unde ϕ  este unghiul de frecare pe discontinuităţi. Prin faptul că ancorajele previn sau 
limitează deplasările relative, în calcule se poate conta pe unghiul de frecare aparentă 
ϕ + i  dacă discontinuităţile sunt rugoase. Se obţine astfel, indirect, un alt spor de forţă 
stabilizatoare. 
  
Pe baza relaţiei (5.52) se poate determina şi unghiul optim dintre ancoraj şi normala la 
suprafaţa de alunecare, punând condiţia ∆T = max : 
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 ( )∂
∂ β

β β ϕ∆T T T tga a= − =cos sin 0 ;        (5.53) 

 
de unde rezultă: 

ctg tgβ ϕ= ,  sau β ϕ= −90 .                   (5.54) 
 

Dacă ancorarea se realizează prin n ancoraje pretensionate, forţa stabilizatoare totală 
este: 

 
∆ ∆ ∆T T n Tt = = ⋅∑ .              (5.55) 

 
 

4.8.2.2. Ancoraje pasive. Ancorajele pasive sunt alcătuite din bare de armătură, de 
tipul celor utilizate în betonul armat, legate de rocă pe toată lungimea forajului prin 
intermediul unui liant. Datorită faptului că cel mai adesea liantul este mortarul de 
ciment, ancorele se mai numesc betonate. 
  
Pentru a se înţelege mecansimul prin care ancorele betonate intervin în asigurarea 
stabilităţii versantului se reaminteşte faptul că masivul de rocă nu este un mediu 
continuu ci unul discret, fisurat, la care instabilitatea este generată de deplasarea unor 
blocuri decupate de discontinuităţi. 
  
La deplasarea ∆ l  a masei de rocă instabile (fig. 5.24) se produce şi o deschidere ∆h  
a rostului ce o separă de restul masivului datorită dilatanţei.  
  

 
 

Fig. 5.24. Mecanismul de punere în tensiune a ancorelor betonate. 
 
Deplasarea ∆h  induce în ancoră un efort de întindere σanc , respectiv o forţă de 
întindere σanc aA , unde Aa  este aria ancorei. 
  
Forţa din ancoră produce pe discontinuitate o apăsare normală N Aa anc a=σ  care 
mobilizează o forţă stabilizatoare suplimentară: 

 
∆ T N tga= ϕ .                (5.56) 
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Pentru a evalua mărimea deplasării de dilatanţă necesară mobilizării capacităţii 
ancorei se examinează cazul unei fisuri cu deschidere iniţială    ho = 1 mm, legată prin 
intermediul unei ancore pasive (fig. 5.25). Dacă, pentru început, se neglijează 
alungirea barei în zona de aderenţă de o parte şi de alta a fisurii BC, atunci pentru a 
atinge efortul de întindere admisibil din bară, de σa = 250  MPa, dilatanţa necesară 
rezultă din egalitatea: 

 

ε σ
a

o

o

a

a

h
h E

= =
∆

.                 (5.57) 

 
Dacă Ea = 2 x 105 MPa este modulul de elasticitate al oţelului, atunci rezultă: 
 

∆h
E

ho
a

a
o= =

σ
1,25 x 10-3 mm. 

 
În realitate alungirea barei se produce şi în zona de ancoraj la , de o parte şi de alta a 
lui BC. Acceptând o distribuţie liniară a efortului de întindere pe zona de ancoraj, 
efortul admisibil  de întindere din bară se obţine pentru o deschidere a fisurii de: 
 

∆ h
E

l ha

a

a= ⋅ +





σ 2
2 0 .                                       (5.58) 

 
 

 
 

Fig. 5.25. Deformarea ancorei în zona discontinuităţii  
pe care se produce alunecarea:  

a - notaţii; b - deplasările relative. 
 



 213

Lungimea de ancoraj se poate considera de 25...30 d, unde d este diametrul barei, fie 
se poate calcula, admiţând un efort de aderenţă τa  constant pe zona de ancoraj: 

τ π σ π
a a ad l d=

2

4
;                 (5.59) 

sau: 

l d
a

a

a
=
σ
τ 4 .                  (5.59′) 

 
În cazul unei bare cu d = 40 mm, la  rezultă cuprins între 1000 mm şi 1250 mm 
pentru τa = 2 MPa. Din relaţia (5.58) rezultă că efortul de întindere admisibil se 
obţine pentru o dilatanţă de 1,56 mm. 
  
Faptul că mobilizarea forţei din ancoră se realizează la deplasări reduse în lungul 
discontinuităţii aduce un aport suplimentar în forţa stabilizatoare ∆T  din relaţia 
(5.56). Unghiul de frecare ϕ  poate fi luat ca unghi de frecare aparentă ϕ + i  în cazul 
eforturilor normale reduse sau se poate conta pe o coeziune aparentă în cazul 
eforturilor mari. 
 
Dacă se analizează mai în detaliu mecanismul de punere în tensiune a ancorei  se 
constată că deplasarea de alunecare ∆ l , care produce dilatanţa ∆h , creează şi efecte 
de încovoiere locală a barei (v. fig. 5.25,b). Ca urmare, în zona de contact, de o parte 
şi alta a discontinuităţii, apar zone cu concentrări de efort zc în mortar şi rocă, care 
limitează alungirea barei în zona de aderenţă. Efectul este în general favorabil, 
reducând deplasarea de dilatanţă necesară punerii în tensiune a ancorei. 
 
Dacă se acceptă ipotezele: 

− ancorele betonate sunt normale pe discontinuitatea care conturează suprafaţa de 
alunecare; 

− deplasarea relativă creează o dilatanţă care mobilizează întreaga capacitate a 
ancorei; 

− discontinuitatea este rugoasă, 
atunci dimensionarea ancorajului constă în determinarea numărului de ancore 
betonate necesar stabilizării versantului: 

 

( )
n T

A tg i
nec

a a
=

+
∆ .
σ ϕ ,               (5.60) 

unde: 
 ∆Tnec  este necesarul de forţă tangenţială stabilizatoare,  
        determinat din analiza echilibrului limită; 
     Aa     - aria unei ancore; 
     σ a     - efortul de întindere admisibil în ancoră, egal cu  
           90 % din  efortul de curgere; 
     ϕ + i    - unghiul de frecare aparentă pe discontinuităţi. 
  
Dacă discontinuitatea care conturează suprafaţa de alunecare este cvasi- netedă sau 
are şi material de umplutură, dilatanţa nu se mai manifestă. În acest caz ancorele 
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pasive se dispun la un unghi β  faţă de normala la suprafaţa de alunecare, iar 
mecanismul de punere în tensiune este mai complicat (fig. 5.26). Deplasarea ∆ l  în 
lungul discontinuităţii are, în raport cu ancora, o componentă axială us  şi una 
tangenţială ut  (fig. 5.26,b). Componenta axială a deplasării induce în ancoră o forţă 
axială Ta , iar componenta tangenţială o forţă tăietoare Tfi , rezultată din forfecare şi 
încovoiere. În acelaşi timp deplasarea ∆ l  mobilizează pe suprafaţa de alunecare un 
efort tangenţial τ , care se opune alunecării. 
  

 
 

Fig. 5.26. Mecanismul de tensionare a ancorelor pasive în cazul discontinuităţilor 
netede:  

a - notaţii; b - deformarea ancorei; c - diagrame de mobilizare a rezistenţei  
la forfecare şi a tensiunii din ancoră.  

 
Dacă se acceptă schema simplă din figura 5.26,a, factorul de stabilitate pentru masa 
potenţial alunecătoare ABC este: 
 

( )
FS AB

G Q T T
mobilizat

a fi
=

+ − −
τ
α β βsin sin cos ,        (5.61) 

 
iar efortul de apăsare normală pe suprafaţa de alunecare este: 

 

( )[ ]σ α β βn a fiAB
G Q T T= + + −1 cos cos sin .      (5.62) 

 
În principiu, se pot defini relaţiile dintre forţele din ancoră şi componentele deplasării 
relative (Kovacevic şi al., 1993): 
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   T k ua a s= ⋅ ;     T k ufi fi t= ⋅ ,                 (5.63) 
        
iar dependenţa ( )τ ∆ l  rezultă din încercările de forfecare. Din aceleaşi încercări se 
determină şi curbele de mobilizare ( )c l∆  şi ( )tg lϕ ∆  din figura 5.26. 
  
În aceste condiţii se poate verifica aportul dat de ancoraj printr-un calcul iterativ. Se 
admite, într-o primă etapă, că se produce o deplasare de alunecare ∆ lv  care 
mobilizează rezistenţa la forfecare de vârf τ v . 

          
Deplasarea ∆ lv  are componentele us =∆ lv sinβ  şi u lt v=∆ cosβ  cărora le corespund 
Ta  şi Tfi  din relaţiile (5.63), sau din graficele din figura 5.26. Dacă factorul de 
stabilitate FS este mai mare decât cel admisibil, atunci versantul este stabil. Dacă FS < 
FSadmisibil se propune o deplasare ∆ ∆l lv>  pentru care se determină Ta , Tif  şi apoi σ n  
din relaţia (5.62). Din curbele de mobilizare a rezistenţei la forfecare se determină: 

 
( ) ( )τ σ ϕmobilizat nc l tg l= +∆ ∆              (5.64) 

 
şi se evaluează FS din relaţia (5.61). Dat fiind faptul că pentru ∆ ∆l lv>  rezistenţa la 
forfecare scade, în timp ce aportul ancorajului creşte, se poate stabili care este 
deplasarea ∆l  care conduce la FSmax  şi se verifică măsura în care FS FSadmisibilmax > . 
În calcule trebuie să se verifice şi dacă nu se depăşesc forţele capabile din ancoră: 

 
                   T T Aa a cap ac a< =, σ ;      T T Afi fi cap af a< =, τ ,                     (5.65) 

            
unde σ ac  este efortul de curgere al oţelului, iar τaf  rezistenţa de forfecare a acestuia. 
  
Ţinând seama că efectul de forfecare - încovoiere al ancorei depinde direct de 
capacitatea de preluare a concentrărilor de efort din mortarul de prindere şi că este 
greu de a se conta pe rezistenţa la strivire a acestuia, în calculele practice este 
recomandabil să se considere numai efortul axial (fig. 5.25,b). În aceste condiţii 
Tfi =0 , iar: 

T u
l

E Aa
s

a
a a= ,                 (5.66) 

unde: la  este lungimea de ancoraj efectivă, precizată anterior. 
 
4.8.2.3. Consideraţii privind alegerea soluţiei de ancorare. Aşa cum s-a văzut, 
ancorarea masivelor de rocă în vederea stabilizării se poate realiza prin ancoraje 
pretensionate (active) sau prin ancore betonate în gaura de foraj (pasive). 
 
La prima vedere ancorajele pretensionate aduc un efect stabilizator clar, uşor de 
introdus în calcule, iar forţele stabilizatoare sunt mari. Prin forţele mari de 
compresiune induse în masa de rocă se previne apariţia eforturilor de întindere. Din 
punctul de vedere al eficacităţii ancorării ca măsură de stabilizare a versanţilor trebuie 
subliniat că nu întodeauna efectele sunt cele scontate. Studiul de caz privind versantul 
drept al lacului Săcele este edificator. 
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 Studiu de caz 
 
STABILITATEA VERSANTULUI  DREPT AL ACUMULĂRII SĂCELE ÎN 
REGIUNEA  TURNULUI DE  PRIZĂ 
 
Acumularea Săcele este amplasată pe râul Târlung, la cca 3 km amonte de oraşul 
Săcele şi la cca 12 km de municipiul Braşov. Execuţia lucrărilor a început în anul 
1971, punerea în funcţiune s-a făcut la începutul anului 1976. Principala folosinţă este 
alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Braşov. Acumularea este 
realizată de un baraj din umpluturi de pământ cu nucleu din argilă cu înălţimea  
maximă de 45 m. Dezvoltarea rapidă a municipiului Braşov a dus la creşterea 
necesarului de apă, astfel încât pentru mărirea capacităţii de acumulare a lacului a fost 
necesară  supraînălţarea barajului cu 5 m. 
 
Fenomene de instabilitate ale versantului drept, în zona turnului de priză, s-au 
manifestat încă de la darea în exploatare a barajului. Proiectul de supraînălţare a 
prevăzut un ansamblu de lucrări de stabilizare, constând din descărcarea versantului, 
drenarea conturului potenţial de alunecare şi realizarea a trei nivele de ancoraje 
pretensionate. Datorită condiţiilor din teren, evidenţiate pe parcursul execuţiei, 
lucrările de stabilizare prevăzute iniţial au suferit o serie de adaptări şi modificări de 
soluţii. 
 
Planul de situaţie al acumulării cu poziţia arealului de instabilitate sunt evidenţiate in 
figura S1, iar in fotografia fS1 este prezentată o perspectivă a alunecării în imediata 
vecinatate a turnului de priză, vazută de pe coronamentul barajului. După trei ani de la darea în 
exploatare, în 1978 s-a remarcat activarea unei alunecari mai vechi a versantului, pusă în 
evidenţă de deplasarea rolei de reazem de la pasarela de legatură cu  turnul de priză. 
 

 
 

Fig. S1. Poziţia zonei de instabilitate pe versantul drept. 
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Foto fS1. Vedere a alunecării de pe coronamentul barajului. 
 
Un program de investigatii bazat pe 17 foraje inclinometrice a precizat dinamica şi 
caracteristicile alunecării, punând în evidenţă caracterul de profunzime al miscărilor, cu 
adancimi mergând până la 30,5 m. cu viteze medii de deplasare de circa 1 mm/lună în 
perioada 1980-1984. Din anul 1991 s-a instalat o relativă acalmie, ceea ce a acreditat 
ideea stabilizării definitive a versantului.  Acalmia nu a fost însă de durată. In luna iulie 
a anului 2001, urmare a unei perioade extrem de ploioase de peste 2 luni alunecarea s-
a reactivat. 
 
În cele ce urmează se prezintă detalierea condiţiilor geologice care au favorizat 
alunecarea şi analizele de stabilitate care au fundamentat şi, după caz, au modificat 
lucrările de stabilizare propuse iniţial. 
 
Din punct de vedere geologic, versantul, cu o pantă generală cuprinsă intre 35° si 45°, are o 
litologie complexă constând din şisturi argiloase -marnoase, marnocalcare şi gresii calcaroase 
puternic tectonizate. În partea superioară formaţiile deluviale au grosimi variabile intre 1,3  şi 
12,5 m, iar in bază se remarcă stratele grezoase - "strate de Sinaia", alcătuite din gresii 
calcaroase cenuşii compacte, dure, marnocalcare cenuşii şi şisturi marnoase - argiloase. 
Succesiunea stratelor trădează vechi alunecări ce demonstrează tendinţe de alunecare în 
decursul istoriei. Numeroase suprafeţe de alunecare au fost identificate, fiind marcate intr-o 
secţiune transversală reprezentativă în figura S2. În partea centrală a zonei amenajate, a fost 
intâlnit pe grosimi cuprinse intre 7 ş 12 m un banc de gresii calcaroase cenuşii albicioase, 
dislocate şi fisurate in blocuri.. Poziţia în spaţiu împreună cu dezvoltarea redusă în plan precum 
şi puternica tectonizare arăta că bancul de gresii foarte fisurat nu este în loc, el provenind din 
prabuşirea bruscă a unui orizont de gresii calcaroase de la partea superioara a 
versantului. 
 
De cele mai multe ori contactul dintre complexul argilos-marnos-şistos cu intercalaţii 
de marnocalcare şi orizontul de blocuri grezos-calcarosase se face prin intermediul 
unui strat cu grosimi de 0,5 până la 2 m alcătuit din prafuri argiloase foarte umede cu 
fragmente şi rare blocuri de roci dure. Acest strat controleaza o parte semnificativă a 
 

Suprafaţa alunecării 
Turn de 
priză 
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suprafeţei de alunecare, ceea ce implică necesitatea cunoasterii parametrilor 
geotehnici. Valorile caracteristice sunt: 
 
Greutatea volumetrică                   γ = 19,5 .... 20,.5  kN/m3 ;     
Umiditatea                           w= 10-12%; 
Unghiul de frecare interioară neconsolidat, nedrenat     φuu = 22°; 
Coeziunea                          cuu = 40 kPa; 
Unghiul de frecare interioară în  stare inundată          φuu = 16°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. S2. Secţiune geologică caracteristicăprin versantul instabil şi lucrările de stabilizare 

propuse. 
 
Din punct de vedere hidrogeologic, în versant exista o circulaţie intensă a apei, atât la 
partea superioară a terenului, în depozitele acoperitoare (pe adancimi de 10...20 m), cât şi 
în adâncime, la mai mult de 30 m in depozitele rocii de bază. Nivelul apelor din versant a 
fost măsurat în forajele înclinometrice.  A rezultat că în zona inferioară a versantului se 
produce o transmitere directă a nivelului din lac, în timp ce în zona superioară nivelul este 
uşor superior cotei la care s-a detectat mişcarea în forajele înclinometrice (uşor superior 
suprafeţei de alunecare). Alimentarea provenea din precipitaţii. 
 
Analiza de stabilitate nu a urmărit precizarea unui anumit factor de stabilitate, ci 
evaluarea eficienţei diferitelor măsuri constructive pe baza investigaţiilor recente, cât şi 
în perspectiva ridicării nivelului lacului de acumulare. Efectul fiecarei măsuri constructive, 
fie deja realizată, cât şi preconizată a se realiza, a fost modelat în diferitele ipoteze de 
încărcare capabile să afecteze  stabilitatea. Pornind de la configuraţia, din situaţia iniţială, 
cât şi după profilarea versantului prin treptele de descărcare, s-a ales drept profil de calcul 
profilul din figura S3,  pentru care este precizată şi situaţia geologică.  
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 Ipotezele de calcul s-au diferenţiat prin morfologia versantului (înainte şi după realizarea 
excavaţiilor de descărcare), prin poziţia pânzei apei subterane (urmare a unei perioade 
secetoase sau ploioase) si prin cota apei din lacul de acumulare (făra acumulare, respectiv cu 
acumulare la cotele 741 mdM si 747 mdM). 
 
O privire de ansamblu asupra rezultatelor calculelor de stabilitate, prezentate în tabelele 

1, 2 şi 3 atenţionează asupra plajei foarte înguste de variaţie a valorilor factorilor de 
stabilitate, confirmând predispoziţia generală de alunecare, cât şi stabilitatea precară chiar 
după adoptarea măsurilor constructive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. S3. Model de calcul pentru un profil caracteristic –varianta cu profilare şi ancore. 
 
 

 
Tabelul 1. Factori de stabilitate pentru versantul natural 

Lac nivel 741 mdM Ipoteza Fără lac 
acumulare sezon uscat sezon umed 

FS - Bishop 1,263 1,100 0,945 
FS - Janbu 1,072 0,946 0,813 

 
 

Tabelul 2. Factori de stabilitate pentru versantul profilat cu  
lac la nivel 741.00 mdM 

sezon umed 
Ipoteza sezon uscat 

fără ancoraj fără ancoraj 1 rând 
ancoraj 

3 rânduri 
ancoraj 

cu 
drenaj 

FS-Bishop 1,338 1,089 1,101 1,136 1,47 
FS-Janbu 1,146 0,930 0,940 0,964 1,257 
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Versant profilat
Description: profilat + 3 randuri ancore
Comments: NNR=747.00, sezon ploios
File Name: saceleprof05+3anc.slp
Analysis Method: Bishop (with Ordinary & Janbu)
Direction of Slip Movement: Left to Right
Slip Surface Option: Fully Specified
P.W.P. Option: Piezometric Lines / Ru
Seismic Coefficient: (none)

NNR=747.00

Soil: 6
Description: roca
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 26
Cohesion: 200
Phi: 35

Soil: 3
Description: sisturi
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 24
Cohesion: 40
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Description: breccia
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Phi: 18

Soil: 2
Description: gresie
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Unit Weight: 23
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Phi: 30

Soil: 1
Description: deluviu
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22
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Phi: 22
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Tabelul 3. Factori de stabilitate pentru versantul profilat cu lac 

la nivel 747.00 mdM 
sezon umed 

Ipoteza sezon uscat 
fără ancoraj fără ancoraj 1 rând 

ancoraj 
3 rânduri 
ancoraj 

cu 
drenaj 

FS-Bishop 1,230 1,036 1,048 1,082 1,284 
FS-Janbu 1,059 0,887 0,896 0,920 1,108 

 
 
Valorile factorilor de stabilitate din tabelul 1 confirma faptul ca versantul natural a devenit 
instabil prin realizarea acumularii. Din analiza comparativă a factorilor de stabilitate rezultă 
că excavaţiile de reprofilare a versantului au un efect pozitiv semnificativ asupra 
stabilităţii. Ridicarea nivelului acumularii cu 6 m nu aduce o deteriorare drastică a 
condiţiilor de stabilitate. Drenarea versantului şi in special a suprafeţei de alunecare 
rămâne cea mai eficientă masură constructivă şi cu cel mai semnificativ efect. Ancorarea 
versantului chiar cu 3 rânduri de ancore pretensionate are un efect stabilizator 
nesemnificativ datorită unghiurilor de frecare mici pe conturul de alunecare. 
 
Rezultatele calculelor de stabilitate precum şi ansamblul concluziilor rezultate din analiza 
fenomenului de alunecare au condus la definitivarea lucrărilor de stabilizare a versantului: 

- Finisarea excavaţiilor de descărcare şi profilare a versantului în conformitate 
cu prevederile proiectelor actualizate; 

      - Renunţarea la execuţia tiranţilor pretensionaţi, a căror efect stabilizator este 
extrem de redus; 

- Asigurarea unui drenaj energic si eficace a versantului, in special în zona 
suprafeţei de alunecare prin  execuţia a două galerii suplimentare, de consolidare şi 
drenaj, normale pe versant, din care sa se execute rozete de foraje de drenaj in zona 
interceptată a suprafeţei de alunecareşi prin execuţia de foraje de drenaj suborizontale de la 
cotele bermelor. 
     -Împiedicarea infiltraţiei directe în versant a apei  din precipitaţii prin executarea 
unui  sistem de interceptare si colectare a apei. 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
Stematiu,D., Marchidanu,E., Paunescu,D., 2004. Analiza stabilităţii versantului drept 
al acumulării Săcele în regiunea turnului de priză, în condiţiile supraînălţării 
barajului. A X-a Conferinţă Naţională de Geotehnică şi Fundaţii, Bucureşti. 
 
 
 
Ancorajele pretensionate prezintă în multe cazuri o serie de avantaje : 

− elimină o parte din deformaţiile remanente, închizând, la instalare, o bună parte 
din fisurile deschise; 

− aportul de încărcare normală pe discontinuitate elimină sau limitează deplasările 
relative şi deci se poate conta pe rugozitatea rostului, respectiv se poate utiliza unghiul 
de frecare aparentă ϕ + i . 
  
În acelaşi timp însă, ancorajele pretensionate, pe lângă faptul că sunt scumpe şi 
necesită o execuţie pretenţioasă, prezintă şi o serie de dezavantaje majore: 

− în zona de ancorare se manifestă eforturi foarte mari, apropiate de capacitatea 
portantă a rocii, ceea ce poate perturba echilibrul intern al unor blocuri de rocă; 
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− deformaţiile de curgere lentă ale rocii şi deplasările relative reduc din forţa de 
ancorare; 

− există riscul de coroziune a oţelurilor de mare rezistenţă din care sunt 
confecţionate ancorele, în special în prezenţa apei. 
  
În ultimele decade s-a impus o nouă opinie, conform căreia ancorajele pasive au 
avantaje nete faţă de cele pretensionate (Londe, 1982, Panet, 1976). În primul rând 
ancorajele pasive ţin seama şi se bazează pe caracterul discontinuu al masivelor de 
rocă. În legătură cu acest aspect trebuie precizat faptul că părerea care persistă, 
conform căreia deplasările în masa de rocă nu sunt admisibile, este falsă. Apariţia 
oricărui efort este consecinţa unei deformaţii, care în masa de rocă are caracterul unei 
deplasări de închidere a discontinuităţilor. Deformaţiile şi deci deplasările produse de 
ancorajele pretensionate sunt cu mult mai mari decât cele necesare ancorajelor pasive 
pentru a-şi atinge capacitatea portantă. În al doilea rând, datorită faptului că sunt cu 
mult mai ieftine, ancorajele pasive pot fi dispuse în reţele cu distanţe reduse între 
ancore şi aduc o încărcare mult mai uniformă în masa de rocă. 
  
În sfârşit, tehnologia de execuţie este mult mai simplă, fără riscul de a compromite 
ancorajul, iar durabilitatea este mai mare datorită eforturilor mai reduse şi datorită 
protecţiei date de reacţia bazică ce are loc în momentul prizei mortarului de ciment 
fluid în faza de betonare în foraj. 
 
5.6.3. MĂSURI COMBINATE 
 
Instabilităţile întâlnite în practică sunt de cele mai multe ori generate de mai multe 
cauze : presiunea apei din masiv, datorată în special orizonturilor mai puţin 
permeabile, pante abrupte ale reliefului natural sau modificat prin excavare, 
predecupări date de discontinuităţi majore, deficit de rezistenţă la forfecare pe 
contururi cu potenţial de deplasare cinematic posibilă etc. Din aceste cauze şi măsurile 
de stabilizare sunt de cele mai multe ori măsuri care combină drenajul cu ancorarea, 
corectarea prin excavaţii a reliefului cu drenarea etc. Fiecare alunecare de versant este 
un unicat prin condiţiile morfologice, geologice şi antropice care îl caracterizează şi 
nu există soluţii standard.  
 
Cu titlu de exemplu în figura 5.27  se prezintă ansamblul  măsurilor constructive 
pentru stabilizarea versantului unui lac de acumulare. Stabilizarea mecanismului de 
prăbuşire prin efectul de surplombă creat de eroziunea de la baza versantului este 
asigurată de execuţia unui zid de sprijin. Drumul de ocolire, excavat la partea 
superioară a versantului, a impus execuţia de ancoraje pretensionate. Împiedicarea 
evoluţiei fenomenelor de alterare este dată de acoperirea cu torcret armat a feţei 
expuse. Pe zonele foarte abrupte o coasere a rocii prin ancore scurte, betonate aduce 
un spor de siguranţă faţă de desprinderile de blocuri. 
 
Un al doilea exemplu îl constitue stabilizarea versanţilor lacului Dunstan. Umplerea 
lacului a fost condiţionată de lucrări ample de stabilizare (fig. 5.28) impuse de 
existenţa unui potenţial cunoscut de instabilitate, cu risc de reactivare prin efectul de 
imersare parţială a versanţilor (TREVI Grup, 1990).  
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Fig. 5. 27. Măsuri combinate pentru stabilizarea unui versant. 
 

 

 
 
 
 

Fig. 5.28. Reprofilarea reliefului natural şi drenarea versantului. 
 
 
Versanţii lacului sunt formaţi din şisturi alterate, cu numeroase crăpături prin care apa 
se infiltrează şi crează presiuni interstiţiale mari. Soluţia a constat în reprofilarea 
reliefului, creeând un contrafort de sprijin al versantului la bază, în limitele lacului şi 
drenarea în profunzime, prin galerii şi foraje de drenaj dispuse radial din boltă (fig 
5.28).  
 
BIBLIOGRAFIE 
 
Andrei , S., 1983. Mecanica rocilor. Editura ICB, Bucureşti.  
 



 223

Bănci lă , I. şi colaboratorii, 1979. Geologie inginerescă. Editura Tehnică, Bucureşti.  
  
Bar ton, N.R., 1973. Review of a new shear-strength criterion for rock joints. 
Engineering Geology. 
 
Gioda, C., 1981. Meccanica delle rocce. C.L.U.P. Milano.  
 
Hoek , E., Bray , J., 1981. Rock slope engineering. IMM 3rd ed. London.  
 
Kovacevic , M.S., Jasarevic , I., Kul ic , Z., 1993. Plane equilibrium of rock slopes 
with anchors. Proc. of Int. Symp. on Assessment and Prevention of Failure 
Phenomena in Rock Engineering. A.A. Balkema, Rotterdam.  
 
Londe , P., 1965. Une methode d'analyse a trois dimensions de la stabilite d'une rive 
rocheuse. Annales des Ponts et Chaussees, Ianoarie. 
 
Londe , P., 1973. Analysis of the Stability of Rock Slopes. The Quarterly Journal of 
Engineering Geology. Vol. 6, No.1, Ianoarie.  
 
Londe , P., 1982. Rock Mechanics and Dam Foundation Design. Bulletin Special, 
ICOLD.  
 
Marchidanu, E., 2007. Studiu geologic ingineresc pentru alunecarea Groapa Vântului 
şi întocmirea hărţii de hazard la alunecare pentru acumularea Siriu. Raport de 
cercetare, 30 E/ 2006. 
  
Panet , M., 1976. La mécanique des roches appliquée aux ouvrages du génie civil. 
L'ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris.  
  
Pa t ton, F.D., Deere , D.O., 1970. Significant geologic factors in rock slope stability, 
Open Pit Mining Symp., Johannesburg.  
 
Raţiu, M., Constantinescu,C. 1989. Comportarea construcţiilor şi amenajărilor 
hidrotehnice. Editura Tehnică. 
 
Stematiu,D., Marchidanu,E., Paunescu,D., 2004. Analiza stabilităţii versantului drept 
al acumulării Săcele în regiunea turnului de priză, în condiţiile supraînălţării 
barajului. A X-a Conferinţă Naţională de Geotehnică şi Fundaţii, Bucureşti. 
 
TREVI Grup., 1990. Clyde Dam. Drainage for landslide stabilisation. Technical 
references. 
 
Wit tke , W., 1990. Rock Mechanics. Springer - Verlag, Berlin.  



 224

 
 
 

6 
 

STABILITATEA EXCAVAŢIILOR SUBTERANE 
 
 
6.1. INTRODUCERE 
 
În cazul lucrărilor subterane masivul de rocă devine mediu de construcţie şi este parte 
integrantă a lucrării propriu-zise. În procesul de excavare starea de efort preexistentă 
în masiv este perturbată, iar în zona golului creat apar concentrări de eforturi. 
Mărimea şi distribuţia acestora depinde de mărimea şi forma excavaţiei, dar în mare 
măsură şi de starea iniţială de efort. Dacă rocile sunt compacte şi rezistente, masa de 
rocă preia noile eforturi şi se produce reechilibrarea ansamblului gol excavat-masiv de 
rocă. De obicei însă, roca este un mediu eterogen şi discontinuu şi, în plus, în procesul 
de excavare, se produce deranjarea rocii, în special prin decomprimare. Ca urmare, 
roca din vecinătatea conturului excavat poate deveni instabilă şi pot apare surpări, 
uneori de mare amploare. Lucrările de sprijinire sunt cele care trebuie să intervină în 
procesul de reechilibrare a rocii, prevenind surpările şi asigurând securitatea lucrării, 
atât în faza de execuţie, cât şi în perioada de exploatare. Cămăşuielile definitive, cu 
rol funcţional, dar şi de rezistenţă, adaugă o nouă componentă în ansamblul rocă-
sprijinire-cămăşuială, a cărui stabilitate pe durata de viaţă a lucrării este obiectivul 
prioritar al oricărei lucrări inginereşti. 
  
În acest capitol stabilitatea lucrărilor subterane este abordată ca un fenomen de 
interacţiune între masa de rocă şi structurile de sprijinire şi cămăşuire. În prima 
instanţă sunt depistate mecanismele de instabilitate create de excavarea golului 
subteran în masa de rocă. Sunt apoi analizate, calitativ, efectele sprijinirilor în 
prevenirea instabilităţilor, respectiv în asigurarea securităţii excavaţiei în cazul în care 
instabilităţile se declanşează. Procesul de reechilibrare a ansamblului rocă – sprijinire 
– cămăşuială este uneori afectat de fenomene reologice sau de proprietăţile de umflare 
caracteristice anumitor tipuri de roci. Cunoaşterea acestor fenomene, a modului în 
care ele se declanşează şi se manifestă şi în special a modului în care pot fi prevenite 
sau atenuate este de asemenea parte a preocupărilor din mecanica rocilor.  
 
Tot în acest capitol sunt abordate şi problemele de calcul al sprijinirilor. Deşi este 
unanim recunoscut faptul că operaţiunea de sprijinire a excavaţiilor subterane este 
bazată în principal pe înţelegerea fenomenelor de interacţiune, pe intuiţie şi pe 
experienţă, în cadrul fazelor de proiectare se impune adesea dimensionarea lucrărilor 
de sprijinire. Dimensionarea serveşte organizării tehnologice a execuţiei şi, în special, 
estimării costurilor proiectelor. Un prim pas în dimensionarea sau verificarea 
sistemelor de sprijinire îl constitue determinarea sau estimarea efortului iniţial din 
masivul de rocă. Starea iniţială de efort condiţionează în mare măsură deplasările de 
convergenţă şi deci şi lucrările de sprijinire. În cadrul modelelor de calcul sunt 
implicaţi o serie întreagă de parametri de rezistenţă, de deformabilitate şi de curgere 
lentă a rocii. Datorită dificultăţilor de modelare prin calcul a fenomenelor şi de 
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determinare prin încercări a multitudinii de parametri care intervin în calcule, 
dimensionarea sprijinirilor are  numai un caracter preliminar şi orientativ. În execuţie 
primează adaptarea continuă a sprijinirilor la condiţiile specifice din frontul de 
excavare, adaptare cunoscută sub numele de “politica sprijinirilor”. 
 
6.2. STAREA DE EFORTURI ÎN JURUL UNUI GOL SUBTERAN 
 
Pentru a se pune în evidenţă redistribuirea eforturilor care are loc în zona unei 
excavaţii subterane se consideră cazul ideal al unui tunel circular, de lungime infinită, 
cu axul orizontal, realizat într-un masiv omogen izotrop şi elastic. Determinarea stării 
de deformaţie şi de efort se face pe baza ecuaţiilor din teoria elasticităţii în ipoteza 
deformaţiei plane. Soluţia a fost stabilită de Kirsch în 1898 (Obert şi Duvall, 1967). 
  
Notaţiile şi condiţiile de margine pot fi urmărite în figura 6.1. Starea iniţială de efort 
din masiv are componentele vσ   în direcţia verticală şi 0σ  în direcţia orizontală. 
Forţele masice sunt neglijate. Rezolvarea se face în coordonate polare. Componentele 
eforturilor se definesc în funcţie de funcţia de efort Airy, notată cu φ : 
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Fig.  6.1. Gol circular într-un mediu omogen  şi izotrop.  

Notaţii şi condiţii de margine. 
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Ecuaţiile de echilibru se reduc la forma bine cunoscută: 
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iar condiţiile de margine au expresiile: 
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Funcţia Airy asociată problemei este de forma: 
 

 θ+++++=φ − cos)(log 2422 FrErDrCrBrA .      (6.4) 
 
Ţinând seama de expresiile (6.1) şi de condiţiile de margine (6.3) rezultă soluţia în 
deplasări şi eforturi: 
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În expresiile soluţiei (6.5) şi (6.6) au intervenit modulul de elasticitate a rocii E, 
coeficientul Poisson µ  şi notaţia rRa /= . Pe conturul excavat eforturile devin 
( Rr = ; 1=a ):  
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În zona naşterilor ( 0=θ , respectiv π=θ ), efortul tangent la conturul excavat are 
valoarea: 
 

    03)0( σσθσθ −== v ,                                (6.8) 
 

iar în zona cheii 
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Pentru a avea o imagine mai clară asupra distribuţiei eforturilor în jurul golului 
circular, în figura 6.2 sunt reprezentate variaţiile eforturilor radiale, rσ , şi tangenţiale, 
θσ , în lungul radialelor care corespund naşterilor şi cheii. 

  
Sunt considerate două cazuri diferite în funcţie de raportul dintre componentele 0σ  şi 

vσ  ale stării iniţiale de efort. 
 

 
 
Fig. 6.2. Distribuţia eforturilor radiale, rσ , şi tangenţiale, θσ , în jurul golului circular: 

a – pentru bv ;0 σ=σ - pentru vσ=σ 2,00 . 
  
În primul caz (fig. 6.2,a), 0σ = vσ , efortul iniţial este izostatic, iar distribuţia 
eforturilor devine axial simetrică. Atât la naşteri, cât şi la cheie, eforturile radiale 
descresc către gol şi se anulează pe contur, în timp ce eforturile tangenţiale cresc către 
gol şi se dublează în dreptul conturului ).23)(( vrvRr σ=σ−σ==σθ  
  
În cel de al doilea caz efortul orizontal reprezintă o cotă parte din cel vertical şi anume 

vσ=σ 2,00 . La naşteri efortul radial porneşte de la 0σ  şi se anulează pe contur, în 
timp ce efortul tangenţial creşte de la vσ  la vvvRr σ=σ−σ==σθ 8,22,03)( . La 
cheie, efortul radial descreşte de la vσ  şi se anulează pe contur, în timp ce efortul 
tangent creşte uşor de la 0σ  până în apropierea conturului, după care descreşte şi 
schimbă de semn devenind întindere ( vvvRr σ−=σ−σ⋅==σθ 4,02,03)( ). 
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Analize similare se pot face şi pentru alte rapoarte între 0σ  şi vσ . Cazurile selectate 
sunt însă semnificative pentru a se pune în evidenţă mecanismele de instabilitate 
potenţială, care vor fi analizate în continuare. 
 
6.3. MECANISME DE INSTABILITATE 
 
În cazul rocilor omogene şi izotrope instabilitatea conturului excavat este generată de 
concentrările de efort care apar în zona conturului ca urmare a redistribuirii eforturilor 
iniţiale din masiv. Punerea în evidenţă a condiţiilor de instabilitate se bazează pe 
distribuţiile de efort prezentate în figura 6.2. 
  
Se admite că rezistenţa mecanică a rocii este descrisă prin înfăşurătoarea Mohr în 
sistemul de axe τ−σ  (fig. 6.3). În cazul efortului iniţial izostatic ( vσ=σ0 ) 
caractersitic excavaţiilor subterane de mare adâncime, starea iniţială de efort este 
reprezentată printr-un punct (fig. 6.3,a). După excavare, noua stare de efort are pe 
contur componentele 0=σr  şi vσ=σθ 2 . Cercul lui Mohr care corespunde acestei 
stări poate depăşi înfăşurătoarea Mohr, ceea ce semnifică cedarea. Fragmente de rocă 
se desprind din contur, iar în zona cheii instabilitatea este potenţată şi de câmpul 
gravitaţional, putând să apară surpări. 
  
În cazul în care starea iniţială de efort are componenta orizontală semnificativ mai 
redusă decât cea verticală ( vσ=σ 25,00 ) cercul lui Mohr este poziţionat spre origina 
axelor şi sub înfăşurătoare (fig. 6.3,b). 
 
 

 
Fig. 6.3. Cedarea potenţială în zona conturului excavat apreciată prin criteriul Mohr: 

a – pentru vσ=σ 2,00 ; b – pentru vσ=σ 2,00 . 
 
 
După excavare, pe contur, în zona naşterilor, noua stare de efort are componentele 

0=σr  şi  vσ=σθ 8,2 , iar cercul lui Mohr care corespunde acestei stări depăşeşte 
înfăşurătoarea Mohr. Cedarea se produce după un mecanism similar celui descris 
anterior. La cheie, pe contur noua stare de efort are componentele 0=σr  şi  

vσ−=σθ 45,0 . Cercul lui Mohr este plasat în stânga axei τ  şi depăşeşte înfăşurătoarea 
Mohr. De această dată cedarea se face în principal prin depăşirea rezistenţei la 
întindere a rocii. La cheie are loc deschiderea fisuraţiei, fragmentele de rocă devin 
instabile sub greutatea proprie, iniţiind surparea. 
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În realitate, masivele de rocă sunt medii discontinue. Creşterea eforturilor tangenţiale 
în vecinătatea conturului excavat poate conduce uneori la expulzarea unor fragmente 
de rocă sau chiar a unor blocuri de rocă din contur (fig. 6.4). Şi de această dată cauza 
instabilităţii este redistribuirea eforturilor iniţiale, dar instabilitatea are un caracter 
fragil, cu cedare instantanee, favorizată de combinaţii defavorabile ale 
discontinuităţilor preexistente. 
 

 
Fig. 6.4. Instabilitate manifestată prin expulzarea unor fragmente de rocă (a)  

sau a unor blocuri de rocă (b). 
  
Mecanisme de cedare specifice se întâlnesc în cazul rocilor stratificate. Conturul 
excavat al unei galerii realizată într-o rocă cu stratificaţie înclinată, afectată de 
fisuraţia perpendiculară pe stratificaţie, devine instabil, prin desprinderea de blocuri, 
cauzată în principal de câmpul gravitaţional (fig.6.5,a). Dacă stratificaţia este 
orizontală, atunci la cheie se produce încovoierea unor lespezi de rocă, care se rup 
succesiv prin întinderea fibrei inferioare cu propagare spre masiv (fig. 6.5,b). Dacă 
stratificaţia este verticală, iar eforturile tangenţiale θσ  din zona pereţilor laterali cresc 
semnificativ ca urmare a redistribuirii efortului iniţial, cedarea se produce prin 
flambarea unor coloane verticale la pereţi urmată de formarea unei bolţi de surpare, ca 
urmare a cedării naşterilor (fig. 6.6,a).  

 
 

Fig. 6.5. Mecanisme de instabilitate în cazul rocilor stratificate: 
 a – desprinderi de blocuri; b – ruperi de strat. 
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Fig. 6.6. Mecanisme de instabilitate în cazul rocilor cu stratificaţie verticală: 

 a – flambare; b – desprinderi de blocuri. 
  
Uneori, atunci când excavarea se realizează prin explozii, ca urmare a undei seismice 
fragmente de coloane sunt expulzate către golul excavat, producând cedarea pereţilor 
(fig. 6.6,b). 
  
În cazul în care masivul de rocă este afectat de plane de discontinuitate majoră, 
însoţite adesea de fisuraţie, în cheie are loc o surpare prin cedarea naşterilor şi căderea 
de blocuri de rocă sub propria greutate (fig. 6.7). 
 
  

 
 

Fig. 6.7. Surpare prin cedarea naşterilor. 
 
 
În sfârşit, atunci când se produce o coincidenţă defavorabilă între axul longitudinal al 
tunelului şi sistemele de discontinuităţi din masiv, la cheie, sau în zona pereţilor 
laterali, apar blocuri de rocă instabile, care se pot desprinde din conturul excavat (fig. 
6.8). 
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Fig. 6.8. Blocuri de rocă instabile. 
  
Mecanismele de instabilitate prezentate anterior nu sunt singurele întâlnite în practica 
lucrărilor subterane în rocă, dar sunt cele mai des întâlnite şi ca urmare semnificative 
din punct de vedere al intervenţiilor de stabilizare. Sistemele de sprijinire care pot 
preveni asemenea instabilităţi vor fi analizate în paragrafele următoare. 
 
6.4. METODA CONVERGENŢĂ-FRETARE 
 
6.4.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 
 
Structura unei lucrări subterane cuprinde golul excavat, lucrările de 
sprijinire/cămăşuire care asigură stabilitatea excavaţiei şi masa de rocă înconjurătoare. 
Excavarea este un proces care se desfăşoară în spaţiu şi în timp, iar redistribuirea 
eforturilor iniţiale din masiv şi interacţiunea dintre masa de rocă (care suferă 
deformaţii) şi structurile de sprijinire (care tind să limiteze aceste deformaţii şi se 
încarcă odată cu propria deformare) sunt, de asemenea, fenomene ce evoluează pe 
măsura progresului excavării. Descrierea acestor fenomene într-o formă cuantificabilă 
este cel mai bine realizată de metoda denumită convergenţă-fretare (Lombardi, 1980). 
  
În mare măsură, metoda convergenţă-fretare s-a dezvoltat odată cu introducerea 
sistemelor de sprijinire care ajută masa de rocă să se reechilibreze: spriţ-betonul, 
ancorarea, armofermele (cintre uşoare, cu deformabilitate sporită). Aceste sisteme de 
sprijinire sunt promovate de metoda de excavare şi sprijinire cunoscută sub numele de 
noua metodă austriacă sau NATM (New Austrian Tunneling Method). 
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Atât excavarea în concepţia NATM, cât şi formularea metodei convergenţă-fretare 
pornesc de la următoarele premize: 

− rezistenţa masei de rocă înconjurătoare are rolul dominant în reechilibrarea 
ansamblului rocă-sprijinire; 

− excavarea este un proces care se desfăşoară în spaţiu şi în timp; 
− analiza ansamblului rocă-sprijinire se face în context tridimensional. 

  
Faţă de metodele tradiţionale, în care analiza se concentrează pe comportarea 
sprijinirii/cămăşuielii sub acţiunea încărcărilor active şi a reacţiunilor mobilizate la 
contactul cu roca, metoda convergenţă-fretare se referă la comportarea masei de rocă 
sub efectul presiunii de fretare asigurată de sprijinire pe conturul excavat. Sprijinirea 
nu îşi propune să împiedice integral deplasările elastice sau elastoplastice ale 
masivului, ci să mobilizeze pe conturul excavat un efect de fretare odată cu deplasarea 
comună a rocii şi sprijinirii. De altfel, deplasările rocii înconjurătoare se produc în 
bună parte imediat după excavare, înainte de a se putea instala orice sistem de 
sprijinire. Rolul sprijinirii este deci de a asigura o nouă stare de echilibru în masivul 
de rocă, limitând pe cât posibil deplasările excesive ale conturului excavat, deplasări 
care: 

− produc decomprimarea rocii din vecinătatea excavaţiei şi implicit reduc 
proprietăţile mecanice ale rocii; 

− creează mecanisme de instabilitate în masa de rocă, prin pierderea contactelor 
dintre blocurile de rocă decupate de discontinuităţi. 

 
6.4.2. PRINCIPIUL METODEI 
 
Prezentarea metodei şi determinarea relaţiilor analitice aferente utilizează trei ipoteze 
simplificatoare: 

− secţiunea transversală a tunelului sau galeriei este asimilabilă uneia circulară, cu 
diametru echivalent; 

− roca este omogenă şi izotropă; 
− starea de efort din masiv, înainte de excavare, este de tip izostatic (izotropă şi 

constantă): 0; 0000
0 =τσ=σ=σ r , unde indicele superior zero semnifică 

efortul iniţial. 
 
Datorită simetriei cilindrice care rezultă în urma adoptării acestor ipoteze, 
deformaţiile şi eforturile în lungul oricărei radiale sunt identice pentru o aceeaşi 
secţiune transversală. 

  

6.4.2.1. Efecte tridimensionale în vecinătatea frontului excavaţiei. Deplasarea 
conturului excavat către gol poartă denumirea de deplasare de convergenţă sau 
prescurtat convergenţă. Frontul excavaţiei împiedică parţial producerea deplasărilor 
de convergenţă prin masa de rocă neexcavată. După cum se poate urmări în figura 
6.9,a, efectul excavării se resimte în masivul de rocă şi în faţa frontului, până la o 
distanţă D′, iar prezenţa frontului influenţează dezvoltarea deplasărilor de convergenţă 
până la o distanţă D în spatele acestuia. Deplasarea în dreptul frontului fru ,  este o 
cotă parte din deplasarea maximă de converegenţă max,ru  care se realizează suficient 
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de departe în spatele frontului, acolo unde efectul de “sprijinire” creat de front nu se 
mai resimte.  

 
Fig. 6.9. Efecte tridimensionale în zona frontului excavaţiei,  

în cazul excavaţiilor nesprijinite, şi respectiv sprijinite. 
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Împiedicarea parţială a deplasărilor creează eforturi tăietoare τ  în secţiuni normale pe 
axul galeriei care sunt maxime în dreptul frontului şi din ce în ce mai mici în spatele 
acestuia. Starea de efort pe conturul excavat este tridimensională, astfel încât condiţia 

0=σr  nu se mai realizează decât la depărtare de front.  

Efortul radial în masiv, la distanţa 'Dx <  este egal cu efortul iniţial 0σ , în dreptul 
frontului este fr,σ , iar pe zona de influenţă a frontului 0>> xD , efortul radial 

)(xrσ  descreşte către zero. Efortul radial indus de prezenţa frontului corespunde 
împiedicării parţiale a deplasărilor de convergenţă şi are efect de “fretare”.  

 

6.4.2.2. Fretarea creată de sprijinire. Se consideră aceeaşi galerie în curs de excavare 
ca cea prezentată în situaţia anterioară. De această dată, la distanţa d  de front se 
instalează un sistem de sprijinire (fig. 6.9,b). Dacă sprijinirea este elastică, adică se 
deformează împreună cu roca, pe măsură ce efectul de fretare dat de front descreşte 
deplasările de convergenţă sunt parţial împiedicate de sprijinire. La distanţa D  în 
spatele frontului deplasarea de convergenţă este max,, rsr uu < . Pe contactul dintre 
conturul excavat şi sprijinire se produce o interacţiune, sprijinirea transmiţând 
conturului un efort radial )( rs up  proporţional cu deplasarea antrenată de contur. Pe 
măsură ce efectul de fretare indus de frontul excavaţiei descreşte, în spatele frontului 
se mobilizează un nou efect de fretare, produs de această dată de sprijinire. La distanţe 

Dx > , ansamblul excavaţie-sprijinire-masiv revine într-o stare de efort 
bidimensională, dar pe conturul excavat se manifestă un efort radial de fretare 

sr p=σ , care contribuie la reechilibrarea masei de rocă. 
 

6.4.2.3. Diagrama convergenţă-fretare. Fenomenele descrise anterior (efectul 
tridimensional creat de front şi împiedicarea parţială a deplasărilor de convergenţă) 
pot fi puse în evidenţă printr-o reprezentare grafică denumită diagrama convergenţă-
fretare (fig. 6.9,c). Se consideră o secţiune transversală prin galerie. Iniţial secţiunea 
este plasată chiar în front, dar pe măsură ce frontul avansează şi apoi se instalează şi 
sistemul de sprijinire, comportarea în această secţiune evoluează. În ordonată se 
reprezintă efortul radial normal pe conturul excavat. Sunt două abscise. Prima 
corespunde deplasărilor de convergenţă ru , iar a doua poziţiei frontului, respectiv 
poziţiei sprijinirii. Curba 1 din diagramă, denumită curba caracteristică a rocii, 
reprezintă relaţia dintre deplasarea radială produsă şi efortul radial pe contur. Când 
frontul este situat chiar în dreptul secţiunii, deplasarea radială este fru , , iar efortul 

radial fr,σ  este o cotă parte din efortul iniţial 0σ . Pe măsură ce frontul avansează, 
efectul de fretare dat de roca neexcavată descreşte, se dezvoltă deplasări radiale care 
ating în final valoarea max,ru , iar efortul radial, “de fretare”, descreşte până la zero. 
 

Curba 2 din diagramă, denumită curba caracteristică a sprijinirii, reprezintă relaţia dintre 
deplasarea radială impusă sprijinirii de deplasarea de convergenţă a rocii şi presiunea 
radială exercitată de sprijinire pe contur, sp , care se opune deplasării radiale. 
Intersecţia celor două curbe corespunde situaţiei de echilibru, în care sprijinirea preia 
efectul de fretare indus până acum de front, deplasarea de convergenţă se stabilizează la 
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sru , , iar pe conturul excavat interacţiunea rocă-sprijinire este caracterizată de presiunea 
de fretare sp . 
  
Dacă masivul de rocă are capacitatea de a se reechilibra singur, atunci, chiar fără 
sprijinire, s-ar atinge o situaţie de echilibru dată de max,rr uu =  şi 0=σr . Dacă însă, 
prin deplasări de convergenţă excesive şi creşterea corespunzătoare a efortului tangent 
la contur, excavaţia devine instabilă (ramura 3 a curbei 1), atunci contribuţia sprijinirii 
este absolut necesară. 
 
6.4.3. GENERALIZAREA CONCEPTULUI CONVERGENŢĂ-FRETARE 
 
Metoda convergenţă-fretare, în forma prezentată anterior se bazează, aşa cum s-a 
arătat, pe o serie de ipoteze simplificatoare: galerie circulară, efort iniţial izostatic, 
rocă omogenă şi izotropă. 
  
În cazul general, al galeriilor de formă oarecare, realizate în roci neomogene şi 
anizotrope, în care efortul iniţial are componente diferite pe direcţii dominante, 
deplasările conturului excavat sunt diferite în secţiune (fig. 6.10). Deplasarea de 
convergenţă este de această dată definită ca un vector ale cărui componente sunt 
deplasările ru , măsurate într-un număr finit de puncte selectate pe contur. 
Caracteristica rocii este descrisă de un domeniu şi nu de o curbă în sistemul rr u,σ  
(fig. 6.10,b). 
 

 
 

Fig. 6.10. Caracteristica rocii în cazul excavaţiilor în medii anizotrope: 
 a – deplasările conturului excavat; b – domeniul aferent punctelor caracteristice; c – 

generalizarea curbei de convergenţă. 
  
Revenirea la diagrama convergenţă - fretare, aşa cum este ea definită în figura 6.9, se 
poate face alegând parametrii sintetici care definesc global convergenţa, respectiv 
fretarea (Lombardi, 1980). De exemplu, în abscisă se poate alege, drept parametru 
caracteristic pentru deplasarea de convergenţă, scurtarea perimetrului conturului 
excavt ( 1P ) şi în ordonată, pentru efectul de fretare, efortul normal la cheie sau efortul 
axial din sprijinire ( 2P ). În acest caz principiile metodei rămâne neschimbate, doar că 
parametrii caracteristici pentru convergenţă şi fretare au semnificaţii mai generale. 
Definirea curbelor caracteristice pentru rocă şi respectiv pentru sistemul de sprijinire 
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nu mai este posibilă prin relaţii analitice. Trasarea curbelor se face de aceasta dată pe 
baza rezultatelor numerice – discrete – obţinute prin analiza cu metoda elementelor 
finite a ansamblului masiv de rocă-sprijinire (fig. 6.10,c). 
 
6.5. EFECTUL CURGERII LENTE 
 
6.5.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 
 
În paragrafele anterioare, în care s-a tratat stabilitatea excavaţiilor subterane, cu sau 
fără sprijiniri, fenomenele de instabilitate au fost asociate avansării frontului 
excavaţiei, fără a se face referiri la desfăşurarea în timp a procesului de deformare. În 
cazul multor roci însă, măsurătorile de teren au pus în evidenţă o creştere în timp, atât 
a deformaţiilor de convergenţă, cât şi a încărcărilor ce acţionează asupra sistemului de 
sprijinire. Cu titlu de exemplu, în figura 6.11 sunt prezentate măsurătorile de 
convergenţă efectuate la galeria de fugă Săsciori (Stematiu, Lăcătuş şi Popescu, 
1982). Neomogeneitatea masivului de rocă şi proprietăţile diferite ale categoriilor de 
rocă fac ca deformarea să fie puternic anizotropă. Deformarea în timp continuă pe 
durate foarte mari, stabilizarea apărând practic abia la 1 an de la instalarea sprijinirii. 
Rata mai mare a deformării se petrece în primele săptămâni, când deplasarea de 
convergenţă aproape se dublează pe direcţia A şi creşte de şase ori pe direcţia B. 
Deplasările finale ating 1,80 mm în A (de la 1 mm după prima zi), respectiv 6,20 mm 
în B (de la 0,5 mm după prima zi). 

 
Fig. 6.11. Evoluţia în timp a deplasărilor de convergenţă la galeria Săsciori. 
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Numeroase date de teren au pus în evidenţă faptul că există categorii de rocă la care 
deformarea continuă semnificativ după excavare sau după aplicarea încărcării, cu 
deformaţii parţial ireversibile chiar atunci când starea de efort se menţine în stadiu 
elastic. Fenomenul este de natură reologică, iar deformarea în timp, în condiţii de 
efort constant, este denumită curgere lentă. 
 
Efectul curgerii lente în cadrul interacţiunii dintre sprijinire/cămăşuială şi masivul de 
rocă din jurul excavaţiei este cel mai bine pus în evidenţă în diagrama convergenţă-
fretare. În figura 6.12 este prezentată o asemenea diagramă, în care caracteristica rocii 
A-B-C este asociată avansării frontului, fără a fi inclus timpul. Dacă se ţine seama că 
între două avansuri succesive (progresul frontului excavaţiei) se scurge inerent un 
anumit interval de timp şi că, uneori, din motive tehnologice excavarea stagnează pe 
perioade mai lungi, atunci caracteristica rocii devine, după caz, AB-C’, A-B-C” etc., 
în funcţie de timp. Curbele caracteristice se determină pornind de la caracteristica 
primară A-B-C, adăugând, pentru ordonate constante ( .)1( 0 ct=σλ− ), deplasările de 
curgere lentă produse sub respectiva stare de efort în intervale de 1 zi, 1 lună etc. În 
aceeaşi diagramă este figurată şi caracteristica sprijinirii. Dacă, în cazul rocilor fără 
manifestări de curgere lentă, presiunea asupra sprijinirii sp  este dată de punctul de 
echilibru 0E , în cazul rocilor care acuză fenomene de curgere lentă punctele de 
echilibru devin, în funcţie de timp, ziE1 , lunaE1  etc. şi implică presiuni de sprijinire 
mai mari. 

 
Fig. 6.12. Transpunerea efectului curgerii lente în diagrama convergenţă-fretare. 

 
Fenomenele de curgere lentă apar la toate tipurile de rocă, dar devin semnificative 
numai pentru anumite tipuri de roci. După cum se poate urmări în figura 6.13, datele 
experimentale arată că susceptibilitatea la deformare în timp este foarte redusă în 
cazul granitelor, dar depăşeşte de câteva ori defomata elastică instantanee în cazul 
şisturilor. În multe cazuri deformaţiile datorate curgerii lente reprezintă 5...20% din 
defomaţiile instantanee şi pot fi neglijate în analiza fenomenelor de interacţiune 
sprijinire-rocă şi în analizele inginereşti în general. Sunt însă tipuri de rocă, cum ar fi 
gresiile şi şisturile, la care deformaţia de curgere lentă este semnificativ mai mare 
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decât cea instantanee şi, ca urmare, efectele curgerii lente trebuie incluse în analiza 
stabilităţii lucrărilor subterane. 

 
Fig. 6.13. Deformaţii de curgere lentă pentru unele tipuri de roci. 

  
Pentru conceperea lucrărilor de sprijinire şi verificarea prin calcule a soluţiilor 
propuse este necesar să se definească legile curgerii lente şi modul în care parametrii 
acestor legi pot fi determinaţi prin măsurători de laborator sau in situ. 
 
6.5.2. LEGI DE CURGERE LENTĂ 
 
La comportarea în timp a unei roci supuse unei noi stări de efort se disting deformarea 
instantanee, curgerea primară, cu viteză iniţială relativ mare, dar descrescătoare în 
timp, curgerea secundară, cu viteză redusă, dar cvasiconstantă şi eventual curgerea 
terţiară, caracteristică eforturilor deosebit de mari şi temperaturilor ridicate. Dintre 
acestea, în calculele inginereşti se iau în considerare numai primele două (deformarea 
instantanee şi curgerea primară), având în vedere faptul că intervalul de timp de studiu 
implicat în analiza stabilităţii excavaţiei (zile, săptămâni, cel mult luni), cât şi nivelul 
eforturilor şi al temperaturilor implicate, exclud din domeniul de interes curgerile 
secundară şi terţiară. 
  
Pentru evaluarea cantitativă a curgerii lente se utilizează relaţii care exprimă evoluţia 
în timp a deformaţiilor specifice. Definirea acestor relaţii, denumite şi legi de curgere 
lentă, se poate face pe baze experimental-empirice, pe baza unor modele mecanice 
simple sau prin analiza micro-mecanică a fenomenului la nivelul structurii rocii. În 
mod uzual, în aplicaţiile inginereşti se utilizează numai primele două tipuri de legităţi. 
  
Încercările de deformare în timp, sub sarcină, a rocilor au pus în evidenţă o relaţie 
generală de forma:   

      cttfbat +⋅+= )()(ε                            (6.10) 
în care: 

 
E

a
σ

=  este componenta instantanee, care depinde de nivelul eforturilor σ  şi de 

modulul de deformare E ; 
 )(tfb ⋅  -  curgerea primară; 
 tc ⋅       -  curgerea secundară, provocată de eforturi mari la temperaturi ridicate. 



 239

În continuare se vor analiza numai legităţile de curgere primară, denumite şi legităţi 
de curgere lentă propriu-zisă.  Transpunerea grafică a încercărilor experimentale a 
arătat că prin reprezentare în scară semilogaritmică (fig. 6.14) pentru marea majoritate 
a rocilor se obţine o liniarizare a curbelor deformaţie-timp. Ca urmare, legea de 
curgere lentă se poate scrie sub forma: 
 

     tbtcl ln)( =ε                                 (6.11) 
 
în care timpul, t , se exprimă în ore. Coeficientul b  depinde de tipul şi caracteristicile 
rocii, precum şi de nivelul eforturilor sub care se produce curgerea lentă. Această 
dependenţă are una din formele: 

     
n

E
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= ;                              (6.12, a) 
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31 ,               (6.12,b) 

 
în care relaţia (6.12,a) corespunde deformării sub încărcare axială, iar relaţia (6.12,b) 
corespunde deformării sub acţiunea deviatorului. E  şi G  sunt modulii de elasticitate, 
respectiv de tăiere, ai rocii, iar exponentul n  depinde şi el de natura rocii. 
  
În tabelul 6.1 sunt prezentate câteva date obţinute experimental, prin încercări de 
laborator, privind exponentul n  şi coeficientul b , pentru anumite niveluri ale 
efortului axial sub care s-a făcut încercarea. 
  
 

 
Fig. 6.14. Reprezentarea evoluţiei în timp a deplasărilor de curgere lentă 

în scară logaritmică. 
 
Tabelul 6.1. Parametrii legităţilor de curgere lentă 
 
Roca Granit Calcar Gresie Şist Sare 
Efortul axial 

)MPa(σ  
138 68 42 30 8 

n 1,91 1,90 1,81 1,67 1,03 
b 6105,5 −⋅  6108,5 −⋅  6105 −⋅  4104 −⋅  3102,3 −⋅  
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Legităţile de curgere lentă, definite pe baza modelelor mecanice simple, pornesc de la 
relaţiile efort-deformaţie ale acestora: 
 

− modelul Hooke (resortul): 
 

ε=σ E                                         (6.13) 
 
− modelul Maxwell (pistonaşul): 

     td
d ε

η=σ                                 (6.14) 

în care η  este vâscozitatea, iar E  este modulul elastic. 
  
Curgerea lentă (curgerea primară) este convenabil reprodusă de modelul Voigt (fig. 
6.15,a), alcătuit din cuplarea în paralel a unui resort Hooke şi a unui piston Maxwell. 
Legea de curgere rezultă din relaţia de echilibru: 
 

    MaxwellHooke0 σ+σ=σ                   (6.15) 
 
care, prin integrare, capătă forma: 
 

    















−
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− t
E

e
E

t 1)( 0
                     (6.16) 

 
Dacă se doreşte ca prin modelele mecanice simple să se reproducă şi deformaţia 
instantanee, atunci modelul Voigt se cuplează cu un al doilea model Hooke (fig. 
6.15,b), care are drept modul elastic 0E , caracteristic deformării instantanee. 
 
 

 
 

Fig. 6.15. Modele mecanice pentru reproducerea curgerii lente: 
 a – modelul Voigt; b – modelul cu trei parametri; c – determinarea parametrilor 

modelului pe baza încercărilor experimentale. 
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Legea constitutivă, aferentă modelului cu trei parametri are forma: 
 

    















−

σ
+

σ
=ε η

− t
E

e
EE

t 1)( 0

0

0
.                         (6.17) 

 

Dacă curgerea lentă se face pe seama eforturilor tangenţiale τ , legea constitutivă are o 
formă similară: 
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,                         (6.18) 

 

în care intervine deformaţia specifică tangenţială γ , iar 0G  şi G  sunt modulii de 
tăiere. 
  
În cazul excavaţiilor subterane, efectele de curgere lentă primară sunt concentrate în 
vecinătatea conturului excavat, fiind în general asociate cu deformarea dependentă de 
deviatorul eforturilor ( 31 σ−σ ) produse la volum constant. Ca urmare, legea (6.18) 
este cel mai adesea folosită în analiza interacţiunii sprijinire-rocă. 
  
Determinarea parametrilor modelelor de forma (6.17) sau (6.18) se face prin 
asimilarea datelor experimentale în exprimările analitice propuse. După cum se poate 
urmări în figura 6.15,c, din încercare se pune în evidenţă deformarea instantanee 0γ  şi 
o deformare maximă ∞γ , dată de asimptota la curba de deformare. Curba 
corespunzătoare legii (6.18) intersectează într-un punct A, la timpul At , curba 
experimentală. Condiţiile de echivalenţă se scriu sub forma: 
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=γ ;                                          (6.19,a) 
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  la ∞=t         G
τ

+γ=γ∞ 0  .                           (6.19,c) 
 
  
Din relaţia (6.19,a) rezultă modulul de tăiere elastic 0G , din (6.19,c) se determină G , 
iar din (6.19,b) prin logaritmare se obţine: 

     )1(ln β−
=η

GtA
,                                         (6.20) 
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în care: 

    
0

0
γ−γ

γ−γ
=β

∞

A
.                              (6.21) 

 
Pentru galeria Săsciori, prezentată anterior, în zona de gresii, parametrii modelului de 
forma (6.18) s-au determinat folosind procedura descrisă anterior, rezultând: 

,MPa10200 =G  MPa890=G  şi MPa/zi810=η . 
  
Determinarea parametrilor legilor de curgere lentă se poate face şi pe baza 
interpretării măsurătorilor de convergenţă din anumite secţiuni de măsură. În figura 
6.16 se prezintă asemenea măsurători efectuate pentru o galerie ovoidă, cu ajutorul 
extensometrelor de foraj. Se propun legi de forma (6.17) sau (6.18) şi se calează, prin 
calcule iterative, parametrii modelelor de calcul, astfel încât să se reproducă cât mai 
fidel comportarea măsurată. 
 

 
Fig. 6.16. Deplasări de curgere lentă înregistrate prin măsurători  

cu extensometre de foraj. 
 
6.5.3. CONSIDERAŢII PRIVIND INCLUDEREA CURGERII LENTE ÎN 
ANALIZA SPRIJINIRILOR 
 
Aşa cum s-a arătat, curgerea lentă este un fenomen caracteristic rocii propriu-zise. Ca 
urmare, trebuie reţinut faptul că efectele de curgere lentă sunt semnificative pentru 
comportarea masivului de rocă numai în măsura în care masa de rocă este puţin 
afectată de discontinuităţi. Chiar în cazul în care masivul de rocă este cvasi-continuu, 
este nevoie de multă atenţie în extinderea datelor experimentale din laborator la scara 
masivului. 
  
În ceea ce priveşte efectul curgerii lente asupra sprijinirilor, acesta trebuie analizat 
pornind de la faptul că deplasările de convergenţă evoluează atât ca urmare a avansării 
frontului, cât şi ca urmare a curgerii lente. În funcţie de ponderea relativă a celor două 
cauze, curgerea lentă se include sau nu în analiza interacţiunii sprijinire-rocă. 
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O primă indicaţie o furnizează ordinul de mărime a intervalului de timp în care roca 
poate rămâne nesprijintă. După Lauffer (Andrei, 1983) acesta este dat de relaţia: 
 
 

    )1( α+−= dktns                     (6.22) 
în care: 
 d    este distanţa faţă de front la care apare prăbuşirea în condiţiile unui  
 avansament foarte rapid; 
 α,k   - parametri care depind de natura rocii. 

 

Cu titlul de exemplu, în tabelul 6.2 sunt date valorile d  şi nst  pentru gresii, în funcţie 
de gradul lor de fracturare. 
 
Tabelul 6.2. Distanţa faţă de front şi durata de menţinere a excavaţiei nesprijinite 
 

Gradul de  
fragmentare 

)m(d  nst  

Roci masive 4 20 ani 
Roci uşor fracturate 3 1 săptămână 
Roci foarte fracturate 0,8 20 minute 

 
Este evident că pentru rocile la care durata de menţinere a excavaţiei nesprijinite este 
mai mică decât durata de îndepărtare a frontului faţă de secţiunea de calcul curgerea 
lentă interferă cu efectul avansării frontului. 
  
O a doua indicaţie o dă criteriul curgerii lente (CCL) definit de Lombardi (1979): 
 

     Td
v

s

a=CCL ,                       (6.23) 

unde: 
 av  este viteza de avansare a frontului (m/zi); 
 sd  - distanţa faţă de front la care apare surparea rocii nesprijinite (m); 
 T  - durata în care se consumă deplasările de curgere lentă (zile). 

  

În cazul în care 1CCL >  curgerea lentă are efecte mai mari decât avansarea frontului, 
fiind condiţionantă în analiza stabilităţii. Pentru domeniul 1CCL1,0 <<  curgerea 
lentă are o pondere similară celei a progresului excavaţiei, în timp ce pentru 

02,0CCL <  curgerea lentă poate fi neglijată. 
 
6.6. CLASIFICAREA SISTEMELOR DE SPRIJINIRE 
 
Clasificarea sprijinirilor se poate face în funcţie de mai multe criterii: tehnologice, 
durată de exploatare, efect structural, cost, adaptabilitate etc. În cele ce urmează s-a 
adoptat clasificarea referitoare la efectele structurale ale sprijinirilor, analizate în 
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contextul procesului de interacţiune rocă-sprijinire. Suportul grafic al clasificării este 
dat de diagrama convergenţă-fretare (fig. 6.17).  
 

 
Fig. 6.17. Clasificarea sprijinirilor în funcţie de diagrama convergenţă-fretare. 

 
Se disting două sisteme: 

− sprijinirea de tip elastic, cu ancore, cu şpriţ-beton sau cu ancore şi şpriţ-beton, 
care devine activă din momentul instalării, se deformează odată cu roca şi 
contribuie la reechilibrarea masivului de rocă; în figura 6.17 curba caracteristică 
este ab . 

− sprijinirea rigidă, cu cintre metalice, care devine activă numai după surparea 
conturului excavat, când fragmentele de rocă intră în contact direct cu 
extradosul cintrelor; roca rămasă stabilă este un element pasiv în raport cu 
sprijinirea şi exercită încărcări asupra cintrelor, respectiv reacţiuni asupra 
acestora în zona de contact, atunci când deformarea se face către conturul 
excavat; în figura 6.17 curba caracteristică este dca . 

 

Sub aspect tehnologic, celor două sisteme de sprijinire le corespund două metode de 
lucru în subteran. Sprijinirea elastică are corespondent în noua metodă austriacă 
NATM, de care s-a discutat în paragraful 6.4.1. Sprijinirea rigidă, cu cintre metalice, 
are corespondent în metoda americană de sprijinire cu metal ASSM (American Steel 
Supported Method). 
 
Sub raportul costurilor şi a adaptabilităţii la condiţiile efective de teren, superioritatea 
noii metode austriece a fost clar pusă în evidenţă de cazuistica lucrărilor executate în 
ultimii 30 de ani  (Hoek şi Kaiser, 1998). 
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6.7. REGULI PENTRU ALEGEREA SISTEMULUI DE SPRIJINIRE 
 
Specificul structurilor de sprijinire a excavaţiilor subterane în rocă, raportat la 
structurile inginereşti uzuale, este dat în principal de faptul că dimensionarea lor este 
practic imposibilă datorită, pe de o parte, complexităţii de comportare a maselor de 
rocă, iar pe de altă parte, de cunoaşterea obiectiv limitată a datelor ce caracterizează 
roca şi comportarea acesteia la excavare. 
  
După cum s-a arătat în subcapitolul 6.4, transpunerea fenomenelor de interacţiune 
rocă-sprijinire în forme cuantificabile este posibilă numai în cazul rocilor omogene şi 
izotrope, neafectate de discontinuităţi. În marea majoritate a cazurilor însă, roca este 
un mediu discontinuu, a cărui comportare este definită de natura, forma, dimensiunile 
şi orientarea discontinuităţilor. Ca urmare, sistemele de clasificare a masivelor de 
rocă, analizate în detaliu în capitolul 1, se bazează tocmai pe caracterizarea 
discontinuităţilor. Experienţa acumulată în domeniul lucrărilor subterane, în special 
după perioada 1965-1970, odată cu aplicarea pe scară largă a sprijinirilor elastice, a 
permis formularea unor reguli empirice de alegere şi predimensionare a sistemelor de 
sprijinire, având la bază clasificările uzual folosite pentru masivele de rocă: RQD, 
RMR, şi Q (King, 1986). Se reaminteşte că cele trei clasificări reflectă mai mult sau 
mai puţin detaliat gradul de fragmentare a rocii de către discontinuităţi şi gradul de 
alterare a rocii în zona acestora. Detalierea parametrilor caracteristici şi clasificările 
propriu-zise sunt tratate în subcapitolul 1.4 al prezentei lucrări. 
 
  
6.7.1. ALEGEREA SISTEMULUI DE SPRIJINIRE ÎN FUNCŢIE DE RQD 

 
Indicele RQD (Rock Quality Designation) caracterizează frecvenţa şi interspaţiul 
dintre discontinuităţile care afectează masa de rocă. Autorul clasificării (Deere, 1968) 
a formulat şi recomandări privind alegerea sistemului de sprijinire, respectiv a 
împingerii maxime pe care o poate exercita roca, prin surpare, asupra sprijinirilor 
rigide cu cintre. Pentru galerii şi tunele circulare cu R = 1,5... 6 m, aceste recomandări 
sunt sintetizate în tabelul 6.3. Încărcarea se exprimă ca înălţime a coloanei de rocă ce 
apasă asupra cintrelor şi este definită ca o fracţiune 1<x  din lăţimea B a excavaţiei 
(încărcarea efectivă este deci Bxp rm ⋅⋅γ= , unde rγ  este greutatea specifică a rocii). 
Sunt tratate separat cerinţele de susţinere şi încărcările în funcţie de modalitatea de 
excavare, cu maşină de forat la secţiune plina sau cu explozivi. 
 
Tabelul 6.3. Recomandări pentru sistemele de sprijinire în funcţie de RQD 
 

Sistemul de sprijinire Calitatea 
rocii 

Metoda de 
excavaţie Ancorare Şpriţ-beton Cintre metalice 

Foarte bună 
 
RQD > 90 

Forare 
 
Explozivi 

Ocazional 
 
Ocazional 

Ocazional, local 
 
Local, 6...8 cm 

Ocazional 
0...0,2 B 
Ocazional 
0...0,3 B 

Bună 
 
75<RQD<90 

Forare 
 
Explozivi 

Ocazional sau 
la 1,5...2 m 
În şah, la 1,5..2 m 

Local, 6...8 cm 
 
La cheie şi lateral 
8...10 cm 

La 1,5...2 m 
0...0,4 B 
La 1,5...2 m 
0,3...0,4 B 
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Tabelul 6.3 (continuare) 
 

Sistemul de sprijinire Calitatea 
rocii 

Metoda de 
excavaţie Ancorare Şpriţ-beton Cintre metalice 

Bună 
 
75<RQD<90 

Forare 
 
Explozivi 

Ocazional sau 
la 1,5...2 m 
În şah, la 1,5..2 m 

Local, 6...8 cm 
 
La cheie şi lateral 8...10 
cm 

La 1,5...2 m 
0...0,4 B 
La 1,5...2 m 
0,3...0,4 B 

Acceptabilă 
 
50<RQD<75 

Forare 
 
Explozivi 

În şah, la 1,2..2 m 
 
În şah, la 1..1,5 m 

La cheie, 6..8 cm 
 
La cheie şi late- 
ral 10 cm 

La 1,5... 2 m 
0,4...1 B 
La 1,2...1,5 m 
0,6...1,3 B 

Slabă 
 
 
25<RQD<50 

Forare 
 
 
Explozivi 

În şah, la 1..1,5 m 
 
 
În şah, la 0,6..1,2 m 

Contur, 8..10 cm 
combinat cu ancore 
Contur, 10 cm 
combinat cu ancore 

La 1,0...1,2 m 
1,0...1,6 B 
 
La 0,6...1,2 m 
1,3...2 B 

Foarte slabă 
 
 
RQD<25 

Forare 
 
 
Explozivi 

În şah, la 0,6..1,2 m 
 
 
În şah, la 1 m 

Contur, 10 cm 
combinat cu cintre 
Contur, 10..12 cm 
combinat cu cintre 

La 0,5 m 
1,6...2,2 B 
La 0,5 m 
2,0...2,4 B 

 
6.7.2. ALEGEREA SISTEMULUI DE SPRIJINIRE ÎN FUNCŢIE DE RMR 
 
 Clasificarea RMR (Rock Mass Rating) ţine cont de cinci parametri caracteristici: 
rezistenţa rocii, RQD, distanţa medie între discontinuităţi, caracteristicile rosturilor şi 
prezenţa apei. Recomandările referitoare la sistemul de sprijinire au fost propuse de 
autorul clasificării (Bieniawski, 1974) şi se referă numai la tunelele şi galeriile 
excavate cu explozivi, cu deschideri între 6 şi 12 m. Sinteza recomandărilor este 
redată în tabelul 6.4. 
 
Tabelul 6.4. Recomandări pentru sistemele de sprijinire în funcţie de RMR 
 

Sistemul de sprijinire Clasa de 
rocă 

Excavarea 
Ancorare Şpriţ-beton Cintre metalice 

I 
Foarte bună 
RMR: 81-100 

 
La secţiune plină 
avans: 3 m 

 
Nu este necesară sprijinirea, cu 
excepţia unor ancore locale 

II 
Bună 
 
RMR: 61-80 

La secţiune plină 
avans: 1-1,5 m 
sprijinire la 10..15m  
de front 

Local, la cheie 
m3=ancl  

la 2...2,50 m 

Ocazional, 
5 ... 6 cm 

nu 

III 
Medie 
 
RMR: 41-60 

În două trepte 
avans: 1,50-3 m 
sprijinire la avans 
la 6 m de front 

În şah, la 
1,50 ... 2 m 

m5,3...3=ancl  
plasă la cheie 

La cheie 
6 ... 10 cm 
La pereţi 3 cm 

nu 

IV 
Slabă 
 
RMR: 21-40 

În două trepte 
avans: 1-1,5 m 
sprijinire imediată 
după avans 

În şah, la 
1 ... 1,5 m 

m5,4...3=ancl  
plasă pe contur 

La cheie 
10...15 cm 
La pereţi  
10 cm 

Cintre uşoare 
sau medii, la 
1,5 m 

V 
Foarte slabă 
 
RMR < 20 

În mai multe trepte 
avans: 0,5-1,5 m 
sprijinire imediat 
după avans şpriţ- beton 
după puşcare 

În şah, la 
1 ... 1,5 m 

m6...5,4=ancl plasă 
pe contur 
ancore în vatră 

La cheie 
15...18 cm 
La pereţi 12 cm 
În front 5 cm 

Cintre medii 
sau grele, la 
0,75 m, cu 
palplanşe 
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După cum se remarcă, recomandările din tabelul 6.4 privesc şi modul de excavare, cu 
sau fără trepte intermediare. 
  
În cazul lucrărilor subterane, valorile indicelui RMR se corectează în funcţie de 
orientarea axei longitudinale a galeriei în raport cu direcţia dominantă a planurilor de 
discontinuitate (stratificaţie, şistuozitate sau sisteme fisurale). În cazul unei orientări 
foarte favorabile, indicele RMR evaluat pe baza indicilor parţiali (§ 1.4.4 din 
subcapitolul 1.4) îşi conservă valoarea, în timp ce în cazul unei orientări foarte 
defavorabile indicele RMR se reduce cu 10...12 puncte. Tabelul 6.5 furnizează 
elementele de departajare a situaţiilor favorabile sau defavorabile în funcţie de 
orientarea şi căderea planurilor de discontinuitate. 
 

Tabelul 6.5. Caracterizarea orientării tunelului în raport cu discontinuităţile 
 

Direcţia discontinuităţilor Căderea discontinuităţilor 
faţă de sensul excavării 

Caracterizarea 

Căderea 450 ... 900 
în sensul excavării 

foarte favorabilă 

Căderea 200 ... 450 
în sensul excavării 

favorabilă 

Căderea 450 ... 900 
inversă faţă de sensul excavării 

acceptabilă 

Perpendiculară pe axa 
galeriei 

Căderea 200 ... 450 
inversă faţă de sensul excavării 

defavorabilă 

Căderea 500 ... 900 foarte 
defavorabilă 

Paralelă cu axa galeriei 

Căderea 200 ... 450 acceptatbilă 
Oricare Căderea 00 ... 200 defavorabilă 

 
 
6.7.3. ALEGEREA SISTEMULUI DE SPRIJINIRE ÎN FUNCŢIE DE 
CRITERIUL  Q 
  
Aşa cum s-a arătat în capitolul 1, clasificarea Q ţine seama de trei factori cu 
semnificaţie fizică distinctă: dimensiunile blocurilor de rocă, rezistenţa la forfecare pe 
contactul dintre blocuri şi efortul efectiv la contact. În funcţie de indicele Q şi de 
dimensiunile excavaţiei subterane autorii clasificării (Barton ş.a., 1974) disting 38 de 
categorii de sprijinire. Descrierea extrem de detaliată a acestora, restricţiile de 
utilizare, condiţiile de adoptare la teren etc. sunt disponibile în lucrările citate în 
bibliografie. În lucrarea de faţă s-au reţinut numai sistemele de sprijinire (cu 
numerotarea originală) specifice galeriilor şi tunelurilor (deschideri sub 6 ... 10 m). 
Sinteza recomandărilor este prezentată în tabelul 6.6. 
 
Recomandările referitoare la ancorare trebuie adaptate corespunzător în cazul rocilor 
la care, datorită eforturilor mari pe contur, există tendinţa desprinderii de fragmente. 
De obicei, distanţa dintre ancore scade la 0,8 m şi se utilizează ancore uşor 
pretensionate. În toate cazurile, lungimea ancorelor variază între 2 şi 4 m, dar în 
funcţie de situaţie se pot adopta şi lungimi diferite în aceeaşi secţiune, între 2 şi 7 m. 
Sistemele de sprijinire selectate în tabelul 6.6 nu sunt aplicabile în cazul rocilor cu 
umflări sau cu efecte pronunţate de curgere lentă. 
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Tabelul 6.6. Recomandări pentru sistemele de sprijinire în funcţie de indicele Q 
 
Categoria 
sprijinirii 

Q RQD/Jn Jr/Jn Deschiderea 
(m) 

Presiune de
fretare 
(MPa) 

Sistemul de 
sprijinire 

17 10-4 
 
 

>30 - 3,5...9 0,1 - ancorare ocazio–nală, 
ancore libere sau 
betonate 

  10-30 
 

- 
 

“ 
 

“ 
 

- ancorare sistema–tică, 
ancore libere sau 
betonate, la 1..1,5 m 

  <10 
 

- 
 

>6 “ 
 

- ancorare siste–
matică, ancore li–bere 
sau betonate, la 1..1,5 
m şi şpriţ-beton 2..3 
cm 

  <10 - <6 “ şpriţ-beton 3...5 cm 
21 4-1 >12,5 

 
 
 
<12,5 
- 

<0,75 
 
 
 
<0,75 
>0,75 

2...6 
 
 
 
“ 
“ 

0,15 
 
 
 
“ 
“ 

- ancorare siste–matică, 
ancore libere sau 
betonate, la 1 m şi 
şpriţ-beton 2...3 cm 
- şpriţ-beton 3...5 cm 
ancorare sistema–tică, 
ancore libere sau 
betonate, la 1 m 

22 4-1 10-30 >1 4-10 0,15 - ancorare siste–
matică, la 1 m şi plasă 

  <10 >1 “ “ - şpriţ-beton 3...8 cm 
  <30 <1 “ 

 
“ - ancorare siste–

matică, la 1 m şi şpriţ-
beton cu plasă de 
armare 3...5 cm 

  >30 - “ “ - ancorare siste–
matică, la 1 m 

25 1-0,4 >10 
 
 
 

>0,5 
 
 
 

1,5...4 
 
 
 

0,225 
 
 
 

- ancorare siste–
matică la 1 m şi şpriţ-
beton pe plasă armare 
5 cm 

  <10 >0,5 “ “ - idem, ancore cu 
plasă 

26 1-0,4 - - 3...7 0,225 - ancorare siste–
matică la 1 m şi şpriţ-
beton pe plasă de 
armare, ochiuri 
de 5...7,5 cm 

30 0,4- >5 
 
 

- 2...6 
 
 

0,3 
 
 

- ancorare siste–
matică la 1 m şi şpriţ-
beton 5 cm 

 0,1 <5  “ “ - ancorare siste–
matică la 1 m şi şpriţ-
beton pe plasă de 
armare, ochiuri de 
5...7,5 cm 
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6.8. PRINCIPII DE DISPUNERE A SPRIJINIRILOR CU ANCORE 
 
Sprijinirea prin ancorare utilizează de obicei ancore libere pe gaura de foraj, blocate în 
adâncimea forajului, fie prin despicare, fie prin sistemul conexpan. Acestea prezintă 
avantajul unei instalări rapide şi nu necesită o tehnologie dificilă. Se precizează însă 
faptul că dacă ancorarea rămâne parte a structurii definitive, ancorele libere pot fi 
supuse coroziunii şi ca urmare în astfel de cazuri sunt preferate ancorele betonate. 
  
La alegerea şi dispunerea ancorelor intervin trei parametri: diametrul, lungimea şi 
distanţa dintre ancore. De obicei, ancorele sunt confecţionate din fier beton cu 
diametrul de 25 sau 30 mm. Lungimea este uzual cuprinsă între 2 şi 4 m, dar cel mai 
adesea, dacă nu sunt condiţii geologice speciale, se utilizează ancore de 2,50 m 
lungime. În mod normal, lungimea trebuie să fie proporţională cu deschiderea 
excavaţiei, pentru a mări grosimea inelului de rocă autoportantă pe măsură ce 
deschiderea creşte. O recomandare empirică, frecvent utilizată, specifică lungimea 
ancorei la 3/14/1 −  din deschidere. În ceea ce priveşte distanţa dintre ancore, aceasta 
rezultă din dispunerea radială în zona cheii, la o echidistanţă unghiulară de 300. 
  
Dispunerea ancorelor şi stabilirea lungimii acestora depinde însă esenţial de situaţia 
geologică din zona excavării. Nu există reguli precise şi fundamentală este experienţa 
executantului. Cu titlul de exemplu, în figurile 6.18, 6.19 şi 6.20 sunt prezentate 
câteva situaţii de adaptare a ancorării la condiţiile locale, în cazul rocilor stratificate. 
 

 
 

Fig. 6.18. Dispunerea ancorelor în cazul rocilor cu stratificaţie orizontală. 
 
În cazul stratificaţiei orizontale ancorele se dispun numai în zona cheii şi sunt mult 
mai dese (fig. 6.18). Se utilizează ancore lungi, care leagă 3...4 pachete de rocă. În 
cazul deschiderilor mari distanţa dintre ancore se stabileşte prin calcul, aşa cum se va 
arăta în capitolul 7. Pentru galeriile cu diametre sub 8...10 m, se poate utiliza o relaţie 
simplificată: 

     
v

tRde
σ

σ
≤

3
8 ,

,                             (6.24) 

în care: 
 d  este  grosimea pachetelor de rocă; 
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 tR,σ   - rezistenţa la întindere a rocii; 

 vσ   - efortul vertical din masiv. 
 
 

În cazul stratificaţiei verticale, flambarea coloanelor de rocă din vecinătatea pereţilor 
se previne cu ancore lungi, dispuse normal la perete (fig. 6.19). Riscul de flambare 
apare atunci când efortul tangenţial tσ  depăşeşte o valoare critică: 
 

     22

roca2

)/(12 dl
E

t
π

>σ ,                           (6.25) 

 

unde l  şi 2d  sunt notaţiile din figură, iar rE  este modulul de elasticitate a rocii. 
 
  

 
 

Fig. 6.19. Dispunerea ancorelor în cazul rocilor cu stratificatie verticală. 
 
În cazul stratificaţiei cu cădere oblică faţă de axa tunelului, lungimea şi dispunerea 
ancorelor urmăreşte în principal legarea stratelor (fig. 6.20). 
 
 

 
Fig. 6.20. Dispunerea ancorelor în cazul rocilor cu stratificaţie înclinată. 
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6.9. POLITICA SPRIJINIRILOR 
 
Diversitatea situaţiilor efective din teren, dată de neomogeneităţi, anizotropie şi în 
special de sistemele de discontinuităţi, impun adaptarea continuă a sprijinirii la 
condiţiile din front. Adaptarea se face pe baza experienţei dar, în egală măsură, şi pe 
baza măsurării efectelor create de sprijinirile propuse. Procesul de predimensionare, 
adaptare şi corectare a sistemelor de sprijinire poartă denumirea de “politica 
sprijinirilor”. 
  
Pe măsură ce frontul avansează, se echipează anumite secţiuni cu sisteme de 
monitorizare a deplasărilor rocii şi ale eforturilor de contact între rocă şi sprijinire. În 
funcţie de zonele caracteristice depistate (care oferă condiţii geologice similare şi 
parametri geomecanici asemănători) numărul de secţiuni de măsură poate fi mai mare 
sau mai mic. Validarea sprijinirii propuse (sau eventual corectarea acesteia) pe baza 
datelor obţinute într-o anumită secţiune de măsură este extrapolată pentru întreaga 
zonă caracteristică. 
  
O secţiune de măsură complet echipată (fig. 6.21,a) permite măsurarea deplasărilor de 
convergenţă ( 1H  şi 2H ), ale deplasărilor conturului excavat în raport cu anumite 
puncte din adâncimea masivului, cu ajutorul extensometrelor de foraj ( iE ), a 
eforturilor radiale de contact cu ajutorul dozelor de tip Glötzel dispuse în lungul 
contactului )(R  şi a eforturilor din inelul de şpriţ beton al sprijinirii cu ajutorul 
dozelor dispuse normal la contur )(T . Detalieri ale sistemelor de măsură sunt făcute 
în paragraful 9.2.2 din capitolul 9. Deplasările de convergenţă sunt principalul 
indicator al stabilizării sistemului rocă-sprijinire. Măsurarea lor se face cu distometru 
cu fir de invar tensionat sau, mai simplu, cu banda de oţel. Echiparea minimă a unei 
secţiuni de măsură cuprinde reperi pentru măsurarea convergenţei şi extensometre de 
foraj, fie mai multe extensometre cu lungimi diferite pe aceeaşi direcţie de măsură, fie 
extensometre cu baze multiple. Direcţiile de măsură sunt radiale, dispuse la cheie şi la 
naşteri. 
 

 
Fig. 6.21. Urmărirea stabilităţii excavaţiei prin măsurători in situ; a – echiparea unei 

secţiuni de măsură; b – reprezentarea deplasărilor măsurate în funcţie de timp. 
 
Secţiunea de măsură se echipează odată cu instalarea sprijinirii (teoretic, chiar înainte 
de sprijinire). Deplasările de convergenţă, ca şi cele de la extensometre, se măsoară la 
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anumite intervale de timp şi se reprezintă pe grafice care au în abscisă timpul (fig. 
6.21,b). Frecvenţa măsurătorilor se reduce în timp, de la o măsurătoare la câteva ore, 
la o măsurătoare la câteva zile şi apoi la una la câteva săptămâni. Dacă deplasările se 
stabilizează în timp (cazul 1 din fig. 6.21) înseamnă că ansamblul rocă-sprijinire a 
atins o nouă stare de echilibru, deci sprijinirea propusă este potrivită. Dacă există 
tendinţa de amplificare în timp a deplasărilor (cazul 2 din figura 6.21), atunci, pe de o 
parte trebuie intervenit cu armoferme sau cintre în zona deja sprijinită, iar pe de altă 
parte, în zonele ce urmează a fi sprijinite pe măsură ce frontul avansează se va 
reconsidera sprijinirea propusă, îndesind ancorele, mărind lungimea acestora, 
îngroşând şpriţ-betonul etc. 
  
Cunoaşterea distribuţiei deplasărilor din interiorul masivului, măsurate cu ajutorul 
extensometrelor, permite în plus atât înţelegerea mecanismelor prin care se poate 
produce instabilitatea, cât şi corectarea avizată a sprijinirii. Spre exemplu, în figura 
6.22,a concentrarea deplasărilor mari în vecinătatea conturului de la cheie pune în 
evidenţă formarea bolţii de surpare. Stabilizarea necesită ancore lungi şi mai dese la 
cheie. Alura deplasărilor din figura 6.22,b, cu atenuare continuă spre adâncime, pune 
în evidenţă decomprimarea puternic anizotropă a rocii din jurul excavaţiei. Pentru 
stabilizarea sistemului rocă-sprijinire, deplasările excesive din partea inferioară a 
galeriei trebuie împiedicate prin instalarea de ancore mai dese şi prin închiderea în 
vatră a inelului de şpriţ-beton. 
 

 
 

Fig. 6.22. Depistarea mecanismelor de instabilitate şi adaptarea sprijinirilor pe baza 
rezultatelor măsurătorilor la extensometrele de foraj. 

 
Parte integrantă a politicii sprijinirilor este şi adaptarea tehnologiei de excavare la 
condiţiile rocii, la dimensiunile excavaţiei şi la posibilitatea de reechilibrare a acesteia 
după excavare. În cazul tunelelor sau galeriilor de mari dimensiuni, realizate în roci 
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mai slabe, aplicarea simultană a sprijinirii odată cu deschiderea golului impune 
excavarea în trepte (fig. 6.23,a) sau cu galerii direcţionale (fig. 6.23,b). După 
excavarea unei trepte sau odată cu progresul galeriilor direcţionale, se procedează la 
ancorarea conturilor care sunt comune cu cele ale excavaţiei finale şi la aplicarea de 
şpriţ-beton. Dacă se monitorizează convergenţa prin secţiuni de măsură echipate în 
zona primei trepte (fig. 6.24) atunci, în funcţie de evoluţia acesteia, se pot depista 
mecanismele de decomprimare şi eventual se poate corecta alternanţa fazelor de 
excavare şi de sprijinire, pentru obţinerea echilibrului final.  
 

 
 

Fig. 6.23. Etape de realizare a excavaţiei: a – în trepte; b – cu galerii direcţionale. 
 

 

 
Fig. 6.24. Stabilirea fazelor de excavare şi sprijinire în funcţie de rezultatele 

măsurătorilor de convergenţă. 
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În situaţia prezentată în figura 6.24 ancorarea în prima treaptă de excavare (faza 2) 
reduce mult deplasările de convergenţă induse de avansarea frontului (faza 3). 
Accelerarea decomprimării produsă la avansarea frontului treptei II (faza 4) este 
moderată de ancorele lungi instalate în pereţii laterali (faza 5). Dacă efectul acestora 
ar fi fost insuficient (evoluţia '5  şi '6  din figura 6.24, graficul de jos) atunci s-ar fi 
impus îndesirea ancorelor şi eventual îngroşarea şpriţ-betonului. 
  
În anumite situaţii, apa subterană cantonată în masivul de rocă poate crea dificultăţi 
majore în execuţia lucrărilor subterane. În cazul rocilor cvasiomogene apa insinuată în 
discontinuităţi reduce rezistenţa la forfecare pe contact şi favorizează mecanismele de 
instabilitate. De acest lucru se ţine seama fie explicit, aşa cum se procedează în cazul 
selecţiei sistemului de sprijinire pe baza criteriului Q  (§ 6.7.3), fie indirect, prin 
diminuarea corespunzătoare a parametrilor rezistenţei la forfecare. 
 
6.10. EXCAVAŢII SUBTERANE ÎN ROCI CU UMFLĂRI 
 
6.10.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 
 
Umflarea rocilor este un fenomen de creştere a volumului acestora, produs prin 
absorbţia apei. Umflarea rocilor se produce în timp, pe măsură ce apa ajunge în zonă 
şi este absorbită de rocă. În cazul lucrărilor subterane, în special în cazul galeriilor şi 
tunelelor, rocile cu potenţial de umflare produc efecte deosebit de periculoase. 
Datorită umflării rocii, conturul excavat se deplasează spre interior, reducând 
suprafaţa efectiv excavată, uneori până la închidere. Lucrările de sprijinire instalate 
imediat după excavare (cintre sau ancore) sunt supuse unor împingeri deosebit de 
mari, care duc la cedarea acestora. O ilustrare concludentă a fenomenului se poate 
urmări în figura 6.25, utilizând din nou diagrama convergenţă-fretare. 

 
Fig. 6.25. Transpunerea efectului umflării în diagrama convergenţă-fretare. 

 
În cazul rocilor obişnuite caracteristica rocii este A-B-C-D-D’. Sprijinirea intervine cu 
o presiune de fretare sp , realizând o nouă stare de echilibru în zona excavaţiei, 
marcată prin punctul E , aflat la intersecţia celor două caracteristici. Deplasările de 
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convergenţă sunt cauzate de avansarea frontului prin pierderea efectului de susţinere 
pe care îl asigura roca încă neexcavată din front. Efectul de susţinere este preluat de 
sprijinire, care opreşte deformarea în continuare a conturului excavat. 
  
În cazul în care are loc umflarea rocii, iniţiată de reducerea efortului radial, deplasările 
de convergenţă sunt produse de creşterea de volum, şi au valori cu mult mai mari 
decât cele de natură elasto-plastică. Se poate vorbi chiar de o caracteristică a umflării, 
la care deplasările conturului se dezvoltă în timp (momentele 321 ,, ttt ), iar reducerile 
de efort radial sunt practic nesemnificative cât timp frontul nu avansează. 
 
Chiar atunci când frontul avansează, în secţiunea de control efectele reducerii 
efortului radial sunt nesemnificative comparativ cu deplasarea din umflare. Sprijinirea 
este antrenată în deformare de conturul excavat, dar presiunea de fretare a rocii dată 
de reacţiunea de contact nu poate opri fenomenul de umflare. Punctul 'E  nu constituie 
un punct de reechilibrare, astfel încât sprijinirea este puternic deformată şi în final se 
rupe. De altfel, în aceste cazuri este mai corect să se vorbească de presiunea de 
umflare pe care roca o exercită asupra sprijinirii şi nu de presiunea de fretare 
exercitată de sprijinire asupra rocii. Valorile presiunii de umflare ating uneori valori 
deosebit de mari. Astfel, în cazul galeriei de fugă de la UHE Argeş, în zona în care 
traseul a străbătut marne eocene şi şisturi argiloase, s-au înregistrat presiuni de 
umflare de 0,8...1,4 MPa, de câteva ori mai mari decât cele uzual întâlnite. 
 
6.10.2. FENOMENUL DE UMFLARE 
 
Umflarea este definită ca fiind un fenomen de creştere a volumului rocii, prin 
absorbţie de apă, ca urmare a modificărilor chimice sau fizice pe care roca le suportă 
în prezenţa apei. Fenomenul este caracteristic numai anumitor roci sedimentare. 
  
În cazul rocilor calcaroase sulfatul de calciu poate fi sub formă de anhidrită ( 4CaSO ) 
sau de gips ( O2HCaSO 24 + ). În condiţii naturale anhidrita este stabilă chimic la 
temperaturi de peste 400 C şi la presiuni mai mari de 1 daN/cm2. Dacă, prin intervenţii 
inginereşti, eforturile din rocă scad sub presiunea limită de 1 daN/cm2 şi dacă există 
un aport de apă, atunci roca cu anhidrită se transformă în gips, cu creşteri de volum de 
circa 61%. 
  
În cazul rocilor argiloase, formaţiunea cu potenţial de umflare este montmorillonitul. 
Acesta fixează fizic apa, care pătrunde în masa de rocă, producând creşteri de volum 
între 20% şi 200%. 
  
Mărirea volumului rocii este cauzată de o modificare a stării de efort şi produce la 
rândul ei, atunci când deplasările sunt împiedicate, modificări de efort în lucrările 
inginereşti. Relaţia dintre mărirea de volum şi evoluţia presiunii (efortului) din rocă 
este denumită caracteristica umflării şi se determină prin încercări de tip edometric 
speciale. 
  
Schema unei încercări de umflare şi caracteristicile umflării sunt prezentate în figura 
6.26. Proba de rocă este supusă unei încercări de compresiune axială cu deformaţie 
laterală împiedicată. La capetele inferior şi superior se prevăd plăci de piatră poroasă, 
iar întreg ansamblul este aşezat într-o cuvă, pe o placă de bază, iar în cuvă se poate 



 256

introduce apă. Forţa axială, P , produce în probă un efort de compresiune σ , iar 
efectul în deformaţii este măsurat de deformaţia specifică axială ( hhz /∆=ε ). 
Aceeaşi deformaţie, multiplicată cu aria probei, constituie şi măsura scăderii de volum 
prin comprimare ( Vz ∆−ε− ; ) sau a creşterii de volum în caz de umflare 
( Vz ∆+ε+ ; ).  
  
În prima fază a încercării se realizează un ciclu de încărcare-reîncărcare cu proba 
uscată (6.26,a).  
 

 
 

Fig. 6.26. Încercarea de umflare:  
a – schema încercării; b – inundarea probei; c – caracteristica umflării; d – evoluţia în 

timp a creşterii de volum. 
 
La cea de a doua descărcare se inundă proba (fig. 6.26,b) şi se constată că atunci când 
efortul scade sub o anumită valoare crσ  se produce brusc o scădere de deformaţie 
specifică, după care ramura de descărcare se face către zε  pozitiv, adică cu umflarea 
probei (fig. 6.26,c). Dacă, după începerea umflării, proba se lasă sub efort constant se 
constată că după saltul de deformaţie de la crσ  creşterea de volum este relativ lentă, 
umflarea producându-se numai pe măsură ce apa pătrunde în probă. După cum se 
poate urmări şi în figura 6.26, durata fenomenului este de ordinul zilelor sau zecilor 
de zile şi se manifestă cu atât mai puternic cu cât umflarea se produce la un efort mai 
mic (fig. 6.26,d). 
  
Rezumând rezultatele încercărilor, se poate spune că umflarea este un fenomen care se 
produce în timp şi este provocat de reducerea stării de compresiune a rocii în prezenţa 
apei.  În problemele inginereşti apariţia fenomenelor de umflare este condiţionată de: 
 

− existenţa potenţialului de umflare a rocii; 
− crearea unei decomprimări, de obicei prin lucrări de excavare; 
− existenţa unei surse de apă în volum suficient şi cu acces către zona 

decomprimată. 
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Fenomenul se dezvoltă la amplitudinea maximă în timp, pe măsură ce apa ajunge spre 
rocă şi este absorbită de către aceasta. Intervalul de timp în care fenomenul se opreşte 
variază de la câteva zile până la ani şi chiar zeci de ani, fiind direct dependent de 
timpul necesar ca volumul de apă potenţial absorbit să ajungă în zona activă. 
 
6.10.3. MĂSURI DE PREVENIRE A UMFLĂRII 
 
Fenomenul de umflare se dezvoltă pregnant în cazul excavării lucrărilor subterane. În 
faza de excavare, galeria sau tunelul se constituie într-un dren cu suprafaţă mare de 
colectare, care aduce aport de apă în zona decomprimată. Atunci când există volum 
suficient de apă cantonat în masiv fenomenul de umflare se declanşează rapid şi este 
de amploare. 
  
În astfel de cazuri, când umflarea se produce relativ repede şi cu intensitate mare, 
singura soluţie de prevenire a acesteia este îmbrăcarea conturului excavat cu şpriţ-
beton, care etanşează conturul şi elimină efectul de dren al galeriei excavate. 
  
În cazul galeriei de fugă de la UHE Argeş, excavarea în zona şisturilor argiloase prin 
metoda austriacă, cu sprijinire cu lemn, s-a dovedit ineficace – sprijinirile cedau, 
închiderea conturului excavat se făcea cu zeci de centimetri în câteva ore, exista riscul 
obturării golului creat. Utilizarea şpriţ-betonului a condus la diminuarea semnificativă 
a fenomenelor de umflare, iar viteza de avansare a crescut de la 6...8 m/lună la 30...40 
m/lună. În figura 6.27 se prezintă fazele principale ale excavaţiei şi sprijinirii.  
 

 
Fig. 6.27. Etapele de excavare şi sprijinire la galeria de fugă de la UHE Argeş. 
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Excavarea s-a realizat în trei etape, decalate în lungul galeriei cu 1,5...3 m: treapta I – 
calota superioară, treapta II - ştrosul, treapta III – radierul. La fiecare treaptă s-a 
aplicat, imediat după excavare, un strat de protecţie de şpriţ-beton şi apoi ancorele la 
0,5 m, plasa 10φ  şi inelul final de şpriţ-beton de 16 cm grosime. În spatele frontului s-
a realizat la distanţe de circa 10 m cămăşuiala definitivă, din beton armat cu grosimi 
de 60...70 cm. 
  
Atunci când accesul apei către excavare se face lent şi în cantităţi mai mici, 
fenomenul de umflare se poate întinde pe mulţi ani şi afectează cămăşuiala definitivă. 
Astfel, în cazul tunelelor pentru traficul rutier sau feroviar, apa se drenează către zona 
vetrei, iar prin umflarea rocii se produce ridicarea în timp a căii. În astfel de situaţii se 
prevăd drenaje sub vatră şi se lasă spaţiu între conturul excavat al vetrei şi 
îmbrăcămintea sau calea propriu-zisă. 
 

6.11. STAREA INIŢIALĂ DE EFFORT ÎN MASIV 
 
6.11.1.  CONSIDERAŢII GENERALE 

 
Reechilibrarea masivului de rocă după deschiderea excavaţiei, cu sau fără ajutorul 
sprijinirilor, depinde de caracteristicile de rezistenţă şi deformabilitate ale rocii, dar şi 
de mărimea şi orientarea eforturilor iniţiale din rocă. Dacă aprecierea efectelor de 
conlucrare rocă-sprijinire se face prin metoda convergenţă-fretare (subcapitolul 6.4), 
atunci o pondere importantă o are caracteristica rocii. Mărimea efectivă a efortului de 
fretare necesar depinde în mod direct de starea iniţială de efort din masiv }{ 0σ . De 
asemenea, dispunerea sprijinirii este direct influenţată de mărimea relativă a 
componentelor efortului iniţial T}{}{ 310 σσ=σ  sau Tv}{}{ 00 σσ=σ , dacă 
direcţiile principale sunt orizontala şi verticala locului.  
 
Cu titlul de exemplu, în figura 6.28 sunt prezentate limitele zonei plastice care se 
formează în jurul unui gol circular în funcţie de raportul vσσ /0  dintre componenta 
orizontală şi componenta verticală a efortului iniţial. Admiţând că sprijinirea cu 
ancore impune fixarea ancorelor în afara zonei plastice, rezultă că în cele trei situaţii 
prezentate ancorarea va fi total diferită: ancore scurte, dispuse uniform pe contur 
pentru cazul vσ=σ0 , ancore lungi şi dese la cheie, în cazul vσσ /0 =2 şi ancore lungi 
la naşteri, în cazul 3,0/0 =σσ v . 
 
Evaluarea stării iniţiale de efort din rocă în zona viitoarei excavaţii este de multe ori 
condiţionantă pentru dimensionarea sprijinirilor. În cazul lucrărilor subterane de mari 
proporţii, aşa cum sunt cavernele multiple care realizează complexul de lucrări ale 
unei centrale hidroelectrice subterane, cunoaşterea mărimii şi direcţiei eforturilor 
iniţiale este esenţială. Orientarea golului trebuie să evite alinierea direcţiei lungi a 
cavernei cu direcţia efortului minim. Dacă efortul iniţial este mare, forma cavernei 
trebuie să aibă contururi line, pentru a limita concentrările de efort. Atunci când 
efortul iniţial depăşeşte 25% din rezistenţa la compresiune monoaxială a rocii, 
excavarea va iniţia fisurarea rocii din vecinătatea conturului (Goodman, 1991) de care 
trebuie să se ţină seama la alegerea sistemului de sprijinire. 
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Fig. 6.28. Extinderea zonelor plastice în funcţie de raportul  
componentelor 0σ  şi vσ  ale efortului iniţial din masiv. 

  
Toate consideraţiile anterioare pun în evidenţă necesitatea imperioasă de a cunoaşte 
starea iniţială de efort din masiv. Soluţia ideală este măsurarea in situ a eforturilor 
iniţiale. Această soluţie este utilizată în cazul cavernelor mari, amplasate în roci 
dificile, dar este mai puţin raţională din punct de vedere economic în cazul lucrărilor 
longitudinale, aşa cum sunt galeriile şi tunelele.  
  
Pe de o parte, în lungul traseului acestora se întâlneşte o mare varietate de situaţii, cu 
acoperire diferită, cu schimbarea tipului de rocă etc., deci nu poate fi vorba de un efort 
iniţial unic. Pe de altă parte, prin “politica” sprijinirilor, care presupune adaptarea 
sistematică a sprijinirii la condiţiile locale, lipsa de informaţie exactă cu privire la 
efortul iniţial poate fi suplinită. Estimarea ordinului de mărime a eforturilor iniţiale şi 
aprecierea calitativă a direcţiei eforturilor maxime şi minime este însă obligatorie. 
 
6.11.2. ESTIMAREA EFORTURILOR INIŢIALE 
 
6.11.2.1. Efortul iniţial vertical. În practica curentă se admite că efortul iniţial vertical 
este dat de coloana litologică: 
 

   arv h⋅γ=σ ,                       (6.26) 
 

unde rγ  reprezintă greutatea specifică a rocii, iar ah  este acoperirea (distanţa de la 
punctul de calcul la suprafaţa terenului). În estimări se utilizează relaţia 

av h027,0=σ (MPa) cu ah  exprimat în metri. 
  
Trebuie însă subliniat faptul că relaţia (6.26) este valabilă numai în cazul rocilor 
omogene, când suprafaţa terenului este cvasiorizontală. În apropierea versanţilor 
direcţiile eforturilor principale nu mai coincid cu verticala şi orizontala locului (fig. 
6.29,a). De asemenea, în dreptul văilor create prin eroziunea râurilor, efortul vertical 
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nu mai corespunde acoperirii de rocă măsurate faţă de fundul văii, ci are valori 
semnificativ mai mari (fig. 6.29,b).  

 
Fig. 6.29. Situaţii în care efortul iniţial vertical se abate de la efortul litologic:  

a – versanţi cu contur neregulat; b – fundul văilor unor cursuri de apă; c – traversarea 
unor roci diferite. 

Chiar în cazul în care suprafaţa reliefului este orizontală, dacă roca este neomogenă şi 
prezintă cutări mărimea efortului vertical se abate semnificativ de la regula arv hγ=σ . 
În situaţia prezentată în figura 6.29,c, galeria care urmează traseul A-A’ trece dintr-o 
zonă de şisturi cu eforturi verticale mai reduse în zona de gresii (în sinclinal), unde 
eforturile sunt cu 60% mai mari. În toate aceste situaţii estimarea efortului iniţial 
vertical este incorectă şi se impun determinări in situ sau cel puţin corecţii bazate pe 
judecata inginerească, urmând a selecta valorile cele mai defavorabile din punct de 
vedere al stabilităţii excavaţiei. 
 
Dacă amplasamentul lucrării subterane este la adâncime mai mare, relaţia (6.26) este 
însă acceptabilă. Măsurătorile in situ a efortului iniţial vertical în cazul a 13 centrale 
subterane din Italia (Rossi, 1991) au condus la rezultatele din figura 6.30. În 9 din cele 
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13 cazuri, efortul măsurat vσ  a fost cuprins între ar hγ  şi 1,1 ar hγ , ceea ce 
validează recomandarea. 
 

 
 

Fig. 6.30. Corelaţii grafice obţinute pe baza măsurătorilor in situ. 
 

6.11.2.2. Efortul iniţial orizontal. Estimarea componentei orizontale a efortului iniţial 
este o problemă controversată şi mult mai dificilă. De obicei se exprimă vk σ=σ0 , 
unde k  depinde de istoria geologică a amplasamentului, de fenomenele reologice, de 
mişcările tectonice trecute etc. 
  
Multă vreme s-a acceptat, în mod greşit, că efortul orizontal reprezintă o cotă din cel 
vertical, iar determinarea lui se poate face apelând la relaţiile din teoria elasticităţii, 
pentru mediul continuu, elastic şi semiinfinit. Într-un asemenea mediu deformaţiile 
laterale sunt împiedicate, deci: 

                                     [ ] 0)(
1

=σ+σµ−σ=ε zyxx E                (6.27) 

Pe direcţia z  acţionează efortul vertical vz σ=σ , iar pe direcţiile x  şi y  eforturile 
sunt egale cu efortul orizontal 0σ=σ=σ yx . Înlocuind rezultă: 

          0)( 00 =σ+σµ−σ v ,                                  (6.28) 

de unde se obţine expresia efortului orizontal: 

    vσµ−

µ
=σ

10 ,                              (6.29) 

în care µ  este coeficientul Poisson al rocii. 
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Ipoteza mediului continuu, precum şi ipoteza deformaţiei laterale împiedicate sunt 
însă departe de realitate. Ţinând seama că efortul iniţial se manifestă odată cu 
formarea masei de rocă, ar însemna că aceasta nu şi-a schimbat dimensiunile 
orizontale nici măcar în procesul de formare. De asemenea, în timp, prin mişcări 
tectonice, prin curgere lentă, prin mişcări interne ale blocurilor de rocă separate de 
discontinuităţi, s-a produs o redistribuire a stării iniţiale de efort, nerecunoscută însă. 
  
De altfel, pentru valorile uzuale ale coeficientului Poisson al rocii, 3/1...5/1=µ , 
rezultă vσ=σ )5,0...25,0(0 , în timp ce măsurătorile in situ sunt în gama 

vσ=σ )2...5,0(0 . 
  
O corecţie a metodei de calcul prezentate aparţine lui Jaeger (1972). Acesta pleacă de 
la caracterul discontinuu al masivelor de rocă şi face distincţia dintre deformarea 
elastică a rocii propriu-zise şi deformarea totală a masei de rocă, datorată în principal 
discontinuităţilor. Relatiile de calcul sunt deduse pe suportul schiţei din figura 6.31. 
Se consideră o porţiune a masei de rocă, cu dimensiunile ( )31 dd ⋅ , supusă eforturilor 
principale 1σ  şi 3σ . Pe direcţia lui 1σ  se produce o deplasare 1δ , care sumează 
deplasarea elastică el,1δ  şi deplasarea remanentă produsă de închiderea fisurilor 

rem,1δ : 

    remel ,1,11 δ+δ=δ .                      (6.30) 

Dacă se ţine seama de definirile modulului de elasticitate al rocii, E , respectiv ale 
modului de deformare a masivului de rocă, dE , se deduc relaţiile: 
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                              (6.31) 

 

  

 

Fig. 6.31. Schemă de calcul pentru metoda Jaeger. 
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Dacă deformaţiile ar fi libere, pe direcţia efortului 3σ  s-ar produce o deplasare 3δ , 
formată la rândul ei dintr-o componentă elastică el,3δ  şi o componentă remanentă 
produsă de închiderea fisurilor rem,3δ . Admiţând că masa de rocă este izotropă, 
atunci şi pe direcţia 3 există aceiaşi moduli de elasticitate E  şi de deformare dE . 
Coeficientul Poisson al rocii va fi: 

  
11

,3
d
el

ε

δ
=µ .                               (6.32) 

Pentru masa de rocă se defineşte un coeficient Poisson efectiv: 

     
11

3
def ε

δ
=µ  ,                                (6.33) 

iar raportul dintre aceşti coeficienţi rezultă: 

              
el

ef

,3

3
δ

δ
=

µ

µ
.                                 (6.34) 

Pe baza ipotezei de izotropie se poate admite relaţia: 

    
delel E

E
=

δ

δ
≅

δ

δ

,1

1

,3

3
                       (6.35) 

şi de aici, prin împărţirea relaţiilor (6.33) şi (6.32), rezultă definirea coeficientului 
Poisson efectiv: 

             
d

ef E
E

µ=µ                                     (6.36)         

Dacă şi în acest caz se ţine seama de împiedicarea deformaţiilor laterale, atunci relaţia 
(6.29) rămâne valabilă, dar coeficientul Poisson este de această dată cel efectiv: 

    v
ef

ef σ
µ−

µ
=σ

10                          (6.37) 

sau, într-o exprimare echivalentă, ţinând seama de relaţia vk σ=σ0 : 

    
dE

E
k

k
µ=

+1
                                       (6.38) 

Dacă se acceptă o valoare medie 25,0=µ , pentru rapoarte dEE /  cuprinse în 
intervalul 1,50...2,5 rezultă )65,1...6,0(∈k , adică eforturi orizontale 

vσ=σ )65,1...60,0(0 , mult mai apropiate de gama celor măsurate. Corecţia propusă 
de Jaeger rămâne totuşi numai o speculaţie. 
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Pentru lucrările subterane de mare adâncime este adesea acceptată ipoteza lui Heim, 
conform căreia vσ=σ0  (Andrei, 1983). Aceasta ipoteză a fost propusă pe baza 
observaţiilor de teren de la execuţia marilor tuneluri care traversează Alpii şi a fost 
reconfirmată cu ocazia măsurătorilor efectuate în amplasamentul a numeroase caverne 
de adâncime. 
  
Datorită împrăştierii foarte mari a estimărilor stării iniţiale de efort din masiv, pornind 
de la considerente teoretice, s-au propus (de către diverşi autori) şi o serie de relaţii 
empirice, deduse pe baza măsurătorilor in situ. Dintre acestea, se reţin relaţiile 
propuse de Brown şi Hoek (1978): 
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                     (6.39) 

care pun în evidenţă dependenţa raportului vσσ /0  de acoperirea de rocă, ah . 
Justificarea relaţiilor (6.39) se poate urmări în figura 6.32, în care sunt reprezentate 
atât punctele experimentale, cât şi relaţiile deduse.  
 

 
 

Fig. 6.32. Transpunerea grafică a relaţiilor Brown şi Hoek. 
 
Ulterior, Sheorey (1994) a dezvoltat un model elasto-termic al scoarţei, care ţine 
seama de curbura crustei, de variaţia constantelor elastice, termice şi gravitaţionale şi 
de contactul manta-crustă. Pe baza acestei abordări a rezultat şi o relaţie simplificată, 
de forma: 
 

   ( )
a

d h
Ek 10010,0725,0 += ,                  (6.40) 

unde dE  este modulul de deformaţie a rocii, măsurat în direcţia orizontală (MPa), iar 

ah  este acoperirea măsurată în metri. Structura relaţiei este similară cu aceea propusă 
de Brown şi Hoek. 
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Domeniul foarte larg de variaţie a lui k  pune o dată în plus în evidenţă faptul că 
pentru lucrările importante, la care implicaţiile efortului iniţial din masiv în 
proiectarea structurilor sunt semnificative, este necesară determinarea acestuia prin 
măsurători. 
 
 
6.11.3. MĂSURAREA IN SITU A EFORTURILOR INIŢIALE 
 
Determinarea prin măsurători a efortului iniţial din masivul de rocă este o problemă 
relativ dificilă, mai ales în cazul lucrărilor de mare adâncime. În paragraful de faţă se 
prezintă principalele metode de măsurare şi principiile pe care acestea se bazează, fără 
a se intra în detalii privind tehnicile de măsurare şi de prelucrare. Din punct de vedere 
al fenomenelor pe care se bazează tehnicile de măsurare, metodele se clasifică în: 

− metode bazate pe eliberarea (relaxarea) stării iniţiale de efort; 
− metode bazate pe fracturarea hidraulică; 
− metode bazate pe restabilirea stării iniţiale de efort. 

 
6.11.3.1. Determinarea eforturilor iniţiale prin metoda relaxării eforturilor. 
Măsurătorile sunt de tip extensometric şi privesc deformaţiile specifice produse într-o 
zonă a rocii ca urmare a relaxării locale a eforturilor, relaxare provocată artificial în 
zona de măsură. 
 

• O primă tehnică de măsurare, denumită metoda “door-stopper” este prezentată 
schematic în figura 6.33. Se practică un foraj carotat, cu diametrul de 60...70 mm, 
până în amplasamentul viitoarei lucrări subterane (a). Se prelucrează apoi fundul 
forajului şi se lipeşte o celulă extensometrică (b) care are mărci tensometrice dispuse 
pe 3 direcţii, uzual la 4/,0 π  şi 2/π . După fixarea celulei se face o citire de “zero”. 
Se continuă apoi forarea carotată, prelevând o carotă care are lipită celula 
extensometrică (c). Scoasă din masa de rocă, carota se decomprimă, starea de efort 
este eliberată (relaxată) şi, ca urmare, se produc deformări radiale (d). Mărimea 
deformaţiilor se înregistrează pe cele trei direcţii de dispunere a mărcilor. În acelaşi 
timp, pe carota extrasă se fac determinări de laborator şi se evaluează modulul de 
elasticitate (eventual şi coeficientul Poisson). Pe baza deformaţiilor specifice şi a 
constantelor elastice măsurate se determină, utilizând relaţiile din teoria elasticităţii, 
eforturile componentale şi apoi eforturile iniţiale din masiv. Dacă axa forajului 
coincide cu direcţia principală de efort (se admite uzual 1σ=σv ), atunci din 
măsurători rezultă efortul iniţial orizontal, 0σ . 

  
Metoda door-stopper prezintă o serie de dificultăţi în pregătirea şi executarea 
măsurătorilor, ca de exemplu: finisarea fundului forajului, lipirea mărcilor 
tensometrice, perturbarea locală produsă la prelevarea carotei cu celula 
extensometrică. Adâncimea maximă a forajului nu depăşeşte 15... 
20 m, uzual fiind de câţiva metri. Din această cauză măsurătorile se fac dintr-o galerie 
de studii, apropiată de amplasament şi nu de la suprafaţa terenului. 
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Fig. 6.33. Schema de principiu a metodei door-stopper. 

 

• O a doua tehnică de măsurare, care corectează o bună parte din deficienţele 
metodei door-stopper, este prezentată schematic în figura 6.34. Se practică iniţial un 
foraj cu diametrul de circa 40 mm până în amplasamentul viitoarei lucrări subterane 
(a). Se pozează apoi în foraj sonda de măsură, care cuprinde 3 rozete extensometrice 
dispuse la 1200 pe peretele forajului (b). După pozare se face o citire de “zero” (b). 
Eliberarea eforturilor se face prin supracarotare (c), utilizând un cap carotier cu 
diametrul de 80...1000 mm (uneori şi mai mare). Deformaţiile înregistrate de rozetele 
de mărci tensometrice se măsoară fie direct în amplasamentul din foraj, fie după 
extragerea carotei (d).  

  
Fig. 6.34. Schema de principiu a măsurătorilor cu sonda extensometrică. 
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Pe carotele extrase de la aceeaşi cotă se determină în laborator caracteristicile elastice 
E  şi µ . Din deformaţiile specifice măsurate se evaluează eforturile componentale, 
utilizând relaţiile din teoria elasticităţii. Se scriu apoi relaţiile dintre eforturile 
componentale şi eforturile iniţiale din masiv (pentru cele trei puncte la 1200) şi se 
determină mărimea şi direcţia eforturilor iniţiale. Prin utilizarea sondelor cu rozete 
extensometrice şi prin tehnica supracarotajului adâncimea forajului de studii poate 
creşte la 20...50 m, iar unele tentative realizate în Suedia au atins adâncimi de sute de 
metri. 

 
6.11.3.2. Determinarea eforturilor iniţiale prin fracturare hidraulică. Măsurarea 
efortului iniţial se face indirect, utilizând relaţia debit pompat-presiune de apă, 
înregistrată pe anumite tronsoane ale forajelor de studii. După cum se poate urmări în 
figura 6.35, se practică un foraj (teoretic orientat pe direcţia efortului principal) până 
în zona viitorului amplasament şi tronsonul de capăt se închide cu dublu packer. În 
cele mai multe cazuri, în lipsa unor date exacte privind orientarea eforturilor 
principale iniţiale, forajul este vertical. Se echipează apoi tronsonul izolat cu traductor 
de presiune cu înregistrare automată şi se asigură accesul apei pompate sub presiune. 
Se creşte treptat presiunea apei pe tronson, prin pompare, urmărindu-se evoluţia în 
timp a acesteia. În momentul în care apare o cădere bruscă a presiunii se opreşte 
pompajul şi se înregistrează reducerea treptată, în timp, a presiunii. Apoi, din ramura 
descrescătoare se reia pompajul, înregistrând noua creştere de presiune. Atunci când 
se repetă fenomenul de cădere bruscă a presiunii pompajul se întrerupe din nou şi se 
continuă înregistrarea variaţiei în timp a acesteia. Cauza căderilor bruşte de presiune o 
reprezintă apariţia unei noi căi de infiltraţie a apei din tronsonul sub presiune. Această 
cale corespunde unei fisuri provocate în peretele forajului de către eforturile de 
întindere induse de presiunea apei (fracturare hidraulică). 
 
 

 
Fig. 6.35. Determinarea eforturilor iniţiale prin fracturare hidraulică:  

a – schema încercării; b – variaţia în timp a presiunilor. 
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După căderea bruscă, presiunea se menţine relativ constantă cât timp pompajul 
continuă, ceea ce înseamnă că fisura s-a propagat în rocă şi este menţinută deschisă 
prin presiunea apei. La încetarea pompajului presiunea scade, iniţial brusc şi apoi lent 
în timp. La reluarea pompajului, căderea de presiune se produce la o valoare mai mică 
decât cea care a cauzat producerea fisurii, dat fiind faptul că de această dată are loc 
numai redeschiderea fisurii. Graficul presiune-timp (fig. 6.35,b) pune în evidenţă o 
serie de presiuni caracteristice: 
   fp  - presiunea de fracturare hidraulică; 

   mp  - presiunea de menţinere a fisurii deschise; 
   ip    - presiunea la care se produce închiderea noii fisuri; 

 rp    - presiunea de redeschidere a fisurii. 
 

 
Dacă orientarea forajului este pe direcţia efortului principal maxim, atunci efortul 
iniţial minim va fi: 

    ii p=σmin ,                         (6.41) 

iar rezistenţa la întindere a rocii este dată de: 

    rft ppR −= .                                 (6.42) 

 
În cazul uzual al forajului vertical, în care se admite implicit că efortul initial maxim 
este efortul vertical av h.γ=σ , rezultă ii p=σ=σ min

0 . Direcţia reală a efortului 
principal minim se poate obţine din aceeaşi încercare. După demontarea packerelor, 
cu o cameră TV se face inspectarea găurii de foraj, pentru depistarea direcţiei noii 
fisuri create. Ştiind că fisura se produce pe o direcţia perpendiculară pe direcţia 
efortului minim, se pot determina direcţiile eforturilor principale. 
  
6.11.3.3. Determinarea eforturilor iniţiale prin metoda şliţului. Metoda şliţului se 
bazează pe restabilirea stării iniţiale de efort, intenţionat perturbată prin practicarea 
unei fante (şliţ) în peretele de rocă. După cum se poate urmări în figura 6.36, în 
peretele unei galerii de studii se execută o fantă, orientată pe direcţie transversală 
sau/şi longitudinală faţă de axul galeriei. Fanta se realizează cu discuri cu diamant sau 
chiar prin foraje joantive. Înainte de execuţia fantei, de o parte şi de alta a acesteia se 
montează reperi – betonaţi, cu fixare la 40...50 cm în adâncime - şi se citeşte între 
reperi baza extensometrică. După execuţia fantei, datorită deformaţiilor produse în 
rocă ca urmare a relaxării stării de efort, între reperi distanţa devine LL <' .  
 
Se introduce apoi în fantă o presă plată şi se anulează deformaţiile prin revenire la 
vechea bază, L . Presiunea exerciatată prin presă p  este egală cu efortul din rocă 
perpendicular pe fantă. Uzual se execută mai multe cicluri de încărcare-descărcare a 
presei, pentru a se verifica reversibilitatea comportamentului rocii. Dacă se admite că 
roca este izotropă şi are comportare în domeniu elastic, atunci se pot utiliza relaţiile 
din teoria elasticităţii, care leagă eforturile normale pe axa fantei cu cele paralele cu 
fanta, mărind gradul de precizie a determinării. 
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Fig. 6.36. Schema de principiu a metodei şliţului. 

  
Trebuie însă subliniat faptul că fanta se realizează într-o zonă în care starea iniţială de 
efort a fost deja perturbată de execuţia galeriei de studii, deci că trecerea de la efortul 
din peretele galeriei la efortul iniţial din masivul neperturbat se poate face numai pe 
baza unor ipoteze sau calcule care definesc legătura dintre cele două categorii de 
eforturi. 

 
6.12. CALCULUL SPRIJINIRILOR 

 
6.12.1.  CALCULUL SPRIJINIRII PRIN METODA CONVERGENŢĂ - 
FRETARE 

 
6.12.1.1. Consideraţii preliminare. O primă metodă de dimensionare utilizează 
diagrama convergenţă - fretare, prezentată în subcapitolul 6.4. Ţinând seama de 
proprietăţile mecanice ale rocii se trasează mai întâi curba caracteristică a acesteia. Se 
propune apoi o anumită alcătuire a sprijinirii, pentru care se trasează curba ei 
caracteristică. Intersecţia dintre cele două curbe caracteristice defineşte noua stare de 
echilibru a masivului de rocă şi presiunea de fretare necesară. Dacă presiunea de 
fretare cerută, determinată din diagrama convergenţă - fretare este egală sau mai mică, 
dar apropiată de presiunea maximă care poate fi exercitată de sprijinire, atunci 
sprijinirea propusă este satisfăcătoare. Dacă presiunea de fretare necesară este mai 
mare decât presiunea capabilă a sprijinirii, atunci sprijinirea se suplimentează (ancore 
mai dese, şpriţ-beton mai gros etc.), iar dacă este mai mică se poate alege o sprijinire 
mai uşoară. 

 
6.12.1.2. Curba caracteristică a rocii. Se consideră o excavaţie circulară realizată 
într-o rocă omogenă şi izotropă, în care efortul iniţial este izostatic. Starea de efort - 
deformaţie are simetrie cilindrică. Definirea  analitică a  caracteristicii rocii se  face 
pentru o secţiune transversală caracteristică. Notaţiile sunt prezentate în figura 6.37. 
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Fig. 6.37. Caracteristica rocii în cazul comportării liniar elastice:  
a – notaţii; b – dreapta caracteristică. 

 
• Caracteristica rocii în cazul comportării liniar elastice.  

Dacă masa de rocă are rezistenţe mecanice ridicate şi preia în stadiu elastic noua stare 
de efort de la contur ( 02;0 σ=σ=σ θr ), atunci curba caracteristică a rocii este o 
dreaptă (fig. 6.37,b). În dreptul frontului efortul radial are valoarea aproximativă 

0, 7,0 σ=σ fr . Deplasarea maximă se obţine din particularizarea relaţiei (6.5) şi are 
valoarea: 

   R
E

ur 0max,
1

σ
µ+

= .                   (6.43) 

În cazul în care frontul se găseşte la o distanţă x  de secţiunea transversală de 
referinţă, cu Dx <<0 , atunci deplasarea de convergenţă este o cotă λ  din deplasarea 
radială maximă: 

   max,)()( rr uxxu ⋅λ= ,                     (6.44) 

iar efortul radial, dat de efectul de fretare  exercitat de front, este: 

   0)1( σλ−=σr                          (6.45) 

 
• Caracteristica rocii în cazul comportării elastice-ideal plastice. 

În zona conturului excavat, ca urmare a concentrărilor de efort, roca trece din stadiu 
elastic în stadiu plastic. Se admite drept criteriu de plasticizare criteriul Mohr-
Coulomb: 
 

    pp ck +σ=σ 31   ,                            (6.46) 
unde: 

  
ϕ−

ϕ+
=

sin1
sin1

pk ;         
ϕ−

ϕ
=

sin1
cos2c

c p             (6.47)  şi  (6.48) 

         
iar 1σ  şi 3σ  reprezintă eforturile principale maxime şi minime; 
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ϕ  este unghiul de frecare interioară a masei de rocă; 
c  este coeziunea rocii. 
  
Deplasarea radială maximă care se realizează efectiv în stadiu elastic se exprimă sub 
forma ereer uu max,λ= , adică prin cota eλ  din deplasarea maximă teoretică dată de 

relaţia (6.43). Valoarea eλ  se determină din criteriul (6.46), a cărui reprezentare 
grafică apare în figura 6.38. 
 

 
Fig. 6.38. Criteriul Mohr-Coulomb şi condiţiile de atingere a stadiului plastic. 

 
 

Înlocuind 01 )1( σλ+=σ e  şi 03 )1( σλ−=σ e  în relaţia (6.46), rezultă: 
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Zona plastică se dezvoltă inelar în jurul golului excavat (fig. 6.39,a). Raza zonei 
plastice pR  creşte pe măsură ce frontul se îndepărtează. Dacă eforturile radiale şi 

tangenţiale la limita conturului sunt ( 0)1 σλ− , respectiv ( 0)1 σλ+ , atunci raza zonei 
plastice se exprimă în funcţie de λ  sub forma: 
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Deplasarea radială de convergenţă (la conturul excavat) depinde de mărimea zonei 
plastice şi de proprietăţile de dilatanţă a rocii: 
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unde eλ  şi  eru max,  sunt cele definite anterior, pR  este dat de relaţia (6.50), iar α  se 
determină din condiţia de dilatanţă din zona plastică: 
 

   0=εα+ε θr .                 (6.52) 

Curba caracteristică se determină dând valori paramentului λ  pe baza căruia rezultă 
coordonatele punctelor de pe curbă: 0)1( σλ−=σr , respectiv ru , conform relaţiei 
(6.51). 

 

 
 

Fig. 6.39. Distribuţia eforturilor radiale şi tangenţiale în zona plastică: 
 a – în cazul comportării elastic-ideal plastice; b – în cazul comportării elastic-fragil 

plastice. 
 

• Caracteristica rocii în cazul comportării elastic-fragil plastice.  
În mod curent masivele de rocă sunt afectate de fisuraţie, preexistentă sau indusă de 
excavarea cu exploziv. Deplasările de convergenţă produc decomprimarea rocii şi, ca 
urmare, o deschidere a fisurilor. La depăşirea stadiului elastic se produce şi pierderea 
coeziunii aparente, dând naştere unei cedări de tip fragil. 
  
Criteriul de plasticizare rămâne Mohr-Coulomb conform relaţiei (6.46), dar, odată 
trecut pragul de plasticizare, relaţia în domeniul plastic între eforturile principale are 
forma: 

     31 σ=σ pk .                       (6.53) 

Limita domeniului elastic, exprimată sub forma deplasării radiale de la care apare 
plasticizarea ( )ereer uu max,λ=  este dată de valoarea eλ  din relaţia (6.49). Zona 
inelară din domeniul plastic (fig. 6.39,b) are de această dată raza: 
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Deplasarea radială de convergenţă, la contur, are tot expresia (6.51) şi, ca urmare, 
curba caracteristică a rocii se determină şi în acest caz după procedeul descris  
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anterior pentru cazul comportării elastice – ideal plastice, singura modificare fiind 
cauzată de noua expresie (6.54) a razei plastice. 
  

• Modificarea curbei caracteristice prin apariţia bolţii de surpare.  
Dacă excavaţia rămâne nesprijinită şi frontul continuă să se deplaseze faţă de 
secţiunea de referinţă, în zona decomprimată se reduc forţele de legătură dintre 
fragmentele de rocă decupate de fisuraţie şi discontinuităţi (pierderea coeziunii 
aparente). La cheie, datorită forţelor gravitaţionale, fragmentele de rocă se desprind şi 
se produce o boltă de surpare. După cum se poate urmări în figura 6.40, bolta se 
dezvoltă în zona plastică.  
 

 
 

Fig. 6.40. Formarea bolţii de surpare. 
 
Înălţimea bolţii de surpare, bsh , se determină de obicei din relaţiile propuse de 
Protodiaconov, a căror justificare se va face în subcapitolul 6.12.3. Rezultă: 
 

    f
b

hbs 2
= ,                      (6.55) 

unde b R2=  este lăţimea excavaţiei, iar f  este coeficientul de tărie a rocii. Valorile 
coeficientului de tărie se aleg de obicei în funcţie de tipul de rocă, domeniul de 
variaţie fiind stabilit pe baza a numeroase măsurători de teren. Orientativ, în calculele 
preliminare, se poate alege 10/cRf = , unde cR  este rezistenţa masei de rocă la 
compresiune monoaxială , exprimată în MPa. 
  
După apariţia bolţii de surpare, materialul desprins acţionează asupra sprijinirii (spre 
exemplu, admiţând sprijinirea cu cintre metalice rigide) cu o presiune maximă 

bsrm hp ⋅γ= , unde rγ  este greutatea specifică a rocii. 
  
De această dată mp  nu mai are efect de fretare şi este rezultatul acţiunii materialului 
desprins. Roca este un element activ, cauzator de încărcări. În diagrama convergenţă 
fretare relaţia rr u−σ  este înlocuită cu o dreaptă paralelă la axa ru , valoarea 
împingerii mp  fiind independentă de deplasarea de convergenţă (fig. 6.41). Limita de 
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valabilitate a curbei caracteristice corespunzătoare comportării elasto-plastice se 
determină din condiţia: 

    bsp hRR += ,                      (6.56) 

unde pR  are una dintre expresiile (6.50) sau (6.54), după caz, iar bsh  se determină 
din relaţia (6.55). 
 

 
 
 

Fig. 6.41. Curba caracteristică a rocii. 
 

Din egalitatea (6.56) rezultă valoarea limλ=λ  şi pe baza acesteia coordonatele 
punctului limită a curbei caracteristice, având ordonata 0lim )1( σλ−=σr , respectiv 
abscisa )( bsr hRu + , determinată din relaţia (6.51), în care se înlocuieşte pR  din 
relaţia (6.56). 
 

• Sinteză privind curba caracteristică a rocii.  
Curba caracteristică a rocii rezultă din sinteza caracteristicilor din stadiu elastic, stadiu 
plastic şi respectiv a efectelor bolţii de surpare. În diagrama convergenţă-fretare 
caracteristica are trei zone distincte ( fig. 6.41): 

AB - comportarea liniar elastică, definită de 0σ  şi eru max, ; 
BC - comportarea elasto-ideal plastică sau elastic-fragil plastică; 
DE - efectul surpării asupra sprijinirii. 
 

Limita B  a comportării elastice se determină pe baza lui eλ , conform relaţiei (6.49), 
iar limita C a comportării elasto-plastice se determină pe baza lui limλ  rezultat din 
condiţia (6.56). 
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6.12.1.3. Curba caracteristică a sprijinirii.  Caracteristica sprijinirii (denumită şi 
curba efectului de fretare) depinde de tipul şi caracteristicile sistemului de sprijinire. 
În toate cazurile însă, relaţia dintre creşterea deformaţiei radiale, ru∆  şi sporul de 
efort radial exercitat de sprijinire asupra conturului excavat, sp∆ , are forma generală: 

    R
uk

p rs
s

∆
=∆  ,                                 (6.57) 

în care sk  este rigiditatea sprijinirii, iar R  raza echivalentă a golului excavat. 
  
Dacă până la stabilirea contactului dintre extradosul sprijinirii şi conturul excavat, 
acesta din urmă a suferit deja o deplasare radială aru ,  (v. fig. 6.42), în care a  este 
interspaţiul dintre sprijinire şi contur, la momentul sprijinirii (aşa cum se întâmplă în 
cazul sprijinirii cu cintre), atunci relaţia (6.57) capătă forma: 

    
s

s
arr k

Rp
uu += ,  .                           (6.58) 

Relaţia este valabilă în cazul în care se admite directa proporţionalitate între presiunea 
exercitată de sprijinire şi deplasarea radială a acesteia. În majoritatea cazurilor se 
utilizează această ipoteză, corespunzătoare comportării liniar elastice a sprijinirii, 
sporul de fretare din zona comportării neliniare fiind neglijat. 
 

 

 

Fig. 6.42. Definirea caracteristicii sprijinirii. 
 

• Caracteristica sprijinirii cu şpriţ beton.  
Se admite că sprijinirea este asigurată de un inel de spriţ-beton cu grosimea iRRe −=  
(fig. 6.43), a cărui modul de elasticitate este sbE , iar coeficientul Poisson este sbµ . 
Rigiditatea sprijinirii, sk , în cazul inelului gros, în conformitate cu definiţiile din 
relaţiile (6.57) şi (6.58), are expresia: 
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Dacă grosimea inelului de şpriţ beton, e , este mică în raport cu raza excavaţiei, aşa 
cum se realizează în majoritatea cazurilor, relaţia (6.59) are forma simplificată: 

    R
eE

k
sb

sb
s 2)1( µ−
=                               (6.60) 

 
Relaţiile (6.59) şi (6.60) sunt valabile numai dacă inelul de şpriţ beton se închide în 
vatră. Dacă inelul rămâne deschis, rigiditatea acestuia se reduce corespunzător. Deşi 
şpriţ - betonul se mulează pe o plasă de armare, efectul acesteia se neglijează, dat fiind 
faptul că inelul lucrează în compresiune. 
 

 
Fig. 6.43. Sprijinirea cu şpriţ-beton (notaţii). 

 
Valoarea maximă a presiunii de fretare exercitată de sprijinirea cu şpriţ beton se 
limitează la: 

                                                  R
e

p sbcs ,max, σ= ,                             (6.61) 

unde sbc,σ  este rezistenţa la compresiune a şpriţ - betonului. În evaluările numerice 
însă, se alege uneori MPa6, ≤σ sbc , limitare care reduce riscul de voalare a inelului 
de şpriţ-beton. 

 

• Caracteristica sprijinirii cu ancore.  
Ancorarea conturului excavat se face cu ancore nebetonate, blocate la capul dinspre 
masiv şi fixate pe faţa excavaţiei cu plăcuţe. La fixare, prin rotirea pe filet a plăcuţei, 
se obţine, pe lângă blocare, şi o pretensionare a ancorei. Schema sprijinirii cu ancore 
şi notaţiile aferente sunt prezentate în figura 6.44,a. Eficacitatea ancorării depinde de 
caracteristicile de deformare ale ancorei, de deplasarea capului ancorat în masiv şi de 
strivirea rocii la plăcuţă. 
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Alungirea elastică a tijei se determină din relaţia: 

                                             
a

a
E
l

d
T

l ⋅
π

=∆

4

2 ,                                       (6.62) 

unde aT  este tensiunea din tijă, d  este diametrul ancorei, iar aE  este modulul de 
elasticitate al materialului tijei. 
  

 
Fig. 6.44. Sprijinirea cu ancore: 

 a – schema sprijinirii; b – rezultatele încercării de smulgere a unei ancore. 
 
 
Deplasarea capului ancorei în raport cu punctul de ancorare este produsă de 
deformarea zonei de rocă afectată de ancoră, de cedările din ancoraj şi de strivirea sub 
plăcuţă. Se admite că această deplasare este direct proporţională cu tensiunea din 
ancoră, aT : 

     aTQl =∆ ' ,                       (6.63) 

unde coeficientul de proporţionalitate, Q , se determină pe baza rezultatelor 
încercărilor de smulgere a ancorei (fig. 6.44,b): 
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)()( 1,1,22

aa

ee
TT

uuuu
Q

−

−−−
=                (6.64) 

unde, după cum se poate urmări în figură, 1,eu şi  2,eu  sunt deformările elastice, 

evaluate cu relaţia (6.62) pentru două valori selectate ale tensiunii din tije 
1aT  şi 

2aT . 
  
De obicei, pretensionarea realizată prin înfiletarea plăcuţei asigură o forţă în tijă de 
câteva tone. În calcule acest efect se neglijează, dar pretensionarea are efect pozitiv, 
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eliminând din fenomenul de interacţiune deformaţiile iniţiale ale rocii, deformaţii care 
se produc în prima etapă pe seama închiderii fisuraţiei. Trebuie menţionat faptul că o 
pretensionare mai puternică nu este recomandabilă, dat fiind faptul că reduce 
capacitatea de intervenţie a ancorei prin interacţiune cu roca şi ca urmare ancora 
cedează mai repede, prin depăşirea efortului de curgere din tijă. 
  
Pentru a exprima rigiditatea sprijinirii se utilizează relaţiile: 

                              Lrsa eepT ⋅⋅=                      (6.65) 

între forţa din ancoră şi presiunea de fretare , sp , relaţie în care intervin re , distanţa 
dintre ancore în secţiune, Le ,  distanţa între două secţiuni succesive de ancorare şi: 
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între deplasarea radială şi caracteristicile ancorei, dedusă pe baza relaţiilor (6.62) şi 
(6.63). Dacă se ţine seama de definirea rigidităţii sprijinirii, conform relaţiei (6.57) 
rezultă: 
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Valoarea maximă a presiunii de fretare exercitată de sprijinirea cu ancore se limitează 
la: 

     
Lr

ra
s ee

T
p ,

max, = ,                    (6.68) 

unde raT ,  este forţa maximă din ancoră la smulgere, determinată prin încercări proprii 
sau asimilată pe baza datelor din literatura de specialitate referitoare la încercări de 
smulgere pentru acelaşi tip de rocă şi aceleaşi dimensiuni ale ancorei. 
  

• Caracteristica sprijinirii cu cintre uşoare.  
Cintrele sunt circulare şi se montează în secţiuni succesive, la distanţa Le  în lungul 
galeriei. Cintrele se împănează în rocă prin blocheţi care au grosimea a  şi suprafaţa 
de contact ( )bb× , dispuşi echidistant în lungul conturului, la distanţă θR  unul de altul 
(fig. 6.45). Relaţia dintre presiunea de fretare asigurată de sprijinire şi forţa transmisă 
local, printr-o împănare are forma: 
 
 

                                                            θ= RepF Lsi  .                  (6.69) 
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Fig. 6.45. Sprijinirea cu cintre (notaţii). 
 

Deformarea blochetului de împănare sub acţiunea forţei iF  este: 

                                         22 bE
aRep

bE
aF

l
b

Ls

b

i
b

θ
==∆ ,                (6.70) 

unde, pe lângă notaţiile deja prezentate, apare şi modulul de elasticitate/ de deformare a 
materialului, bE , din care sunt confecţionaţi blocheţii de împănare. 
  
Deplasarea radială a cintrului se determină admiţând că blocheţii sunt suficient de 
deşi, astfel încât la extrados acţionează presiunea uniformă sp : 
 

    
cc

Ls
c EA

Rep
l

2
=∆                       (6.71) 

unde cA  reprezintă aria transversală echivalentă a cintrului, iar cE  este modulul de 
elasticitate al materialului din care este confecţionat cintrul. 

 

 
Rigiditatea sprijinirii cu cintre uşoare se deduce din relaţia (6.57), unde: 
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Rezultă: 

    

ccb
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s
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R
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k
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Se menţionează o dată în plus că relaţia (6.73) corespunde unor cintre uşoare, care 
sunt supuse la extrados unei presiuni de fretare uniforme, sp , pe care o preiau numai 
prin efecte de comprimare. 
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• Caracteristica sprijinirilor combinate.  

În cazul sistemelor de sprijinire combinate (şpriţ beton şi ancore, şpriţ-beton şi cintre 
etc.) instalarea elementelor sprijinirii se face secvenţial. Dacă se notează cu 

1,aru  
deplasarea radială suportată de rocă până când devine activă componenta 1 a 
sistemului de sprijinire şi cu 

2,aru  deplasarea radială la contur până când devine 
activă componenta 2 (fig. 6.46), atunci se pot scrie relaţiile: 

 
Fig. 6.46. Trasarea caracteristicii sprijinirilor combinate. 

 

       s
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Deplasarea radială maximă pe care o poate prelua sistemul de sprijinire este egală cu 
deplasarea maximă admisibilă pentru prima componentă a sistemului.         

        
6.12.1.4. Valori limită ale deplasărilor de convergenţă şi ale presiunilor de fretare.În 
contextul metodei convergenţă-fretare deplasarea de convergenţă ru  este normală sau 
cvasinormală la conturul excavat, asimilat circular cu raza R. Convergenţa relativă, 
exprimată ca raport Rur /  variază între 310−  şi 2104 −⋅ . Se subliniază faptul că 
deplasările de convergenţă şi presiunile de fretare sunt interdependente, deci 
deplasarea de convergenţă depinde de tipul de sprijinire. Astfel: 

− în cazul sprijinirilor “flexibile”, numai cu ancore, deplasările de convergenţă 
relative sunt mult mai mari, atingând şi 210− ; 

− în cazul sprijinirilor “rigide” cu cintre sau cu cintre şi şpriţ-beton, deplasările de 
convergenţă relative sunt mult mai mici, limitându-se la 3105 −⋅ . 
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Valorile maxime ale presiunilor de fretare care pot fi atinse pentru un anumit tip de 
sprijinire se estimează din condiţia ca sprijinirea să nu cedeze – fie prin ruperea 
elementelor sprijinirii, fie prin surparea rocii. Din date experimentale şi din măsurători 
în execuţie au rezultat următoarele intervale de valori (AFETS, 1993): 

− pentru sprijinirea cu ancore, în funcţie de distanţa dintre ancore, lungimea 
acestora şi rezistenţa rocii în zona de ancorare, presiunile de fretare variază între 
0,05 MPa şi 0,2 MPa; 

− pentru sprijinirea cu cintre uşoare, deformabile, presiunile de fretare variază între 
0,05 MPa şi 0,1 MPa; 

− pentru sprijinirea cu cintre grele, montate în contact intim cu roca (prin 
împănare) presiunea de fretare atinge 0,2 MPa; 

− pentru sprijinirea cu şpriţ-beton, cu grosimi cuprinse între 5 şi 20 cm, presiunea 
de fretare poate ajunge la 0,5 MPa în tunele/galerii circulare cu diametrul sub 4 
m, respectiv până la 0,2 MPa în cazul tunelelor/galeriilor circulare cu diametrul 
de 10 m. 

 
Este important de reţinut faptul că în pofida unei mari varietăţi de soluţii de sprijinire 
(ancore, cintre uşoare, şpriţ-beton, cintre grele sau combinaţii ale acestora), presiunile 
maxime de fretare au acelaşi ordin de mărime, uzual nedepăşind 0,2...0,3 MPa. 
 
 
 
Aplicaţie numerică 
 
CALCULUL SPRIJINIRILOR PRIN METODA CONVERGENŢĂ - FRETARE 

 
Pentru a se pune în evidenţă modul în care se dimensionează, respectiv se verifică un 
sistem de sprijinire prin metoda convergenţă – fretare (CF), în cele ce urmează se 
tratează cazul unei galerii ovoidale excavată în şisturi cristaline uşor alterate, la o 
adâncime 40=aH m. 
 
Forma excavaţiei se asimilează cu una circulară cu raza echivalentă  

4=R  m. Masa de rocă este caracterizată de: 
 

− greutatea specifică            rγ 27= kN/m3 
− unghiul de frecare interioară      029=ϕ   
− coeziunea aparentă            12,0=c MPa 
− modulul de deformaţie la descărcare   1200=E MPa 
− dilatanţa                  4,1=α  
− efortul iniţial din masiv, izostatic    08,10 =σ MPa 
− coeficientul de tărie (Protodiaconov)   65,0=f  

  
Definirea caracteristicii rocii.  
În primă instanţă se determina deplasarea elastică maximă teoretică, cu relaţia (6.43): 
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Parametrii caracteristici ai criteriului de plasticizare Mohr-Coulomb, conform 
relaţiilor (6.47) şi (6.48) au valorile: 
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Cota eλ  din deplasarea elastică maximă teoretică care se realizează efectiv în stadiul 
elastic se determină cu relaţia (6.49): 
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şi de aici: 

250,0432,058,0max =⋅=λ= eeer uu cm. 

Pe baza acestor prime valori se determină coordonatele punctelor A  şi B  ale 
caracteristicii rocii (v. fig. 6.41 şi fig. CF.1): 
 
 

 
 

Fig. CF.1. Diagrama de convergenţă-fretare pentru analiza stabilităţii galeriei din 
exemplul numeric. 
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Pentru trasarea porţiunii BC  a caracteristicii, care corespunde comportării elasto-
fragil plastice, se determină o serie de perechi de valori rr u,σ , dând valori 
parametrului λ  în domeniul (0,60 ... 0,95). Relaţiile de calcul (6.54) pentru 
determinarea razei zonei plastice, respectiv (6.51) pentru evaluarea deplasării radiale, 
se rescriu sub forma: 
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În tabelul CF.1 sunt prezentate rezultatele calculelor pentru cele patru valori 
caracteristice ale parametrului λ  care au servit la trasarea zonei BC a curbei 
caracteristice. 
  
Tabelul CF.1. Calculul coordonatelor caracteristici rocii 
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 (MPa) (m) (cm) 
0,7 
0,8 
0,9 
0,95 

0,324 
0,216 
0,108 
0,054 

4,776 
5,923 
8,559 
12,300 

0,360 
0,575 
1,33 
3,12 
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 Limita de la care comportarea plastică generează formarea bolţii de surpare (punctul 
C al caracteristicii) se determină din condiţia (6.56), care se rescrie sub forma: 
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unde înălţimea bolţii de surpare are valoarea calculată conform relaţiei (6.55): 
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Din relaţia de condiţie rezultă: 
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Coordonatele punctului C  vor fi: 
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Ramura DE a caracteristicii rocii este o paralelă la axa ru  şi are ordonata: 

168,0
m
kN

16825,627 2 ==⋅=⋅γ= bsrs hp MPa 

Caracteristica completă a rocii ABCDE se poate urmări în figura CF.1. 
 
Determinarea caracteristicii sprijinirii.  
În conformitate cu ipoteza comportării liniar elastice a sprijinirii, caracteristica 
acesteia este o dreaptă a cărei ecuaţie este: 

R
uu

kp arr
ss

,−
= . 

Pentru fiecare tip de sprijinire trebuie deci determinată rigiditatea sk  şi deplasarea 
liberă a rocii aru ,  până vine în contact cu sprijinirea. În continuare sunt analizate, pe 
rând, două tipuri de sprijinire. 
 

  
a. Sprijinirea cu şpriţ beton. Se admite realizarea unui inel de şpriţ beton cu 
grosimea cm10=e . La momentul întăririi, caracteristicile elastice ale materialului 
sunt MPa20000=sbE  şi 16,0=µsb . Din relaţia (6.60) rezultă: 
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iar de aici dreapta caracteristică: 

rs up ⋅= 48,1 (MPa) 

cu ru  exprimat în centimetri. 
  
În diagrama convergenţă-fretare din figura CF.1 aplicarea şpriţ betonului se face la 2 
m în spatele frontului ( )m2== dx , iar contactul cu roca este imediat ( )0, =aru . 
  
Echilibrarea excavaţiei se obţine în punctul  de intersecţie a caracteristicii sprijinirii cu 
caracteristica rocii, 1E . Din diagramă rezultă 28,0=sp MPa. 
  
Ţinând seama că presiunea maximă ce poate fi exercitată de şpriţ beton nu poate 
depăşi valoarea determinată conform relaţiei (6.61): 
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rezultă că spriţ betonul nu este o sprijinire fezabilă decât dacă este asociată şi cu 
ancorare. 
  

  
b. Sprijinirea cu ancore. Ancorarea se realizează cu ancore nebetonate, cu lungimea 

2=l m, din bare de oţel cu diametrul 25=d mm, dispuse într-o reţea de 
11 ⋅=⋅ LR ee m2. Din încercările de smulgere au rezultat forţa maximă din ancoră, 

220smulgere, =aT kN, şi coeficientul de proporţionalitate din relaţia (6.63), 
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=
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u

Q mm/kN. 

  
Rigiditatea sprijinirii se calculează conform relaţiei (6.67): 
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Pe baza acesteia se exprimă apoi ecuaţia dreptei caracteristice: 
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s uu
R
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p 08,0== (MPa), 

cu ru  exprimat în centimetri. 
  
Şi în acest caz instalarea ancorelor se face la 2 m în spatele frontului, iar efectul de 
interacţiune se manifestă imediat ( 0, =aru ). Origina caracteristicii sprijinirii  în 
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 diagrama convergenţă-fretare din figura CF.1 este aceeaşi ca în cazul sprijinirii cu 
şpriţ-beton. 
Echilibrarea excavaţiei se obţine în punctul 2E , de intersecţie între caracteristica 
sprijinirii cu ancore şi caracteristica rocii. Din grafic rezultă 09,0=sp MPa. 
  
Ţinând seama că presiunea maximă ce poate fi exercitată de ancore nu poate depăşi 
valoarea limită determinată conform relaţiei (6.68): 
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rezultă că ancorarea asigură o sprijinire adecvată a golului excavat. 
  
În mod similar se poate face analiza sprijinirii combinate ancore şi şpriţ-beton. O 
asemenea variantă se impune în cazul în care excavaţia va rămâne descoperită o 
perioadă lungă de timp, până la instalarea cămăşuielii definitive, deci existând riscuri 
legate de alterarea rocii şi coroziunea ancorelor. 
 

 
6.12.2. CALCULUL SPRIJINIRII PRIN METODA PENEI DE FORFECARE 

 
Metoda se aplică  sprijinirilor de tip elastic, alcătuite din  ancore, şpriţ-beton sau 
combinate. Calculele se bazează pe analiza echilibrului limită al unei pene de 
forfecare care se formează în apropierea conturului excavat, ca urmare a 
concentrărilor de efort induse de excavare. În continuare se vor prezenta relaţiile de 
calcul pentru sistemele combinate de sprijinire cu ancore şi şpriţ-beton. 
Particularizarea pentru una singură dintre componentele sistemului este imediată. 
  
Se admite ipoteza că masa de rocă poate fi asimilată cu un mediu continuu. 
Mecanismul care poate conduce la surparea excavaţiei este cedarea prin forfecare a 
rocii în vecinătatea conturului excavat. În situaţia mai frecvent întâlnită, în care 
efortul iniţial din masiv are componenta orizontală mai mică decât componenta 
verticală ( vσ<σ0 ), cedarea se produce în primă fază în zona naşterilor. Schema de 
calcul cu localizarea penei de forfecare este prezentată în figura 6.47. Pana se extinde 
în adâncime până la limita zonei plastice, asimilată local cu un inel circular cu raza 
exterioară pR . Pe conturul penei starea de efort corespunde comportării plastice 
(respectiv atingerii efortului tangenţial limită), criteriul de plasticizare fiind Mohr-
Coulomb. Eforturile limită din rocă normale Rnσ  şi tangenţiale Rτ  (fig. 6.47,b) se 
determină din diagrama Mohr-Coulomb (fig. 6.47,c). Efortul minim 3σ  este efortul 
radial la contur, dat de presiunea maximă capabilă a ancorajului: 

 
LR

acanccap ee
A

p
⋅

⋅σ
==σ3                    (6.75) 

unde: 
 cσ   este  limita de curgere a oţelului; 
 aA  - aria ancorei; 
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 Re    - distanţa dintre ancore în secţiunea transversală a tunelului sau     
 galeriei; 
 Le    - distanţa dintre ancore în lungul tunelului. 

 

 
Fig. 6.47. Analiza stabilităţii excavaţiei sprijinite cu ancore şi şpriţ-beton:  

a – notaţii; b – definirea penei de forfecare; c – condiţiile de echilibru a penei;  
d – determinarea eforturilor limită din criteriul Mohr-Coulomb. 

 
Efortul principal maxim, 1σ , rezultă din criteriul de plasticizare (6.46): 

pp ck +σ=σ 31                       
 
unde pk  şi pc  depind de coeziunea ( c ) şi de unghiul de frecare (ϕ ) a rocii şi se 
evaluează cu relaţiile (6.47) şi (6.48) prezentate anterior. 
  
Eforturile limită pe conturul penei de forfecare sunt: 

   ϕ
σ−σ

−
σ+σ

=σ sin
22

3131Rn                  (6.76,a) 

şi: 

   ϕ
σ−σ

=τ cos
2

31R                           (6.76,b) 
 
În inelul de şpriţ beton, de grosime e , pe conturul de forfecare se mobilizează 
rezistenţa la forfecare a şpriţ betonului sbτ .  Dacă cedarea se produce prin 
expulzarea penei de forfecare, condiţia de stabilitate se obţine din echilibrul pe 
direcţia de mişcare a penei: 
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  '''' cossin
sin

sin ασ≥α⋅
α

τ+α⋅⋅τ s
e

s RnsbR            (6.77) 

unde α  este unghiul format de conturul penei cu tangenta la conturul excavat, 
determinat din condiţia de plasticizare: 

    R

Rn
τ

σ−σ
=α 3arctg ,                             (6.78) 

'α  este unghiul dintre conturul penei şi verticală, iar celelalte notaţii sunt: 
 s  -  lungimea conturului penei; 
 's  -  lungimea conturului penei în interiorul inelului de rocă autoportantă, creat de 
ancorare. 
  
Mărimea unghiului 'α  se determină, aşa cum se poate urmări şi în figura 6.47,b, din: 

     β+α=α'                      (6.79) 

unde β  rezultă din condiţia: 

  ( ) β=β+αβ− sin)(ctgcos RRRp              (6.80) 

Dacă se notează cu 'al  lungimea activă a ancorei : 

    2
' R

anca
e

ll −=                     (6.81) 

lungimea conturului 's  se poate determina aproximativ cu relaţia: 

     '

'
'

sin α
= als                                      (6.82) 

Cu aceeaşi aproximaţie se poate determina şi lungimea conturului s : 

     'sin α

−
=

RR
s p

.                      (6.83) 

În ceea ce priveşte raza zonei plastice, determinarea acesteia prin relaţii analitice este 
extrem de dificilă în cazul eforturilor iniţiale anizotrope. În mod normal, extinderea 
zonei plastice trebuie determinată prin modelare matematică, utilizând abordări 
numerice. Pentru evaluări preliminare se poate însă admite relaţia aproximativă: 

  
1

1

1

01

1 )(
)(2 −













+

+σ
=

−

−

+

pk

ppanccap

pp

p
p ckp

ck
k

RR ,            (6.84) 
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unde 0σ  este efortul iniţial din masiv, asimilat cu componenta maximă a vectorului 
efort iniţial, iar restul notaţiilor sunt deja prezentate. Relaţia (6.84) este o adaptare a 
relaţiei (6.50), în care efortul radial anccapr p=σλ−=σ 0)1( . 
  
La fel ca în cazul metodei convergenţă-fretare, dimensionarea sprijinirii se face prin 
încercări. Se propune o dispunere a ancorelor pe contur ( Re  şi Le ) şi se determină 
cunoscând diametrul ancorei, presiunea maximă capabilă a ancorajului anccapp  (relaţia 
(6.75)). Din relaţia (6.84) se determină raza locală a zonei plastice, pR , şi se alege 
lungimea ancorelor RRl panc −> . Din relaţiile (6.82) şi (6.83) se calculează 

lungimile contururilor s  şi 's , iar din relaţiile (6.76)  eforturile limită Rnσ  şi Rτ . Din 
relaţia de echilibru (6.77) se determină apoi grosimea şpriţ-betonului, e , sau, cu 
aceeaşi relaţie, se verifică echilibrul pentru o grosime raţional propusă pentru şpriţ 
beton. Dacă condiţia (6.77) nu este îndeplinită, sau este îndeplinită în exces, se adoptă 
o altă alcătuire a sprijinirii. 
 
Aplicaţie numerică 
 
CALCULUL SPRIJINIRILOR PRIN METODA PENEI DE FORFECARE 
  
Pentru a compara metoda penei de forfecare (PF) cu metoda convergenţă-fretare, se 
reia exemplul numeric prezentat în aplicaţia numerică anterioară. Se doreşte 
predimensionarea unei sprijiniri cu ancore a unei galerii circulare, cu raza 4=R m, 
realizate în şisturi cristaline uşor alterate, la o adâncime la care efortul iniţial 

08,10 =σv  MPa. 
  
Din datele geomecanice ale masivului ( MPa12,0,290 ==ϕ c ) rezultă parametrii 
criteriului de plasticizare: 

MPa40,0;882,2 == pp ck  

Sprijinirea excavaţiei se realizează, la fel ca în cazul precedent, cu ancore nebetonate, 
din bare de oţel cu diametrul 25=d mm, dispuse într-o reţea de LR ee ⋅ 11⋅= m2. 
Presiunea maximă capabilă a ancorajului este: 
 

MPa147,0
m1

cm906,4
cm
daN

3000

2

2
2

=
⋅

=
⋅

⋅σ
=

LR

acanccap ee
A

p . 

Raza locală a zonei plastice are valoarea: 

   m54,5
4,0882,1147,0

4,008,1882,1
882,3
2

4 882,1
2

=







+⋅

+⋅
⋅⋅=pR . 

 
Lungimea ancorelor trebuie să asigure ancorarea în zona rămasă în stadiu elastic, 
adică m54,1=−> RRl panc . 
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 Se alege, la fel ca în cazul precedent, m2=ancl  (fig. PF1,a). 
  

 
Fig. PF.1. Predimensionarea unei sprijiniri cu ancore: 

a – pana de forfecare şi dispunerea ancorelor; b – eforturile limită în zona plastică. 
 
 
Eforturile limită în zona plastică şi unghiul penei de forfecare cu tangenta la contur 
sunt (fig. PF.1,b): 

MPa32,0484,0
2

147,082,0
2

82,0147,0
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22

MPa82,04,0147,0882,2

3131
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−
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03
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arctgarctg
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2
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−
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τ
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R
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Din relaţia de condiţie: 

β=β+αβ− sin)(ctg)cos( RRRp  

rezultă 021=β , deci 'α  din relaţiile de calcul este 0' 52=β+α=α . 
 
Contururile penei de forfecare în rocă ( s ), respectiv în zona inelului autoportant )( 's , 
rezultă din: 

m90,2
31sin

5,02
sin

2;m3
31sin

54,1
sin

' =
−

=
α

−
===

α

−
=

R
ancp

e
l

s
RR

s  

Verificarea condiţiei de echilibru pentru pana de forfecare se face cu relaţia: 
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 '' ctg α⋅⋅σ>τ ss RnR  

obţinută prin particularizarea relaţiei 6.77 în cazul 0=e  (adică a sprijinirii cu ancore 
dar fără şpriţ beton). Numeric condiţia este îndeplinită: 

748,078,0332,0841,090,229,0 =⋅⋅>=⋅  

Rezultă deci că sprijinirea propusă asigură stabilitatea excavaţiei. Aceeaşi concluzie 
rezultase şi din metoda convergenţă-fretare, ceea ce înseamnă că cele două metode 
conduc la rezultate asemănătoare. 
 
 
6.12.3.  ÎMPINGEREA MUNTELUI ASUPRA SPRIJINIRILOR RIGIDE 
 
În categoria sprijinirilor rigide se înscriu sprijinirile cu cintre metalice grele. Prin concepţie, 
cintrele şi plasa sau elementele longitudinale pozate pe extradosul cintrelor (între acestea şi 
conturul excavat) trebuie să preia încărcările date de roca desprinsă din contur – surpări sau 
blocuri. 
  
În momentul de faţă există numeroase teorii care conduc la evaluarea împingerii dată 
de masa de rocă asupra sprijinirii rigide, dintre care cele mai cunoscute sunt cele ale 
lui Terzaghi (Terzaghi, 1946) şi Protodiaconov (Prişcu, 1974). În marea lor 
majoritate, aceste teorii pornesc de la asimilarea masei de rocă cu materiale 
pulverulente necoezive şi corectează în final această gravă neconcordanţă prin 
recomandări privitoare la alegerea parametrilor de calcul. Analiza sistematică a 
acestor teorii (Deere ş.a., 1967) a arătat că nici una nu corespunde situaţiilor reale 
dacă nu se recunoaşte explicit efectul discontinuităţilor din masivul de rocă. Pe de altă 
parte, varietatea foarte mare de situaţii caracteristice, corespunzătoare rocii reale, face 
ca, în domeniu, să se accepte totuşi fie teorii bazate pe premize false, dar corectate pe 
baza înregistrărilor in situ, fie formule empirice. 
 
În paragraful de faţă se prezintă relaţiile de calcul deduse prin teoria lui 
Protodiaconov, pe de o parte pentru că sunt parte a practicii curente din România, iar 
pe de altă parte pentru că au fost confirmate în numeroase cazuri concrete. 
  
Teoria bolţii de surpare a lui Protodiaconov se bazează pe asimilarea rocii – 
considerată puternic fisurată şi fragmentată de excavarea cu exploziv - cu un mediu 
pulverulent. Forma excavaţiei se consideră dreptunghiulară, cu lăţimea b  (fig. 6.48). 
Deasupra excavaţiei se formează o boltă de surpare, iar materialul de peste boltă îşi 
transmite încărcările către pereţii laterali, printr-o zonă comprimată, denumită boltă de 
descărcare. Naşterile conturului bolţii de descărcare coincid cu extremitatea planurilor 
de forfecare care se formează din picioarele vetrei. Încărcarea verticală dată de masa 
de rocă din bolta de surpare este egală cu greutatea materialului surpat. Încărcarea 
orizontală este dată de împingerea activă exercitată pe pereţii laterali. 
  
Conturul bolţii de surpare se defineşte ca delimitând zona afectată de întinderi de zona 
rocii comprimate. Notaţiile care stau la baza relaţiilor de calcul sunt prezentate în 
figura 6.49.  
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Fig. 6.48. Determinarea împingerii muntelui (după Protodiaconov). 
 

  
 
 

Fig. 6.49. Conturul bolţii de surpare. 
 
 
 

Condiţia ca delimitarea bolţii să fie o formă de coincidenţă pentru contur se scrie: 
 

    0
2

2
=

σ
+−

x
yT v

                     (6.85) 

La naşterea bolţii, reacţiunea R  are componentele verticală V  şi orizontală H . 
Stabilitatea conturului este asigurată la limită în condiţiile în care: 

 

     VfH ⋅=                         (6.86) 

unde f  reprezintă coeficientul de frecare internă, denumit coeficient de tărie sau 
coeficient Protodiaconov. Componenta verticală a reacţiunii rezultă din proiecţia pe 
verticală a relaţiilor de echilibru: 

     2
b

V v ⋅σ=  ,                                      (6.87) 
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iar din proiecţia pe orizontală a aceloraşi relaţii rezultă: 

    HhT +σ= 0                     (6.88) 

unde  0σ   este componenta orizontală a efortului din masiv, după practicarea 
excavaţiei. 
  
Dacă de înlocuieşte T  din (6.87) în condiţia (6.85), rezultă: 

    2
)(

2
0

x
yHh vσ=+σ                 (6.89) 

care este ecuaţia unei parabole. Conturul bolţii de surpare este deci parabolic. 
Particularizată pentru punctele de la naşteri ( )2/; bxhy == , ecuaţia (6.89) conduce 
la relaţia: 

    8
)(

2
0

b
hHh vσ=⋅+σ ,                                 (6.90) 

din care se observă cu uşurinţă că înălţimea bolţii de surpare depinde de mărimea 
componentei orizontale a efortului din masiv. Dacă se pune condiţia de extrem: 
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          (6.91) 

 
rezultă: 

    H
b

h v 2

4
1 σ

= ,                     (6.92) 
 
sau, dacă se ţine seama de (6.86) şi (6.87), se evaluează înălţimea bolţii de surpare în 
funcţie de deschiderea excavaţiei, b , şi coeficientul de tărie, f : 
 

    f
b

h
2

=                        (6.93) 

 

Ordonata maximă a împingerii verticale va fi deci: 

    f
b

p rv 2max, γ= ,                            (6.94) 

iar împingerea medie: 

  f
b

b

bh

b
G

p rrbolta
medv 3

3
2

,
γ

=
⋅⋅γ

== .            (6.95) 

 



 294

După cum se observă, înălţimea bolţii de surpare şi mărimea împingerii muntelui sunt 
invers proporţionale cu coeficientul de tărie f .  Mărimea lui f  se evaluează pe baza 
datelor culese în teren pentru galerii excavate, prin asimilare, în funcţie de condiţiile 
geologice reale. Încadrarea în baza de date şi selecţia coeficientului de tărie trebuie 
făcute de inginerul geolog. Cu titlul informativ, în tabelul 6.1 sunt prezentate valorile 
lui f  pentru câteva tipuri de roci. 
 
Tabelul 6.1.Coeficientul de tărie pentru unele tipuri de rocă 

 

Roca Granite Calcare Conglomerate Calcare 
fisurate 

Marne 
argiloase 

f ≥ 10 8 4 2 1 
 

  
În multe situaţii se utilizează şi o evaluare estimativă a coeficientului de tărie în 
funcţie de rezistenţa la compresiune a rocii cR : 

      10
cR

f = ,                       (6.96) 

unde cR  este exprimat în MPa. 
 
Împingerea laterală se determină tot pe baza asimilării rocii cu un material necoeziv, 
unghiul de frecare internă fiind însă determinat din coeficientul de tărie: 
 

     farctg=ϕ                      (6.97) 

şi având deci acelaşi caracter convenţional. 
  
Prismele de alunecare se formează după suprafeţe înclinate faţă de orizontală cu un 

unghi de 
2

45
ϕ

+  (fig. 6.48). Asupra acestor prizme acţionează în partea de sus 

reacţiunile din bolta de descărcare, care are deschiderea: 

    )2/45(tg2 ϕ−+= Hbbd               (6.98) 

şi greutatea: 

( ) ( ) ( )[ ]2/45tg2/45tg
3
4

3
22 ϕ−+ϕ−γ=−

γ
= HbH

f
bb

f
G rd

r
d .    (6.99) 

 
Suprasarcina egal repartizată pe cele două prisme de alunecare este: 

 ( )
[ ]2/45(tg

3
2

)2/45tg2
ϕ−+γ=

ϕ−
= Hb

fH
G

q r
d

,        (6.100) 

iar împingerea laterală totală are valoarea: 
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  )2/45(tg)2(
2
1 2 ϕ−γ+=Ε HqH r ,              (6.101) 

care se poate distribui liniar (cu distribuţie trapezoidală sau constantă pe înălţimea 
excavaţiei). Presiunea laterală este mult mai mică decât presiunea verticală. Ea nu 
apare decât în roci moi (cu )2<f , în care este posibilă formarea planurilor de 
alunecare. 
  
Relaţiile empirice sunt utilizate cu precădere în rocile stratificate sau cu planuri de 
şistuozitate bine definite, la care teoriile bazate pe bolta de surpare sunt practic 
neaplicabile. Încărcarea transmisă sprijinirilor rigide depinde de direcţia şi căderea 
planurilor de discontinuitate, de frecvenţa şi distanţa dintre acestea şi de efectele 
induse de excavarea cu explozivi. Încărcarea verticală este exprimată sub forma 
greutăţii înălţimii coloanei de rocă ( hp rv ⋅γ= ). Valoarea coloanei h nu poate depăşi 

bh 5,0=  în cazul stratificaţiei/ şistuozităţii orizontale, respectiv bh 25,0=  în cazul 
stratificaţiei/ şistuozităţii verticale. La fel ca în relaţiile precedente, b  este deschi–
derea excavaţiei. 
  
Dacă stratificaţia este înclinată, dar mai aproape de verticală (fig. 6.50), asupra 
sprijinirii se exercită şi forţe (presiuni) orizontale, date de tendinţa de deplasare a 
prismelor de rocă care devin instabile după surparea bolţii. În situaţia din figura 6.50,a 
prismul de rocă adec , cu greutatea G , tinde să alunece către tunel, exercitând efecte 
încovoietoare asupra cintrului. Forţa orizontală care acţionează pe metru liniar de 
tunel se poate determina din poligonul forţelor prezentat în figura 6.50,b.  
 

 
 

Fig. 6.50. Bolta de surpare şi formarea blocurilor instabile în cazul unei roci cu 
stratificaţie înclinată:  

a – definirea geometrică a prismei potenţial instabile; b – poligonul forţelor. 
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După surparea bolţii, prismul nu mai are împănare pe planul vertical ec , iar pe planul 
ad  nu se mai realizează transfer de efort. Reacţiunea R  care acţionează pe suprafaţa 
de alunecare ad  acţionează la un unghi ϕ  (unghiul de frecare pe discontinuităţi) faţă 
de normala la suprafaţă. Cunoscând greutatea prismului de rocă instabil G  din 
poligon, rezultă împingerea orizontală , P . 
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7 
 

PROBLEME SPECIFICE CAVERNELOR 
SUBTERANE ŞI GALERIILOR SUB PRESIUNE 

 
 

7.1. STABILITATEA CAVERNELOR SUBTERANE 
 

7.1.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 
 
Dimensiunile secţiunilor transversale ale cavernelor sunt cu mult mai mari decât cele 
ale tunelelor sau galeriilor. Dacă se iau în consideraţie numai cavernele centralelor 
hidroelectrice subterane, în ultimele decenii s-au construit peste 400 de asemenea 
lucrări, cu deschideri între 15 şi 30 m şi înălţimi de 30...40 m. În acord cu tendinţa din 
domeniul lucrărilor subterane, în mod frecvent sprijinirile se realizează prin ancorare 
şi şpriţ-beton. Bolţile cavernelor sunt iniţial stabilizate prin astfel de sprijiniri, dar 
ulterior sunt prevăzute cu protecţii din beton armat puternice, pe întreaga lungime a 
cavernei, chiar dacă sprijinirea a fost dimensionată pentru a prelua singură efectele de 
interacţiune. Dintre cavernele realizate până în prezent, numai 12% au rămas cu bolta 
nebetonată, 10% au numai fâşii alternante betonate, iar restul au bolţi din beton armat 
dimensionate pentru a prelua singure împingerile date de eventualele instabilităţi, fără 
a ţine cont de aportul sprijinirii. 
 
Ca urmare, problema stabilităţii excavaţiei capătă la rândul ei noi dimensiuni, în 
special în cazul masivelor de rocă stratificate sau afectate de sisteme de discontinuităţi 
cu orientare defavorabilă. În acelaşi timp, importanţa lucrărilor de sprijinire provizorie 
şi apoi definitive provine din faptul că cedarea sprijinirii bolţii sau a pereţilor laterali 
are urmări mult mai grave decât în cazul galeriilor sau tunelelor, conducând de obicei 
la părăsirea amplasamentului. Pentru a asigura definirea corectă a fazelor de excavare 
şi dimesnionarea corespunzătoare a lucrărilor de sprijinire şi de cămăşuire definitivă 
sunt necesare informaţii corecte privind stratificaţia, direcţia şi căderea 
discontinuităţilor, rezistenţa rocii şi în special rezistenţa la forfecare pe discontinuităţi, 
localizarea zonelor slabe şi a discontinuităţilor majore etc. (Goodman şi Shi, 1985). 
 
În prima fază, investigaţiile de teren se bazează pe foraje duse în amplasament, în care 
se fac încercări de deformabilitate şi de absorbţie specifică de apă, iar pe carotele 
extrase se fac determinări ale indicelui RQD şi a rezistenţelor mecanice ale rocii. În a 
doua fază, în mod obligatoriu se realizează cel puţin o galerie de studii în zona bolţii 
viitoarei caverne, din care se fac cartări geologice de detaliu, determinări ale efortului 
iniţial din teren, încercări de deformabilitate la scară mare etc. Cunoaşterea în detaliu 
şi cu grad mare de încredere a caracteristicilor rocii permite analiza stabilităţii 
excavaţiei, ţinând seama că masa de rocă este un element activ în reechilibrarea 
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masivului după excavare şi nu un element pasiv care se manifestă numai prin presiuni 
de împingere (Stematiu, 2005). 
  
O caracteristică importantă este dată de faptul că, spre deosebire de majoritatea 
galeriilor sau tunelelor de dimensiuni uzuale, excavarea cavernelor nu se face la 
secţiune plină ci etapizat, în faze succesive, care asigură condiţii de stabilitate mult 
mai bune. Datorită deschiderilor şi înălţimilor mari, se excavează iniţial bolta 
cavernei, într-o succesiune care să permită permanent controlul stabilităţii. Există o 
mare varietate a secvenţelor posibile, dar fiecare dintre acestea corespunde unei 
anumite situaţii din teren. În figura 7.1 se prezintă, cu titlul de exemplu, două posibile 
secvenţe de excavare şi sprijinire în zona bolţii.  
 
În primul caz (fig. 7.1,a) se realizează iniţial o galerie direcţională centrală, sprijinită 
cu şpriţ-beton, după care excavaţia se lărgeşte spre cuzineţi, concomitent cu 
ancorarea. În cel de al doilea caz (fig. 7.1,b), excavarea se începe cu două galerii 
direcţionale în zona cuzineţilor, sprijinite prin ancorare. Deschiderea excavaţiei bolţii 
se face către zona centrală, utilizând roca neexcavată de sub boltă pentru suportul 
cofrajului bolţii. În ambele cazuri, înainte de începerea excavării zonei inferioare a 
cavernei propriu-zise se betonează bolta, cu rol de cămăşuială definitivă. În lungul 
cavernei, deschiderea excavaţiei bolţii se face în sistemul cu lamele campioane 
alternante, păstrând între ele roca neexcavată cu rol de suport. Excavarea lamelelor 
rămase se face numai după execuţia bolţii de beton armat aferentă lamelelor excavate, 
care are astfel şi rol de sprijinire pentru excavarea din a doua fază. 
  

 
 

Fig. 7.1. Faze de execuţie la excavarea şi sprijinirea bolţii: 
 a – cu galerie direcţională centrală; b – cu galerii direcţionale la cuzineţi. 
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În cele ce urmează nu se tratează însă aspectele tehnologice de execuţie ci numai 
unele aspecte legate de stabilitatea excavaţiei sprijinite, privite din punct de vedere al 
mecanicii rocilor. Obiectul tratării îl constituie sprijinirea din zona bolţii. Se fac unele 
consideraţii generale privind ancorarea rocii şi se prezintă în detaliu cazul cavernelor 
excavate în roci cu stratificaţie orizontală, respectiv în roci cu discontinuităţi care 
decupează volume de rocă potenţial instabile. 
  
7.1.2. ANCORAREA BOLŢII 
 
Instalarea ancorării se face imediat după fiecare etapă de deschidere a excavaţiei din 
zona bolţii, cât de repede permite tehnologia de excavare. În cazul rocilor cu 

%50≥RQD , aşa cum sunt cele din amplasamentele marilor caverne subterane, 
predimensionarea ancorării se face admiţând că presiunea de fretare pe care trebuie să 
o asigure la limită ancorarea este de Bp ranc γ= )2,0...1,0( , unde rγ  este greutatea 
specifică a rocii, iar B  este deschiderea cavernei (King, 1986). Stabilitatea zonei 
ancorate depinde însă în mare măsură de orientarea şi natura discontinuităţilor rocii 
(plane sau rugoase, cu sau fără umplutură). Chiar în cazul unor roci socotite excelente 
( %)100...90=RQD  pot apare instabilităţi dacă sunt rosturi lise, cu umplutură 
argiloasă. În figura 7.2 este reprodus (după Cording şi Deere (1972)) un grafic care 
precizează capacitatea portantă a ancorării în funcţie de unghiul de frecare în lungul 
discontinuităţilor. Se observă că ancp  (presiunea suportată de ancore) depăşeşte 
recomandările preliminare şi poate ajunge la Bp ranc γ=  în cazul unor rosturi lise, cu 
frecare interioară de 150. 
 
 

 
 
Fig. 7.2. Necesarul de ancorare, exprimat prin raportul ancp  / γr , în funcţie de unghiul 

de frecare internă pe discontinuităţi. 
 
În ceea ce priveşte lungimea ancorelor din zona bolţii, aceasta se stabileşte de obicei 
în funcţie de deschiderea cavernei. În figura 7.3 sunt sintetizate recomandările lui 
Pender şi Rabcewicz, precum şi tendinţa înregistrată la lucrările de dată mai recentă 
(King, 1986). 
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Fig. 7.3. Recomandări privind lungimea ancorelor din zona bolţii. 
 
7.1.3. STABILIZAREA BOLŢII ÎN CAZUL ROCILOR CU STRATIFICAŢIE 
ORIZONTALĂ 
 
În prezentul paragraf sunt analizate rocile cu stratificaţie orizontală la care grosimea 
stratelor este mică în raport cu deschiderea excavaţiei, iar legăturile interstrate sunt 
slabe, permiţând separarea între strate şi alunecarea reciprocă a acestora. 
  
În asemenea cazuri, stratul expus prin excavare se deformează sub propria greutate (v. 
fig. 6.5,b), îşi pierde contactul cu stratul imediat superior şi capătă un comportament 
de placă sau de grindă. Asimilarea lui, din punct de vedere al comportării structurale 
cu o grindă de lăţime unitară, este uzual folosită în analiza stabilităţii. 
  
La verificarea stabilităţii excavaţiei, respectiv la dimensionarea sprijinirilor sunt 
întâlnite două moduri de abordare. În primul mod de abordare se face apel la teoria 
deformaţiei elastice a grinzilor, iar dimensionarea este bazată pe noţiunea de efort de 
întindere admisibil al rocii. În cel de al doilea mod de abordare se consideră că fisurile 
de întindere preexistente fragmentează grinda într-o succesiune de bolţari şi, ca 
urmare, greutatea proprie este preluată prin efect de boltă. 
  
7.1.3.1. Analiza stabilităţii în ipoteza grinzii continue. Schema de calcul şi notaţiile 
utilizate sunt prezentate în figura 7.4. În zona bolţii, prin excavare, stratul din conturul 
excavat este liber să se deformeze şi tinde să se desprindă din tavan, formând o grindă 
cu deschiderea L . Dacă efortul orizontal hσ  este suficient de mare, dar sub limita 
condiţiei de flambaj, eforturile de întindere produse de încovoiere sunt compensate de 
compresiunea iniţială, iar excavaţia este stabilă.  
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Fig. 7.4. Schema de calcul şi notaţii pentru dimensionarea ancorării. 

  
În majoritatea cazurilor însă, fisuraţia asociată cu deplasările de convergenţă, precum 
şi noua stare de efort din jurul golului, nu pot garanta conservarea unui efort orizontal 
semnificativ; din motive de prudenţă analiza stabilităţii se face în ipoteza acoperitoare 

0≅σh . 
  
Efectul de încovoiere, dat de greutatea proprie a rocii din stratul de grosime t , este 
caracterizat de: 

− momentul încovoietor: 

    12

2Lt
M rγ= ;                                      (7.1) 

− săgeata la cheie: 

    3

4

32 tE
L

u rγ= ;                               (7.2) 

− efortul de întindere maxim de la fibra inferioară: 

    t
L

W
M r

î 2

2γ
==σ ,                                  (7.3) 

unde: 
rγ   este    greutatea volumetrică a rocii; 

t  - grosimea stratului; 
L  - deschiderea; 
E  - modulul de elasticitate al rocii. 

  
Dacă stratul este mai gros sau deschiderea nu este prea mare, efortul de întindere 
poate fi preluat de rocă, iar stabilitatea conturului excavat este asigurată. În egală 
măsură, în cazul stratelor mai subţiri şi la deschideri mari ale bolţii, efortul de 
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întindere poate depăşi efortul capabil al rocii. Astfel, în cazul unui strat cu grosimea 
de 25 cm şi la o deschidere de m9=L , rezultă: 
 

MPa37,4
m
kN4374

m25,02

m81
m
kN27

2

2
3

==
⋅

⋅
=σ  , 

 
care este semnificativ mai mare decât eforturile de întindere ce pot fi preluate de o 
rocă fragmentată şi deranjată de explozii. 
  
În cazul în care stratul expus se poate rupe prin încovoiere se procedează la ancorarea 
acestuia de stratul imediat următor, care este mai gros sau cel puţin are capacitatea 
portantă mai mare. Dimensionarea ancorării se face pe baza schemei de calcul din 
figura 7.4. Ancorarea trebuie să asigure, pentru stratul de grosime 1t , atârnarea de 
stratul competent de grosime 2t . Efectul ancorării este exprimat prin încărcarea 
distribuită echivalentă =sp 21/ eeTancora ⋅ , cu ancT  forţa din ancoră şi 1e  şi 2e  
distanţele interancore pe direcţiile longitudinală şi transversală. Această încărcare 
trebuie să împiedice desprinderea dintre strate şi să inducă forţe de frecare interstrate 
care să împiedice alunecarea relativă. Condiţiile de echilibrare enunţate se exprimă 
prin (Goodman, 1991): 

− continuitatea între strate: 

     21 uu = ,                              (7.4) 
 
unde 1u  şi 2u  sunt săgeţile maxime ale stratelor de grosime 1t  şi 2t ; 

− preluarea eforturilor tangenţiale din încovoiere de către frecarea la contact: 
 

    ϕ≤τ tg"sp                             (7.5) 
 
unde τ  este efortul tangenţial, "sp  cota din sp  care creează presiunea de contact, iar 
ϕ  unghiul de frecare interstrat. 
  
Condiţia (7.4) se explicitează sub forma: 
 

( ) ( )
3
2

3'2
23

1

3'1
1 3232 tE

Lpt
u

tE

Lpt
u srsr +γ
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= ,          

 
de unde rezultă cota din sp  care asigură egalitatea săgeţilor: 
 

                                        3
2

3
1

2
3
1

3
21' )(

tt
tttt

p r
s +

−γ
=  ,                                (7.6) 

în care s-a admis 12 tt > . 
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Stabilitatea ansamblului ancorat este asigurată numai dacă efortul de întindere din 
stratul 2t  poate fi preluat de rocă: 
 

   
( )

rocacap,2
2

2'2
2 t

sr
î t

Lpt
σ≤

+γ
=σ                  (7.7) 

  
Condiţia (7.5) se explicitează la rândul ei sub forma: 
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de unde rezultă "sp : 
 

    
ϕ

γ
≥

tg4
3" L

p r
s                             (7.8) 

 
Presiunea sp , rezultată din ancorare, care asigură comportarea de ansamblu a 
stratelor 1t  şi 2t  şi previne ruperea stratului expus 1t  este: 
 

  
( )

ϕ

γ
+

+

−γ
=+=

tg4
3

3
2

3
1

2
3
1

3
21"' L

tt
tttt

ppp rr
sss ,               (7.9) 

 
cu respectarea verificării (7.7). 
  
7.1.3.2. Analiza stabilităţii în ipoteza grinzii din bolţari. De această dată se admite că 
srtatul expus de excavaţie, alcătuit din bolţari, nu preia eforturi de întindere. Greutatea 
proprie a stratului este preluată prin efect de boltă de descărcare. Schema de calcul 
este prezentată în figura 7.5. Încărcarea verticală produce deschiderea fisurii de la 
fibra inferioară, la jumătatea deschiderii şi a fisurilor de la naşterile bolţii, generând o 
deplasare verticală la cheie şi rotiri în naşteri. Ca urmare a acestor deplasări se 
formează o zonă de compresiuni (bolta de descărcare), a cărei extindere şi formă 
evoluează odată cu evoluţia deplasărilor, iar echilibrul se poate atinge în măsura în 
care arcul format, de grosime ( )1<nnt  este capabil să preia încărcarea. Stabilitatea 
este asigurată numai dacă: 

− eforturile de compresiune induse nu depăşesc rezistenţa la compresiune a rocii; 
− nu se produce instabilitatea ansamblului (creşterea deplasării verticale 

concomitent cu reducerea grosimii bolţii de descărcare); 
− nu apare o cedare prin forfecare la naşterile bolţii. 
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Fig. 7.5. Formarea bolţii de descărcare în stratul expus prin excavare. 
 
Relaţiile de calcul aferente acestor condiţii se stabilesc admiţând o serie de ipoteze 
simplificatoare (Economopoulos ş.a., 1994): 

− linia de transmitere a eforturilor formează un arc parabolic;  
− grosimea arcului este constantă; 
− distribuţia eforturilor de compresiune în zona de contact este liniar-

triunghiulară; 
− încărcarea provine numai de la greutatea proprie a stratului de grosime t . 

  
În acord cu notaţiile şi schema de calcul din figura 7.5, condiţia de echilibru de 
moment se poate scrie sub forma: 
 

    422
LL

tz
nt

r
c ⋅⋅γ=
⋅σ

                (7.10) 

 
de unde rezultă efortul maxim de compresiune: 

     zn
Lr

c 4

2γ
=σ                                  (7.11) 

 
În relaţiile (7.10) şi (7.11) z  este braţul forţei de compresiune, 2/tnN cσ= , după 
deformarea arcului. Dacă în stare nedeformată braţul are expresia: 

     tntz
3
2

0 −=                      (7.12) 
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mărimea acestuia după deformare se determină ţinând seama de strivirea rocii în zona 
comprimată ca urmare a deplasării verticale. Relaţia de calcul este (Brady şi Brown, 
1993): 
 

( ) ( ) ( )[ ] rc ELznLzLz //16/34/3/1/ 2
0

2
0 ++σ−⋅= ,       (7.13) 

 
din care rezultă şi limita superioară a efortului de compresiune: 
 

   
( )

( ) ( )[ ]2
0

2
0

/16/34/3/1

/

Lzn

LzEr
c

++
<σ .                        (7.14) 

 
În mod aproximativ, se poate aprecia şi săgeata arcului: 
 

zzu −= 0 .                          (7.15) 
 
În relaţiile (7.13) şi (7.14) rE  reprezintă modulul de compresiune a rocii.  Efortul de 
compresiune cσ  se determină din relaţiile (7.11) şi (7.13) în funcţie de grosimea 
arcului tn . Pentru fiecare n  rezultă un set zz ,0  şi cσ . Soluţia problemei se obţine 
dând valori lui n  şi determinând dependenţa )(ncσ , valoarea corectă corespunzând 
condiţiei de staţionar pentru cσ  (Economopoulos ş.a., 1994). 
  
Stabilitatea excavaţiei se verifică pe baza condiţiilor deja enunţate: 
 

    Rcc R ,<σ                             (7.16) 
      

   0>
∂
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u
M r

     cu:  z
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M c
r 2

σ
=                            (7.17) 

    ϕ≤ tgNT                             (7.18) 
 
unde: 

 RcR ,    este rezistenţa la compresiune a rocii; 
 rM            momentul capabil al bolţii de rocă; 
 zzu −= 0         săgeata la cheie; 
 2/LtT rγ=      forţa tăietoare de la naşterea arcului; 
 2/tnN cσ=    forţa axială; 
 ϕ               unghiul de frecare interioară pe fisurile rocii. 

  
În cazul în care una din condiţiile (7.16)...(7.18) este violată, se apelează la ancorarea 
rocii. Schema de calcul aferentă este prezentată în figura 7.6. Se admite că ancorarea 
se face cu ancore libere pe foraj şi deci forţa mobilizată într-o ancoră este direct 
dependentă de deformarea arcului. 
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Fig. 7.6. Schemă de calcul pentru sprijinirea ancorată. 

 

Pentru această ipoteză rezultă: 

    
a

i
aai l

u
AEF = ,                                    (7.19) 

 
unde aA  este aria ancorei, aE  modulul de elasticitate al acesteia, al  lungimea activă, 
iar iu  este alungirea impusă de deformare. 
  
Ancorarea se realizează cu n  ancore, aflate la distanţele ia  de naşterea bolţii. Ecuaţia 
de moment (7.10) şi mărimea forţei tăietoare T  din condiţia (7.18) devin în acest caz: 
 

   ∑ γ=+
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n rii
c L

taFz
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,                   (7.20) 

 
respectiv: 

    ∑−
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= n i
r F
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2 .                  (7.21) 

  
Condiţiile de stabilitate a excavaţiei (7.16)...(7.18) rămân la fel. Dimensionarea se 
face prin încercări, propunând mai multe scheme de ancorare şi alegând-o pe aceea 
care satisface în condiţiile cele mai avantajoase din punct de vedere economic 
criteriile de stabilitate. 
 
7.1.4. STABILIZAREA BLOCURILOR DE ROCĂ DEZECHILIBRATE DE 
EXCAVAREA CAVERNEI 
 
Execuţia cavernelor subterane în roci fragmentate de discontinuităţi poate fi afectată 
de desprinderea unor blocuri de rocă din zona bolţii sau din pereţii laterali. Blocurile 
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de rocă sunt decupate de sistemele de discontinuităţi (falii, fisuri, şistuozitate, planuri 
de sedimentare). În condiţii naturale aceste blocuri sunt stabile prin rezemările sau 
împănările reciproce din masa de rocă. Atunci când prin excavare se creează o 
suprafaţă liberă, parte din rezemări dispar. Blocurile care au cinematica potenţială cu 
deplasarea către golul excavat pot deveni instabile, alunecând liber pe suprafeţele 
discontinuităţilor sau rupând parţial punţile de rocă dintre discontinuităţi. 
  
Dacă prin sprijinire nu se asigură stabilizarea blocurilor potenţial instabile, fenomenul 
de instabilitate poate deveni evolutiv. Desprinderea unui bloc afectează legăturile 
altuia, care prin desprindere afectează un altul şi aşa mai departe. Procesul de surpare 
continuă până la formarea unei bolţi în masa de rocă, care prin eforturile de 
compresiune induse asigură forţa de legătură pentru blocurile rămase. Etapele 
implicate în verificarea stabilităţii şi în dimensionarea ancorării sunt: 

− identificarea şi inventarierea sistemelor de discontinuităţi şi eventual a 
discontinuităţilor majore; 

− identificarea blocurilor de rocă potenţial instabile, decupate de discontinuităţi, 
care pot cădea din zona bolţii sau se pot desprinde din pereţi; 

− calculul factorului de stabilitate a fiecăruia dintre blocuri, ţinând seama de 
mecanismul de desprindere şi de încărcările aferente (uzual, greutatea proprie); 

−  calculul necesarului de ancorare, care prin forţele stabilizatoare capabile asigură 
stabilitatea blocurilor eventual instabile. 

  
În continuare se vor face numai unele consideraţii privind principiile de ancorare 
specifice lucrărilor subterane şi efectele suplimentare pe care le asigură utilizarea 
spriţ-betonului. Sunt tratate atât blocurile care se pot desprinde din boltă, cât şi 
blocurile care pot luneca din pereţii excavaţiei (fig. 7.7). Schemele de ancorare sunt 
schematic prezentate în figura 7.8. 
 
Ţinând seama de faptul că instabilitatea blocurilor se produce la deplasări relative 
foarte reduse (câţiva milimetri de deplasare în lungul unui plan de alunecare conduc la 
pierderea rezistenţei de forfecare la vârf) ancorarea trebuie să împiedice asemenea 
deplasări. Din acest motiv, în astfel de cazuri se utilizează numai ancorele betonate 
şi/sau ancorajele pretensionate. 
  

 
Fig. 7.7. Formarea blocurilor instabile în zona bolţii sau în pereţi. 
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Fig. 7.8. Scheme de ancorare pentru:  
a – prisme cu dezvoltare longitudinală; b – diedre în boltă; c – blocuri instabile în 

pereţii laterali. 
  
Pentru blocurile din boltă, forţa totală asigurată de ancorare trebuie să echilibreze 
greutatea blocului G , cu un coeficient de siguranţă de 1,3...1,5 (fig. 7.8,a). Atunci 
când blocul este perfect identificat, dispunerea ancorelor trebuie să fie cât mai 
uniformă în raport cu centroidul (fig. 7.8,b), pentru a preveni eventualele rotiri care 
încarcă neuniform ancorele. Lungimea şi poziţia ancorelor trebuie astfel stabilite încât 
partea betonată în bloc ( 1L ), respectiv în roca stabilă ( 2L ), să fie suficiente pentru 
fixare (ancorare). În mod obişnuit lungimile respective trebuie să depăşească 1…2 m. 
 
În cazul blocurilor din perete, ancorele sau ancorajele pretensionate trebuie astfel 
plasate încât să majoreze rezistenţa la forfecare mobilizată pe suprafaţa de alunecare. 
După cum se observă în figura 7.8,c, majoritatea ancorelor trebuie să traverseze planul 
de alunecare, urmând să se reducă la minim ancorele ce traversează planurile de 
separare. Orientarea primei categorii de ancore trebuie să formeze cu planul de 
alunecare un unghi 030...15=θ , pentru a asigura rezistenţa la forfecare maximă 
(Hoek ş.a., 1998). 
  
În cazul în care blocurile instabile sunt create de alunecări interstrat, cu cedare 
progresivă (fig. 7.9), ancorarea trebuie să asigure o presiune normală, sp , care să 
menţină rezistenţa la forfecare interstrate. Mărimea acestei presiuni echivalente, date 
de ancorare, se determină cu relaţia Bray (Goodman, 1991): 
 
 

    )(tg
tg

ϕ+α

ϕσ
≥ t

sp ,                           (7.22) 

 
 
unde tσ  este efortul tangenţial la perete, ϕ  este unghiul de frecare între strate, iar α  
este înclinarea stratelor faţă de verticală. 
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Fig. 7.9. Prevenirea alunecărilor progresive interstrat:  

a – mecanismul de instabilitate; b – notaţii pentru deducerea relaţiei Bray. 
 
Efortul tangenţial, tσ , se poate evalua în funcţie de starea iniţială de efort ( 0σ  şi vσ ): 
 

    tσ = vNN σ+σ 201 ,                             (7.23) 
 
unde coeficienţii 1N  şi 2N  se determină fie prin relaţii analitice în cazul formelor 
circulare, fie prin calcul numeric. 
  
Deducerea relaţiei (7.22) s-a făcut pe baza schemei de calcul din figura 7.9,b, scriind 
relaţiile de echilibru pe direcţiile lui nσ  şi τ : 

( ) αα−σ=τ

α+ασ=σ

cossin

cossin 22

st

stn

p

p
 

şi punând condiţia: 

ϕσ=τ<τ tgncap . 

Pentru stabilizarea excavaţiei afectată de blocuri potenţial instabile se poate conta şi 
pe efectul favorabil al şpriţ-betonului. Bazele blocurilor şi perimetrul de decupare al 
acestora sunt relativ extinse şi, ca urmare, chiar un strat subţire de şpriţ-beton 
formează un cordon rezistent pe contur. Astfel, admiţând existenţa unui bloc cu 
perimetrul secţiunii din perete de 10 m şi un strat de şpriţ-beton de 8 cm grosime, 
suprafaţa transversală care trebuie forfecată în cazul desprinderii este de 0,8 m2. Dacă 
rezistenţa la forfecare a şpriţ-betonului este de numai MPa2 , forţa rezistentă (1,6 
MN) poate echilibra greutatea unui bloc cântărind 164 tone. Pe de altă parte, trebuie 
ţinut seama de faptul că şpriţ-betonul are rezistenţe mecanice reduse la aplicare şi 
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furnizează suport efectiv abia în câteva zile. Din acest motiv sprijinirea numai cu 
şpriţ-beton este total nepotrivită în condiţiile în care stabilizarea trebuie asigurată pe 
cât posibil simultan cu excavarea. Combinaţia ancore-şpriţ beton poate fi însă 
avantajoasă, realizând o ancorare minimă de stabilizare şi uzând de efectul şpriţ-
betonului pentru stabilitatea pe termen lung. 
  
Nevoia de sprijinire imediată a blocurilor potenţial instabile impune o corelare atentă 
cu fazele de execuţie. Cu titlu de exemplu, în figura 7.10 se arată o secvenţă de 
poziţionare a ancorării, care să asigure stabilitatea în fazele intermediare de excavare a 
blocurilor pe măsură ce acestea sunt eliberate prin excavare. 

 
Fig. 7.10. Faze de ancorare corelate cu fazele de execuţie. 

 

 
 

Fig. 7.11. Stabilizarea excavaţiei cavernei în zona de traversare a unei falii majore. 
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Problema stabilizării maselor de rocă potenţial instabile devine mult mai complexă în 
cazul amplasamentelor afectate de falii majore. În situaţia din figura 7.11 schema de 
sprijinire a excavaţiei este adaptată stării de efort induse de execuţia cavernei, 
respectiv condiţiilor de alunecare pe planul de falie. 
 
7.2. INTERACŢIUNEA CĂMĂŞUIALĂ-MASIV ÎN CAZUL 
GALERIILOR SUB PRESIUNE 
 
7.2.1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 
 
Dimensionarea cămăşuielilor definitive ale tunelelor sau cavernelor constituie un 
subiect distinct în domeniul lucrărilor subterane. Acesta cuprinde în mod special 
problemele structurale ale cămăşuielii şi numai asociat acestora unele aspecte de 
mecanica rocilor. 
  
În practica inginerescă curentă cămăşuiala (boltă, boltă-pereţi sau contur integral 
betonat) este tratată ca fiind o structură hiperstatică. Interacţiunea cu masivul de rocă 
intervine în două moduri: 

− roca exercită presiuni pe extradosul cămăşuielii, datorate formării bolţii de 
surpare sau, în cazuri speciale, umflării sau curgerii lente a rocii; 

− roca, care constituie în acelaşi timp şi element de rezemare, exercită la extrados 
reacţiuni proporţionale cu deplasările către masiv ale cămăşuielii. 

  

La evaluarea încărcării active exercitate de rocă, denumită împingerea muntelui, se 
face abstracţie de efectul stabilizator al sprijinirilor, care sunt considerate lucrări 
provizorii. Principiile de calcul al împingerii muntelui sunt similare celor prezentate 
în subcapitolul 6.12.3, referitor la evaluarea încărcărilor asupra sprijinirilor rigide. 
Ipoteza pare acoperitoare, dar este justificată de faptul că sistemele de sprijinire 
curente se bazează pe ancorare. Aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare, de 
obicei, la sprijinirea provizorie, se utilizează ancore libere pe gaura de foraj, care se 
pot instala imediat după excavare. În timp, acestea pot fi corodate şi din motive de 
prudenţă efectul acestora nu este luat în considerare în cazul evaluării încărcărilor 
cămăşuielii. De asemenea, atunci când se realizează, inelul de şpriţ-beton se 
consideră, după caz, fie parte a cămăşuielii definitive, fie se neglijează. 
  
Reacţiunile mobilizate pe conturul de rezemare a cămăşuielii se evaluează admiţând 
că roca este un mediu continuu şi elastic. În cazul formelor geometrice regulate, în 
special în cazul tunelelor circulare, se acceptă o lege de repartiţie a reacţiunilor şi din 
condiţiile de compatibilitate a deplasărilor cămăşuielii cu cele ale rocii, la extrados, se 
determină ordonatele semnificative ale repartiţiei propuse. În cazul masivelor 
neomogene şi/sau în cazul formelor geometrice atipice, reacţiunea la contact se 
determină prin calculul numeric iterativ. Cămăşuiala definitivă se asimilează cu o 
structură continuă formată din segmente poligonale, care în vârfurile poligonului este 
legată de rocă prin resoarte normale sau orientate faţă de contur. Rigiditatea 
resoartelor (care pot simula reacţiuni normale sau reacţiuni normale şi tangenţiale) se 
determină în funcţie de caracteristicile de deformabilitate a masei de rocă şi de 
dimensiunile golului excavat. Mărimea reacţiunilor discrete, asociate resoartelor, 
depinde de deformarea ansamblului structural cămăşuială-resoarte, de obicei fiind 
direct proporţională cu deplasarea. Resoartele care simulează rezemarea sunt activate 
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numai în cazul în care cămăşuiala se deformează către masiv. Depistarea resoartelor 
active şi determinarea forţelor de reacţiune aferente se bazează pe iteraţii succesive, 
care se încheie atunci când alura deformatei corespunde condiţiei de activare a 
resoartelor din pasul anterior. 
  
În cazul galeriilor sub presiune, fenomenele de interacţiune au un caracter special, 
impus de concepţia diferită a cămăşuielilor acestor structuri. De această dată 
principala încărcare este dată de presiunea interioară a apei. Principalul rol al 
cămăşuielii îl constituie asigurarea condiţiilor de curgere, cu rugozitate controlată, în 
timp ce presiunea interioară este transferată, în cea mai mare măsură, masivului de 
rocă în care este realizată galeria. Transferul presiunii interioare către masiv este cu 
atât mai semnificativ cu cât cămăşuiala este mai deformabilă. Ca urmare, cămăşuiala 
se realizează sub forma unui inel relativ subţire din beton armat, cu grosimi de 15...30 
cm. Supus presiunii interioare, inelul este solicitat la întindere şi fisurează. Etanşarea 
galeriei este asigurată de o coroană de rocă injectată cu lapte de ciment sub presiune 
în jurul cămăşuielii. Structural chiar, cămăşuiala are o structură compozită, fiind 
formată din ansamblul inel de beton armat şi coroana de rocă injectată. Injectarea 
masei de rocă asigură, pe lângă impermeabilizare şi consolidarea acesteia. Sistemele 
de discontinuităţi sunt cimentate, rezistenţele mecanice cresc, iar deformabilitatea 
scade. Roca, odată injectată, nu mai poate deveni instabilă în timp. În consecinţă, 
asupra cămăşuielii galeriilor sub presiune nu vor mai acţiona încărcări de tip 
împingerea muntelui, aşa cum se întâmplă în cazul cămăşuielilor tunelelor sau 
cavernelor. De asemenea, sub presiunea interioară cămăşuiala se deformează pe întreg 
conturul către masivul de rocă, mobilizând reacţiuni pe toată suprafaţa extradosului. 
  
Particularităţile de comportare a cămăşuielii galeriilor sub presiune, asociate 
conceptului de interacţiune cămăşuială-masiv, justifică tratarea distinctă a acestei 
probleme în paragrafele următoare. 
 
7.2.2. REACŢIUNEA ELASTICĂ A ROCII 
 
În analiza interacţiunii dintre cămăşuiala galeriilor sub presiune şi roca înconjurătoare 
se admite ipoteza simplificatoare conform căreia roca este un material continuu, 
elastic şi izotrop, caracterizat prin modulul de elasticitate (deformaţie) rE  şi prin 
coeficientul Poisson rµ . Deşi realitatea fizică contrazice flagrant această ipoteză, 
rocile fiind rareori omogene şi izotrope, simplificarea este acceptată înglobând în rE  
concordanţa de comportament dintre situaţia reală şi cea ipotetică. În cazul galeriilor 
lungi, investigaţiile de teren se fac prin foraje de studii, care furnizează informaţii 
punctuale şi insuficiente, în special din raţiuni de cost. De obicei, cartarea geologică, 
coroborată cu informaţiile date de forajele de studii şi cu experienţa geologică 
câştigată la lucrări similare în roci similare, permite precizarea paramentului global 
“modul de deformare”. Uneori, în locul modulului rE  se utilizează noţiunea de 
coeficient de rezistenţă elastică 0k , direct dependent de rE . 

    )1(1000
r

rE
k

µ+
= .                     (7.24) 

Ipoteza comportării izotrop-elastice a rocii justifică aplicarea relaţiilor din teoria 
elasticităţii în analiza fenomenelor de interacţiune. Relaţiile de calcul aferente inelului 
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de beton armat, respectiv inelului de rocă înconjurător au la bază relaţiile 
corespunzătoare inelului gros a lui Lame (Prişcu, 1974). 
  
Reacţiunea elastică a rocii, q , este definită pe baza schemei de calcul din figura 7.12. 
Reacţiunea elastică este mobilizată de deformarea către masivul de rocă a cămăşuielii 
supuse presiunii interioare a apei, ip . Ea acţionează în egală măsură atât la extradosul 
cămăşuielii, cât şi pe conturul (suprafaţa) excavat al rocii. Mărimea reacţiunii elastice 
se obţine scriind compatibilitatea deformaţiilor cămăşuielii şi masivului: 
 

     re rr ∆=∆                       (7.25) 
 
unde er∆  reprezintă deplasarea radială la extrados a cămăşuielii produsă de presiunea 
interioară ip  şi reacţiunea elastică q , iar rr∆  este deplasarea radială a conturului 
excavat supus reacţiunii q . 
 

 
 

Fig. 7.12. Definirea reacţiunii elastice a rocii. 
 
Deplasarea radială a unui inel gros cu raza interioară ir  şi raza exterioară er , la 
distanţa r  de centru (fig. 7.13), este dată de relaţia: 
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Dacă această relaţie se particularizează pentru extradosul inelului de beton al 
cămăşuielii beeeii EERrRrRr ==== ;;;  (modulul de elasticitate al betonului); 

bµ=µ  (coeficientul Poisson pentru beton) rezultă: 
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Fig. 7.13. Notaţii aferente soluţiei 
inelului gros al lui Lamé. 

 

  
 
Dacă relaţia (7.26) se particularizează pentru masivul de rocă cu extindere teoretic 
infinită reie EEqqpRrr ==−==∞= ;0;;;  şi rµ=µ , rezultă: 
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Condiţia de compatibilitate (7.25) permite explicitarea reacţiunii elastice: 
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în care au intervenit notaţiile: 
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, denumită rigiditată relativă cămăşuială-masiv. 

Expresia reacţiunii elastice (7.29) pune în evidenţă factorii care influenţează 
interacţiunea cămăşuială-masiv şi, pe baza acestora, unele măsuri constructive, 
benefice pentru siguranţa cămăşuielii. În figura 7.14 este reprezentată variaţia 
raportului ipq /  (care măsoară de fapt cota din presiunea interioară care se transmite 
masivului) în funcţie de grosimea relativă a  şi de rigiditatea relativă, R . Pentru 
comentarea acestei dependenţe se admite, cu eroare minimă, că rigiditatea relativă 
exprimă de fapt raportul dintre modulul de elasticitate al betonului şi modulul de 
deformare al masei de rocă ( rb EER /≅ ). Se constată faptul că în cazul rocilor mai 
puţin deformabile ( 5<R ) cămăşuiala este puţin solicitată, o bună parte din presiunea 
interioară fiind preluată de masiv. Cu cât cămăşuiala este mai subţire, cu atât 
transferul de presiune către masiv este mai mare. Mai mult, când roca este mai 
deformabilă ( )10>R  este raţional să se prevadă cămăşuieli mai subţiri, rezultat care 
pare paradoxal la prima vedere, dacă s-ar merge pe o judecată simplă “la roci mai 
slabe cămăşuieli mai groase”. Pe baza analizei fenomenului de interacţiune s-a definit 
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de altfel, în ultimele 3...4 decenii, un nou concept în dimensionarea cămăşuielilor 
galeriilor sub presiune, conform căruia inelul de beton armat nu are rol de preluare 
integrală a presiunii interioare, ci de transfer al acesteia către masivul de rocă. 
Grosimea se alege pe criterii constructive, la un minim tehnologic raţional, iar 
armarea are rol de control al fisuraţiei inelului – întins centric – care trebuie să-şi 
menţină o continuitate la limită, fără însă ca deschiderea fisurilor să fie o stare limită 
de dimensionare. 
 

 
 

Fig. 7.14. Dependenţa reacţiunii elastice de deformabilitatea rocii şi grosimea 
cămăşuielii. 

 
Necesitatea de a realiza cămăşuieli cu grosime redusă, care prin deformare să 
mobilizeze reacţiuni elastice cât mai mari, are implicaţii şi în execuţia excavaţiei. 
Conturul rezultat din excavare trebuie să fie cât mai aproape de conturul teoretic (de 
rază eR ). Supraprofilele, care produc îngroşări ale inelului, de obicei locale, afectează 
negativ interacţiunea cămăşuială masiv, reduc reacţiunea elastică şi introduc efecte 
locale de încovoiere în cămăşuială. Din acest motiv, în cazul excavării cu explozivi, 
alegerea schemelor de puşcare şi utilizarea forajelor de predecupaj sunt deosebit de 
importante. Excavarea la secţiune plină, cu maşini de forat, este benefică din acest 
punct de vedere, asigurându-se atât o geometrie bine controlată cât şi o deranjare 
minimă a rocii, ceea ce conservă modulii de deformare a masivului din starea iniţială. 
  
Aşa cum s-a arătat, cămăşuiala galeriilor sub presiune este compusă din inelul de 
beton armat şi din coroana de rocă injectată din vecinătatea acestuia. Injectarea rocii 
cu lapte de ciment sub presiune conduce la creşterea modulilor de deformare a 
acesteia, în special pe seama închiderii fisuraţiei. Efectul este favorabil şi deosebit de 
important în cazul excavării cu explozivi, care produce fisurare suplimentară şi 
deranjarea rocii din jurul galeriei. În figura 7.15 se prezintă variaţia în adâncime, pe 
direcţie radială, a modulilor de deformare. În stare iniţială roca era caracterizată de 
modulul rE . Prin excavare, utilizând explozivii, se produce o fisurare suplimentară 
(inelul de rază fR ) şi o deranjare a rocii (inelul de rază dR ).  
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Fig. 7.15. Îmbunătăţirea caracteristicilor de deformabilitate a rocii prin injectarea  
unei coroane din masiv. 

 
Modulul de deformare iniţial rE  este redus în vecinătatea conturului la rEψ  (cu 

1<ψ ), iar în zona deranjată acesta este mai mic decât rE . Injectarea masivului de 
rocă, impusă de condiţia de formare a coroanei impermeabile, produce în acelaşi timp 
creşterea modulilor de deformare la rr EE >' . În consecinţă, rigiditatea relativă 

rb EER /=  scade la '' / rb EER = , ceea ce aduce (v. fig. 7.14) un spor de reacţiune 
elastică. Se impune însă o distribuţie raţională a forajelor de injecţii şi o injectare 
controlată, care să conserve comportarea axial simetrică a ansamblului. 
 
 
7.2.3. EFECTE DE PRECOMPRIMARE PRODUSE DE INJECTAREA 
MASIVULUI 
 
Dacă injecţiile de impermeabilizare/consolidare se fac la presiuni mari sau dacă, pe 
lângă aceste injecţii, se fac din foraje scurte un nou set de injecţii la presiuni mari, 
comportarea structurală a inelului de beton armat poate fi substanţial îmbunătăţită. 
  
După cum se poate urmări în figura 7.16, laptele de ciment pătrunde sub presiune în 
fisuri şi exercită presiuni locale, cu creştere de volum. Masa de rocă tinde să se 
deplaseze către cămăşuiala de beton armat şi produce comprimarea acesteia. Efectul, 
fiind premergător punerii galeriei sub presiune de apă, este denumit de 
precomprimare. 
  
În calculul cămăşuielii, acest efect este de obicei asimilat cu exercitarea pe extrados a 
unei presiuni suplimentare injpβ , cu 1<β , unde .injp  este presiunea de injectare. 
Desigur că această abordare este simplificatoare şi reprezintă o asimilare forţată cu 
situaţia precomprimării utilizate în cazul cămăşuielilor formate din două inele, cu 
inelul interior din bolţari şi injectarea interspaţiului dintre inele. De această dată 
presiunea de injectare se exercită în masiv şi nu pe extrados, unde rostul cămăşuială-
masiv nu este conturat, iar presiunea nu se poate dezvolta pe contur, dată fiind 
migrarea suspensiei în fisurile masivului. 
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Fig. 7.16. Mecanismul de precomprimare a cămăşuielii creat prin injectarea 

masivului. 
 
Pentru ca simplificarea să poată fi totuşi acceptată (din raţiuni de simplificare a 
calculelor) este nevoie ca stabilirea cotei β  din presiunea de injectare să fie cât mai 
corectă. Comparând rezultatele unor calcule numerice bazate pe modelarea în 
elemente finite a efectelor reale de precomprimare cu rezultatele acestei abordări 
simplificatoare, Stematiu şi Lăcătuş (1986) au stabilit dependenţa cotei β  de gradul 
de fisurare a rocii. Această dependenţă este reprezentată grafic în figura 7.17. 

 
Fig. 7.17. Dependenţa cotei β , de echivalare a efectului de precomprimare, de: 

a – gradul de fisurare a rocii intacte; b – gradul de deranjare a masivului la excavarea 
cu explozivi. 
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În graficul din figura 7.17,a, în abscisă este figurat raportul dintre modulul de 
deformare al masei de rocă şi modulul de deformare a rocii propriu-zise. Acest raport 
caracterizează în bună măsură fisurarea masei de rocă. Starea masivului este 
considerată aceeaşi în toată zona de conlucrare cămăşuială-masiv, situaţie care 
corespunde execuţiei galeriei cu maşini de forat la secţiune plină, care nu deranjează 
masa de rocă. Efectele de precomprimare sunt relativ reduse, dat fiind faptul că 
deformarea masivului prin injecţii se face în bună măsură şi spre rocă, nu numai spre 
cămăşuială. În graficul din figura 7.17,b, în abscisă este figurat gradul de 
deranjare/fisurare a rocii din vecinătatea cămăşuielii produsă de excavarea cu 
explozivi. Cu cât gradul de fisurare (reflectat de ψ ) este mai mare, cu atât efectele de 
precomprimare sunt mai importante. Inelul de rocă în care se exercită presiunea de 
injectare şi care este supus creşterii de volum are deplasări parţial împiedicate către 
masiv, datorită rocii nefisurate şi, ca urmare, tendinţa de deplasare către inelul de 
beton este mai pronunţată. 
  
O primă concluzie rezultată din analiza variaţiilor lui β  este aceea potrivit căreia 
utilizarea precomprimării prin injecţii este nepotrivită în cazul galeriilor excavate cu 
maşina de forat.  
  
O a doua concluzie o reprezintă faptul că deranjarea prin explozii, deşi are efecte 
favorabile pentru precomprimarea prin injecţii, este nerecomandată din punct de 
vedere al ansamblului fenomenelor de conlucrare, reducând reacţiunea elastică şi 
chiar siguranţa în exploatare a cămăşuielii prin eventuala apariţie a unor instabilităţi 
locale. 
 
 
BIBLiOGRAFIE 
 
Brady ,  B.H.  G. ,  Brown,  E.  T. ,  1993. Rock mechanics for underground mining. 
Chapman & Hall, London. 

Cord ing ,  E .J . ,  Deere ,  D.U. ,  1972. Rock tunnel supports and field 
measurements. Proc. of “1stst North American Conference on Rapid Excavation and 
Tunneling” AIME Chicago. 

Economopoulos ,  J .N. ,  Sof ianos .  A .I . ,  Koronakis ,  N.J . , 1994. Voussoir 
beam response of bedded limestone roofs in Greek underground mining excavations. 
Proceedings of “International Symposium Tunneling and Ground Conditions”. A A 
Balkema, Rotterdam. 

Goodman,  R.E. ,  Shi ,  G.H. ,  1985. Block theory and its application to rock 
engineering. Prentince – Hall, N.J. 

Goodman,  R.E. ,  1991. Introduction to rock mechanics. John Wiley, London. 

Hoek ,  E. ,  Kaiser ,  P .K. ,  Bawden,  W.F . ,  1998. Support of underground 
excavation in hard rock. A. A. Balkema, Rotterdam. 

King,  E .H. ,  1986. Rock Tunnels. Cap. 7. A. A. Balkema. 

Pr işcu ,  R. ,  1974. Construcţii hidrotehnice. Vol. 2, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 



 320

Stemat iu ,  D. ,  Lăcă tuş ,  F . ,  Popescu ,  R. ,  1982. A finite element model for 
excavation lining and lining prestressing of water power tunnels. Proceedings of 
“ISRM Symposium”, Aachen. 
 
Stematiu, D. 2005. The role of structural analysis in the design of large underground 
caverns, Construcţii subterane, Număr special dedicat Conferinţei ART. 



 321

 
 
 

8 
 

APLICAŢII ALE METODEI ELEMENTELOR FINITE ÎN 
MECANICA ROCILOR 

 
8.1. INTERACŢIUNEA STRUCTURĂ – ROCĂ DE FUNDARE 
 
8.1.1. INTRODUCERE 
 
La dimensionarea şi verificarea structurilor se evaluează starea de efort indusă de 
încărcări şi se analizează măsura în care eforturile pot fi preluate de structură fără 
fisuri, cedări locale sau deformaţii excesive. Influenţa deformabilităţii terenului de 
fundare este semnificativă în cazul structurilor masive, aşa cum sunt barajele, dar nu 
numai, la care ampriza este mare şi eforturile se transmit de la structură în adâncimea 
terenului. Utilizarea metodelor de calcul elementare, bazate pe ipoteza rezemării pe un 
orizont infinit rigid conduce la erori  inacceptabile.  
 
Diferenţa dintre valorile eforturilor efectiv măsurate în teren şi cele prognozate de 
metodele de calcul elementare este cunoscută de multă vreme. Pentru exemplificare, 
în figura 8.1. este prezentată distribuţia eforturilor verticale măsurate pe talpa de 
fundare a barajului Shasta în condiţii de lac plin (Davis şi Sorensen, 1967).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.1.   Eforturi   măsurate  
pe talpa de fundare a barajului  
Shasta. 
 
 
 
 

e 
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Se constată  că forma tălpii de fundare, asociată cu deformabilitatea rocii, 
concentrează eforturile în treimea mijlocie în timp ce la piciorul aval, acolo unde 
metodele de calcul elementare indică valorile maxime ale efortului vertical eforturile 
măsurate sunt mult mai reduse. 
 
Influenţa deformabilităţii fundaţiei asupra stării de eforturi şi deplasări din corpul unui 
baraj arcuit, este ilustrată sugestiv de rezultatele unui studiu comparativ efectuat 
pentru barajul Grand Anse (Dungar şi Svern, 1975). Rezultatele studiului au fost 
prezentate în capitolul 3. Din figura 3.1 se constată o reducere semnificativă a 
eforturilor de întindere în cazul unei fundaţii puternic deformabile. 
 
Din aceste motive, deformabilitatea terenului de fundare a fost inclusä în calcule încă 
de la dezvoltarea primelor metode de calcul a barajelor şi în special în cadrul metodei 
sarcinilor de probă. În cadrul metodei elementelor finite, interacţiunea baraj-fundaţie 
se poate trata prin două procedee distincte: 
 - un prim procedeu, consecvent cu principiile metodei, constă în discretizarea în 
elemente finite a unei porţiuni extinse din terenul de fundare, admiţând că la limitele 
acestei zone nu se mai resimt efectele  barajului şi, deci, că deplasările sunt nule;  
 -un al doilea procedeu, provenit din extinderea relaţiilor din teoria elasticităţii, 
constă în tratarea terenului ca un mediu elastic, semi-infinit, pentru care se stabilesc 
relaţii analitice de tip Boussinesq între încărcări şi deformaţii. Matricele de rigiditate, 
ataşate nodurilor de pe conturul fundaţiei, se definesc considerând că structura este 
sprijinită pe un sistem de resorturi elastice cu constante diferenţiate pentru categoriile 
de deplasări ce se produc la interfaţă.  
 
În cazul discretizării terenuhui de fundare, singurele ipoteze simplificatoare sunt 
legate de limitarea zonei discretizate şi impunerea de deplasări nule la graniţa zonei 
analizate. Modelarea corectă a fenomenelor de interacţiune se obţine însă pe  seama 
creşterii substanţiale a numărului de grade de libertate introduse în calcul. 
 
În cazul utilizării relaţiilor analitice corespunzătoare semispaţiului elastic, o serie de 
dezavantaje sunt inerente ipotezelor simplificatoare admise: 
- roca este continuă, omogenä, izotropă şi are comportare liniar elastică;  
- deformaţiile fundaţiei sunt independente de forma suprafeţei de fundare, iar 
deplsările unei anumite zone sunt funcţie numai de sarcinile aplicate direct pe zona 
respectivă.  
 
La aceste simplificări se adaugă inconvenientele legate de imposibilitatea modelării 
efectelor apei din fundaţie şi de faptul cä nu se obţin informaţii referitoare la 
deplasările şi efortunile din teren.  
 
În paragrafele următoare se va trata numai modelarea interacţiunii structură – teren de 
fundare prin discretizarea întregului ansamblu. 
 
8.1.2. CAZUL MASIVULUI DE ROCĂ CONTINUU ELASTIC 
 
În situaţiile curente, starea triaxială de eforturi de compresiune din fundaţie, 
amplificată favorabil şi de eforturile iniţiale, conduce la deviatori suficient de reduşi 
pentru a elimina pericolul de cedare. In aceste cazuri, prezintă interes practic 
idealizarea terenului de fundare ca mediu continuu, izotrop sau anizotrop, dupa caz 



 323

(Rocha, 1974). Consideraţii detaliate privind conceptul mediului continuu elastic 
echivalent şi a metodelor de determinare a acestuia sunt prezentate în paragraful 3.2.   
 
8.1.2.1. Modele de comportare.  Roca de fundare în ansamblul ei este un material cu 
rezistenţă ridicată la compresiune, în timp ce eforturile transmise de structurile masive 
sunt moderate. În schimb, datorită discontinuităţilor este sensibilă la cedare prin 
întindere şi are o rupere fragilă. Dacă eforturile rezultante sunt în domeniul 
compresiunilor moderate acestea rămân în zona cvasi-liniară a curbei efort - 
deformaţie. Ca urmare, studiul deformaţiilor neliniare şi a redistribuirii de efort nu 
prezintă un interes practic în cadrul fenomenelor de interacţiune. Modelul de material 
curent utilizat este modelul liniar elastic, în concordanţă cu conceptul mediului 
continuu elastic echivalent. 
 
Pentru unele situaţii speciale, în care comportarea neliniară şi prezenţa 
discontinuităţilor afectează major deformabilitatea terenului de fundare, se poate 
proceda la o analiză specială, in două sau mai multe etape. Un asemenea procedeu s-a 
aplicat pentnu analiza statica a barajuhui arcuit Auburn (Christiansen şi al., 1973). 
După cum se poate urmări în figura 8.2, s-a admis ipoteza deformaţiei plane pentnu o 
serie de secţiuni caracteristice prin terenul de fundare, orientate normal faţă de axul 
barajului.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8.2. Detalierea deformabilităţii rocii de fundare la barajul Auburn. 
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Pentru fiecare dintre secţiunile caracteristice (idealizările bidimensionale) s-a procedat 
la un calcul detaliat, introducând în discretizare şi elemente de rost în zona faliilor. 
Încărcările transmise de baraj secţiunii de calcul s-au determinat din studiul preliminar 
al barajului prin metoda sarcinilor de probă. După obţinerea deplasărilor la nivelul 
fundaţiei s-au efectuat o serie de calcule parametrice, considerând, de această dată, 
roca ca omogenă şi elastică. Din comparaţia deplasărilor astfel obţinute cu cele 
anterioare s-au selectat apoi modulii de deformaţie care caracterizează global terenul 
de fundare. Aceste valori ale modulilor s-au utilizat ulterior în calculele 
tridimensionale.  
 
8.1.2.2. Extinderea discretizării în terenul de fundare. Fizic terenul de fundare are o 
extindere nelimitată. Dacă discretizarea cuprinde numai o parte din teren, atunci la 
limita discretizării ar trebui definită rigiditatea restului domeniului. În practica curentă 
dimensiunile zonei discretizate sun suficient de mari pentru a admite că la limita 
discretizării deplasările sunt nule. Se recomandă ca extinderea zonei incluse în analiză 
să fie de 1,5 – 3 ori mai mare decât dimensiunile structurii. Dacă terenul de fundare 
prezintă particularităţi morfologice sau geologice deosebite şi nu există posibilitatea 
utilizării informaţiilor din alte cazuri similare, este bine ca zona discretizată să se 
extindă treptat, considerând că alegerea este corectă atunci când diferenţa dintre 
eforturile calculate pentru două extinderi succesive nu depăşeşte 2... 3%.  
 
Un studiu efectuat de Fok şi Chopra (1985) referitor la extinderea zonei din teren care 
trebuie inclusă în calculele barajelor arcuite defineşte porţiunea de rocă prin 
parametrul Rf  - raza semicercurilor care circumscriu discretizarea (fig. 8.3).  

 
 

Fig. 8.3. Definirea limitei discretizării terenului de fundare pentru un baraj arcuit. 
 
Valoarea minimă a lui Rf  care asigură corectitudinea rezultatelor depinde direct de 
deformabilitatea terenului de fundare. Dacă se utilizează ca măsură a deformabilităţii 
terenului raportul Ef / Er  dintre modulii de deformaţie ai rocii şi ai betonului, atunci 
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rezultatele studiului recomandă Rf = H pentru  Ef / Er  = 1;  Rf = 1,5...2 H pentru Ef /Er  
= ½ şi respectiv Rf = 2 .. 3 H pentru Ef / Er  = ¼. H reprezintă înălţimea structurii. 
 
8.1.2.3. Încărcările date din apa din lac. Apa din lacul de acumulare exercită asupra 
ansamblului baraj-teren de fundare atât încărcări exterioare, sub formă de presiuni pe 
paramentul - amonte şi pe suprafaţa terenului din amonte cât şi încărcări în interiorul 
masei de rocă, date de forţele de infiltraţie. 

Calculul eforturilor produse de prezenţa apei din lac se realizeazä în cadrul metodei 
elementelor finite în conformitate cu schema de încareare din figura 8.4 
(Stematiu,1988). In corpul barajului, presiunea apei din pori se consideră nulă. La 
paramentul amonte acţioneaza integral presiunea hidrostatică. În terenul de fundare 
presiunea apei din pori se determină pe baza spectrului de infi1traţie în ipoteza 
regimului permanent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.4. Schemă de încărcare pentru calculul eforturilor în ipoteza lac plin. 
 
În nodurile discretizării, presiunea este data de:  
 

)( nynHnp −= γ  
 
unde Hn  este sarcina hidraulică din nod iar yn este cota punctului. Forţele nodale se 
determină cu relaţiile uzuale din metoda elemetelor finite, pe baza presiunilor din 
noduri. Pentru elementele de la contactul beton – rocă, de tip e1, rezultă forţe nodale 
numai pe interfaţă (vezi fig. 8.4). Sub această formă se separă complet efectul 
subpresiunii de forţele exterioare, fără a specifica subpresiunea ca o forţă distribuită la 
contactul baraj - teren.  
 
Trebuie menţionat faptul că în rezolvări simplificate se pot specifica presiunile din 
nodurile contactului cu distribuţii convenţionale, respectând normele de calcul.  Se 
neglijează de obicei celelalte efecte ale curgerii prin terenul de fundare.  

u , v  = 0
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8.1.3. PARTICULARITĂŢI DE MODELARE ÎN PREZENŢA FALIILOR 
MAJORE 
 
8.1.3.1. Scheme de încărcare. În cazul în care terenul de fundare este străbătut de falii 
majore, cu umplutură / brecie foarte puţin permeabilă, pe astfel de orizonturi se 
exercită presiuni importante. În funcţie de poziţia faliei în raport cu voalul de etanşare 
şi de eficacitatea acestuia pe falie poate acţiona presiunea integrală corespondentă 
nivelului din lac.  
 
Un alt efect important este tendinţa de deschidere a faliei, prin deplasarea relativă 
indusă între cele două feţe ale faliei, amonte şi aval în raport cu sensul infiltraţiei. 
Efectul se poate simula prin modelarea faliilor cu noduri duble. Se pot specifica fie 
elemente de falie, cu moduli de deformaţie foarte mici, fie între nodurile duble se 
inserează elemente de contact (Stematiu, 1988).  Stematiu şi Constantinescu (1991) au 
dezvoltat o metodă alternativă simplificată pentru modelarea efectului de deschidere a 
faliei. Presiunea apei se aplică pe faţa aval a faliei iar elementele finite amonte sunt 
considerate ca având anizotropie paralelă cu planul faliei, cu un modul de deformaţie 
foarte redus pe direcţia normală la acest plan (fig. 8.5). 
 

 
 

Fig. 8.5. Modelarea efectului presiunii apei pe falii deschise. 
 
Pentru a pune în evidenţă importanţa modelării corecte a prezenţei faliilor majore în 
predicţia comportării barajelor se prezintă în continuare rezultatele post-calculelor 
realizate pentru barajul Paltinu.  
 
Barajul Paltinu este un baraj arcuit cu dublă curbură şi rost perimetral, cu o boltă 
centrală racordată pe terasa versantului stâng cu o aripă parabolică (fig.8.6). Înălţimea 
constructivă este de 108 m, iar lungimea la coronament de 302 m. Roca de fundare 
este formată din alternanţe de gresii cu şisturi. Grosimea pachetelor de gresii variază 
între 0,5 şi 5 m. Există un sistem fisural bine conturat, mai evident în gresii. 
Amplasamentul este afectat de câteva falii, în general dispuse perpendicular pe vale 
(fig. 8.7). Faliile F1 şi F2 au zone de brecie de 1...6 m pentru prima şi de până la 1 m 
pentru a doua.   
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Fig. 8. 6. Vedere în plan şi secţiuni caracteristice ale barajului Paltinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.7. Condiţiile geologice din amplasament. 

SECŢIUNE E-E 
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Caracteristicile rocilor din amplasament au fost determinate prin studii de teren. 
Deformabilitatea s-a determinat prin încercări cu presa plată. Deoarece în modelul de 
calcul iniţial, prin diferenţe finite, deformabilitatea terenului de fundare a fost descrisă 
de coeficienţi elastici, direcţia forţelor aplicate plăcii a fost aceea a împingerii date de 
baraj. Pentru a include în modelul de calcul bazat pe metoda elementelor finite 
neomogeneitatea şi în special anizotropia rocii s-au determinat parametri 
deformabilităţii pornind de la alternanţele de gresii cu şisturi. Pentru fiecare pachet 
caracteristic s-a admis o direcţie principală normală pe stratificaţie şi izotropie în 
planul fiecărui strat (fig. 8.8). 

 
Fig. 8.8. Axele principale de anizotropie pentru pachetele de gresii cu şisturi. 

 
Parametrii deformabilităţii sunt: 

• EN , ET   - modulii de deformaţie normali şi în lungul stratificaţiei; 
• νN , νT – coeficienţii Poison pentru aceleaşi direcţii; 
• GNS  Modulul de tăiere în planul stratificaţiei. 
 

Celelalte constante din matricea de elasticitate sunt definite în baza ipotezelor admise: 

  Es = ET ,    νNS = νTN ,    GNS = GTN,    )1(2 ST
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Constantele elastice din matricea de elasticitate în sistemul local de coordonate NST 
se calculează pe baza acestor mărimi cu relaţiile (Constantinescu şi Danchiv, 1972): 
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unde au intervenit notaţiile: 
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Faliile din amplasament nu au fost distinct discretizate, dar s-a utilizat procedeul 
descris anterior, cu  anizotropie paralelă cu planul faliei (vezi fig. 8.5).  
 
Discretizarea ansamblului baraj – teren de fundare este prezentată în figura 8.9. 
Extinderea discretizării terenului a fost stabilită pe baza unui studiu special, în care s-a 
examinat evoluţia eforturilor din structura barajului în funcţie de limita la care se 
specifică deplasări nule. Pentru zona aval limita discretizării a fost impusă de 
morfologia versantului. Orientarea planurilor pe suportul cărora s-au conturat 
elementele finite a fost normală pe stratificaţie. Terenul de fundare a fost discretizat în 
284 elemente finite, fiecare cu propietăţi de anizotropie individualizate. 
 

 
Fig. 8.9. Discretizarea ansamblului baraj – teren de fundare 

 
 

După darea în exploatare a barajului, la umplerea relativ rapidă a ultimilor zeci de 
metri din lac din 1974, s-au constat deplasări mari ale barajului, asimetrice, mult 
diferite faţă de cele prognozate prin calcul (în care s-a modelat numai deformabilitatea 
fundaţiei, fără ca terenul să facă parte din modelul de calcul). Pentru investigarea 
cauzelor acestei comportări anormale s-au realizat postcalcule pe baza modelului în 
elemente finite. S-a considerat drept principală cauză a câmpului deplasărilor 
măsurate acţiunea presiunii apei asupra orizonturilor mai puţin permeabile din teren, 
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în particular falia F2. Sub această încărcare întreg versantul stâng a fost deformat, 
antrenând şi structura barajului.  Rezultatele calculelor, prezentate parţial în figura 
8.10, au confirmat această ipoteză. 
 
 

 
 
Fig. 8.10.  Deplasări radiale prognozate la proiectare, măsurate în timpul incidentului 

din 1974 şi rezultate din postcalcule. 
 
Pe baza rezultatelor investigaţiilor suplimentare şi a rezultatelor postcalculelor s-au 
conceput şi executat lucrări adiţionale de etanşare şi drenare a terenului, amonte de 
faliile active, precum şi lucrări de protecţie a versantului prin îmbrăcare în beton. 
După aceste intervenţii constructive comportarea barajului a devenit  normală şi este 
normală şi în prezent. .  
 
8.1.3.2. Starea de efort. Sunt situaţii speciale (fisurare deosebit de dezvoltatä, 
şistuozitate pronunţată), când se impune un calcul de stabilitate, O serie de mecanisme 
de cedare în fundaţie pot fi cauzate de discontinuităţile majore din roca de fundare, în 
special în cazul faliilor majore umplute cu materiale cu rezistenţă redusă . Acestea au 
influenţă directă asupra stării de efort din zona de rezemare. În astfel de situaţii se 
impune un calcul special direcţionat pentru a evidenţia distribuţiile particulare ale 
eforturilor şi a examina măsura în care acestea pot duce la cedări locale. Datorită 
faptului că fineţea de discretizare creşte semnificativ în aceste zone un calcul 3D 
complet poate deveni oneros, Ca urmare,  se recomandă efectuarea calculelor de 
detaliu pentru zona de rezemare pe un model separat, care cuprinde numai masa de 
rocă încărcată cu eforturile date de structură.   
  
Pentru a ilustra acestă tehnică de abordare a calculului interacţiunii baraj – rocă de 
fundare în prezenţa faliilor majore, se prezintă în continuare calculele realizate pentru 
versantul stâng al barajului Poiana Ruscă (Stematiu, Bugnariu şi Dobrescu, 1994).  
 
Barajul Poiana Ruscă este un baraj arcuit proiectat iniţial pentru o înălţime de 95 m 
pentru a asigura căderea unei centrale hidroelectrice cu puterea de 35 MW. 
Particularităţile geologice ale versantului stâng, care au făcut obiectul unor analize 
speciale, printre care şi calculele prezentate în continuare, au pus sub semnul 

         Deplasări prognozate la proiectare 
              Deplasări măsurate  în 1974 
              Deplasări  calculate prin MEF 
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întrebării stabilitatea locală a acestuia şi capabilitatea rocii de a suţine încărcările 
transmise de baraj. S-au dovedit necesare ample lucrări de ramforsare a versantului. 
Datorită costului mare a intervenţiilor constructive eficienţa energetică a fost 
reevaluată şi s-a decis reducerea înălţimii barajului la 75 m, evitându-se zona cu 
probleme a versantului stâng (Mihăeşteanu, Stematiu şi Popovici, 2006). În cele ce 
urmează se prezintă analiza proiectului iniţial.  
 
În figura 8.11 se prezintă o vedere în plan a barajului, iar în figura 8.12 condiţiile 
geologice de la versantul stâng. 
 
 

 
 

Fig. 8.11. Vedere în plan a barajului Poiana Ruscă – proiectul iniţial. 
 
Roca de bază din amplasamentul barajului este formată dintr-un complex de şisturi 
cloritoase cuarţoase. Versantul stâng este dominat de micaşisturi cloritoase. 
Şistuozitatea este relativ constantă ca orientare, cu o cădere de 600 ....700 spre amonte. 
Versantul este străbătut de un sistem de falii. Dintre acestea, faliile majore, notate cu 
F, sunt continue, au deschideri mari şi sunt bordate de o parte şi de alta de roci 
alterate, cu extinderi între  2  şi 8 m. Trei falii majore, F1, F2 şi F9, sunt localizate în 
treimea mijlocie a amprizei de fundare.  O atenţie deosebită prezintă falia F1, cu o 
deschidere de până la 7 m, umplută cu o brecie foarte deformabiă.  
 
Faliile secundare, notate cu f,  au deschideri mici şi efecte locale reduse. Faliile f1 şi f3 
au aceaşi orientare cu planurile de şistuozitate, în timp ce faliile f2, f6 şi f7 sunt 
perpendiculare pe şistuozitate.  
 
Parametrii geomecanici ai rocii au fost determinaţi prin studii de teren, care au pus în 
evidenţă câteva zone caracteristice A1, A2, A3 şi U, diferenţiate prin gradul de 
fragmentare şi alterare (fig. 8.12). Zonarea a fost confirmată de studii geofizice, 
obţinându-se o bună corelare a vitezelor de propagare a undelor seismice şi a 
rezistivităţii electrice cu RQD –ul determinat în forajele carotate. Valorile medii ale 
parametrilor geomecanici sunt prezentate în tabelul 8.1. 
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Fig. 8. 12. Condiţiile geologice la versantul stâng. 
 
    Tabelul 8.1. Parametrii geomecanici ai rocii      

Rezistenţa la forfecare Zona Modul de 
elasticitate (MPa) 

Modul de 
deformaţie 

(MPa) 
Coeziune 

(MPa) 
tan φ 

A1 2000 1000   
A2 3000 2000   
A3 5000 3000   
U 40 20 0,1 ....0,2 0,45 ... 0,55 
f - - 0,5 ... 1,2 0,6 

 
Interacţiunea dintre baraj şi roca de fundare de la versantul stâng a fost analizată pe 
baza a 3 modele în elemente finite, în ipoteza 2D deformaţie plană, corespunzătoare 
condiţiilor geologice da la cotele 610, 620 şi 630 mdM, evidenţiate în figura 8.12. Se 
prezintă în continuare modelul de calcul şi rezultatele obţinute pentru modelul aferent 
cotei 610 mdM, celelalte modele conducând la concluzii similare. 
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Fig. 8.13. Modelul 2D în elemente finite pentru cota 610 mdM şi principalele 
rezultate obţinute. 

 
 
După cum se poate urmări în figura 8.13, domeniul discretizat cuprinde ultimii 6 m 
din corpul de beton al barajului şi o zonă extinsă din versant, de 4 ... 5 ori grosimea 
arcului la naştere. La limitele domeniului s-au specificat deplasări nule. Faliile majore 
F1 şi F2 au fost discretizate individual, iar graniţele de separaţie între zonele A1 – A3 
au constituit linii ale discretizării, pentru a respecta neomogeneitatea rocii. S-a admis 
comportarea liniar elastică a tuturor materialelor, inclusiv a breciei, deşi în brecie sunt 
sigur efecte neliniare semnificative. Dat fiind faptul că principalul obiectiv al analizei 
a fost evaluarea eforturilor tangenţiale pe suprafeţele de contact ale discontinuităţilor 
şi nu eforturile în brecie, ipoteza simplificatoare este acceptabilă. 
 
Rezultatele calculelor au pus în evidenţă faptul că triunghiul de rocă dintre faliile F1 
şi F2 are o mişcare aproape de solid rigid, eforturile maxime fiind localizate în 
materialul de umplutură. Eforturile tăietoare maxime apar în aval de naşterea arcului, 
în vecinătatea faliei F2. Efortul tăietor efectiv a rezultat mai mare decât rezistenţa la 
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forfecare pe acelaţi contur. Din analiza distribuţiei acestor eforturi a rezultat un deficit 
de forţă tăietoare de peste 2000 kN. 
 
Printre măsurile constructive propuse pentru stabilizarea versantului a fost şi aceea a 
„coaserii” faliei F1 cu traverse de beton armat (fig. 8. 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.14. Soluţie de consolidare a faliei. 
 
Din calcule a rezultat o arie de beton necesară preluării forţelor de contact de cca 120 
m2 . Au fost propuşi 5 pereţi transversali la 8 m distanţă unul de altul, cu adâncimi de 
10 ... 12 m. 
 
8.2. EFORTURI ÎN JURUL EXCAVAŢIILOR SUBTERANE 
 
8.2.1. OBIECTUL CALCULELOR 
 
Calculele de efort deformaţie aferente marilor deschideri subterane au un dublu rol. Pe 
de o parte să evalueze noua stare de efort din masivul de rocă, creată de excavarea în 
faze succesive a tunelului, galeriei sau cavernei, urmând ca, pe baza unor criterii de 
cedare, să se aprecieze dacă excavaţia este stabilă sau poate fi stabilizată prin lucrări 
de susţinere. Dacă după prima etapă răspunsul este afirmativ, calculele ulterioare 
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urmăresc determinarea deplasărilor şi eforturilor din rocă şi din elementele de 
susţinere (provizorii şi/sau definitive) verificând dacă ansamblul masiv de rocă-
susţinere asigură stabilitatea generală şi locală a excavaţiei subterane în toate etapele 
de exploatare. 
  
Metodele de calcul numeric, cu precădere metoda elementelor finite, sunt cele 
utilizate în ambele etape de calcul. Acurateţea rezultatelor şi măsura în care acestea 
reprezintă cu adevărat un ajutor în conceperea şi execuţia lucrării subterane depind 
însă de suficienţa şi corectitudinea datelor de intrare, cu precădere de comportarea şi 
parametrii de comportare ai rocii, precum şi de alcătuirea modelului matematic, cu 
precădere de natura ipotezelor simplificatoare (modelare 2D, comportare liniar 
elastică etc.). 
 
Atunci când excavaţia este realizată la mare adâncime şi ca urmare starea iniţială de 
efort din masiv este semnificativă, calculele de efort-deformaţie sunt de importanţă 
primordială. Un calcul preliminar în domeniul liniar elastic poate da informaţii utile 
privind zonele cu concentrări de efort sau cu depăşiri locale ale rezistenţelor mecanice 
ale rocii. În fazele ulterioare de proiectare trebuie însă să se rafineze modelul 
matematic, incluzând comportarea neliniară a masivului de rocă, criteriile de cedare şi 
rezistenţele mecanice efective ale rocii. 
 
În cadrul studiilor de fezabilitate sunt analizate o serie de amplasamente posibile şi 
mai multe variante de dispunere a spaţiilor subterane (cavernelor). Datele primare 
privind masivul de rocă sunt limitate la cartarea geologică, la unele precizări privind 
structura şi tectonica rocii şi la proprietăţile mecanice generale ale rocii, determinate 
pe carote extrase din câteva foraje de studii. O serie de alte date necesare calculelor de 
efort-deformaţie sunt alese pe baza datelor din literatura tehnică provenind din studii 
de caz. Evaluarea stării de efort din roca înconjurătoare excavaţiei se face pe baza 
unor estimări a efortului iniţial din masiv şi se realizează pentru limitele extreme ale 
domeniului de variaţie presupus pentru proprietăţile mecanice ale rocii. Nivelul 
eforturilor şi în special comparaţia cu rezistenţele mecanice ale rocii furnizează 
informaţii privind dispunerea generală a cavernei şi permite stabilirea programului de 
studii de teren. 
  
Cu titlu de exemplu, se prezintă studiile efectuate de Pöttler şi John (1986) pentru 
alegerea dispoziţiei generale a unei centrale hidroelectrice (fig. 8.15). Sunt analizate 
două variante, cu cavernă unică şi cu caverne separate pentru sala maşinilor şi pentru 
staţia trafo. Utilizând metoda elementelor finite s-a discretizat o secţiune ideală prin 
versant, admiţând ipoteza deformaţiei plane. În primă fază s-au determinat eforturile 
iniţiale primare, considerând încărcarea din greutatea proprie şi presiunea laterală 
conformă cu coeficienţii admişi pentru raportul dintre eforturile orizontale şi cele 
verticale. S-a simulat apoi eroziunea văii, definind starea iniţială de efort 
premergătoare excavării cavernelor. Distribuţia eforturilor şi a zonelor plasticizate din 
vecinătatea cavernelor s-a determinat prin calcule parametrice, variind coeziunea şi 
unghiul de frecare internă a rocii în limitele domeniului estimat. Criteriul de 
plasticizare ales a fost Mohr - Coulomb. Sinteza rezultatelor este prezentată în figura 
8.15. În graficele din figură sunt prezentate variaţia suprasolicitării şi a suprafeţei 
zonelor plasticizate în funcţie de coeziune (c) şi de unghiul de frecare (ϕ ). 
Intensitatea suprasolicitării este exprimată ca valoare a funcţiei de plasticizare 
determinată din calcul liniar elastic. Pe baza calculelor efectuate s-a concluzionat că 
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varianta cu cavernă unică (c.u.), deşi cu o deschidere mare, de 35 m, este net mai 
favorabilă decât varianta cu caverne separate (c.s.), deşi deschiderea maximă se 
reduce în acest caz la 28 m. 
 

 
 

Fig. 8.15. Rezultatele studiilor aferente alegerii dispoziţiei generale a unei centrale 
hidroelectrice: 

a- extinderea zonelor plastice; b- intensitatea solicitării in funcţie de parametrii de 
rezistenţă ai rocii; c- dependenţa suprafeţelor din zona plastică de frecarea internă şi 

de coeziune. 
 
Calculele de efort-deformaţie realizate în faza studiilor de teren servesc la calibrarea 
parametrilor de deformaţie şi de rezistenţă ai rocii. Pe lângă datele furnizate de 
încercările de laborator pe probe prelevate din amplasament se realizează şi încercări 
în situ, în special de deformabilitate. Masivul de rocă este în general neomogen, 
anizotrop şi afectat de discontinuităţi. Interpretarea directă a rezultatelor din 
încercările de deformabilitate în situ (cum sunt cele cu placa) pe baza conceptului de 
mediu liniar elastic echivalent este neconcludentă. O abordare corectă constă în 
efectuarea de calcule structurale care să reproducă încercarea, având ca elemente de 
plecare geometria, structura geologică şi datele din încercările de laborator. Printr-un 
proces de calibrare a modelului se determină parametrii de deformare ai rocii din situ. 
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Galeriile de studii sunt echipate cu extensometre şi reperi de măsurare a convergenţei. 
Datele furnizate de măsurătorile efectuate în procesul de excavare a galeriei sunt 
utilizate pentru comparare cu rezultatele obţinute din calculele de efort-deformaţie 
realizate pentru secţiunile echipate. În primă instanţă calculele se realizează în 
domeniul liniar elastic. Dacă, prin calibrare, rezultatele calculelor sunt apropiate de 
măsurători se poate extinde acestă abordare şi la caverna propriuzisă. Dacă nivelul 
eforturilor este ridicat şi deplasările prognozate sunt sistematic mai mici decât cele 
măsurate, calculele finale trebuie bazate pe o modelare a comportării neliniare a rocii. 
Prin alegerea unui model de comportare şi prin calibrarea parametrilor acestuia se 
asigură datele de intrare pentru calculele din fazele următoare de proiectare. 
 
În faza finală de proiectare se definitivează elementele geometrice ale excavaţiei 
subterane, se stabilesc secvenţele de execuţie şi se dimensionează sistemele de 
cămăşuială definitivă. 
  
Pentru o formă propusă a excavaţiei se determină prin calcule eforturile din zona 
conturului excavat, zonele suprasolicitate şi extinderea zonelor plastice. Dacă poziţia 
şi extinderea zonelor plasticizate este asociată cu schimbări locale ale geometriei sau 
cu forme geometrice neadecvate se propune îndulcirea racordurilor şi reconsiderarea 
geometriei. Modificările propuse se validează prin reluarea calculelor structurale 
utilizând un proces iterativ. 
  
Obiectivul principal al calculelor din faza finală de proiectare este de a stabili ordinea 
cea mai favorabilă a fazelor de excavare, de sprijinire a conturului excavat şi de 
betonare a cămăşuelii sau bolţii. Criteriul de alegere a unei anumite secvenţe este 
minimizarea zonelor de rocă suprasolicitată (sau intrată în domeniul plastic) şi de 
reducere a eforturilor din bolta de beton. 
 
Calculele de efort-deformaţie realizate pe perioada execuţiei servesc la validarea unor 
modificări ale proiectului tehnic impuse de condiţiile locale de teren. În majoritatea 
cazurilor se determină, prin simulări numerice realizate pe modelul matematic definit 
la proiectare, efectul schimbărilor propuse pentru sistemul de sprijinire şi eventual 
pentru secvenţele de execuţie. Reluarea calculelor de proiectare se impune şi atunci 
când datele măsurate prin sistemul de monitorizare diferă semnificativ de cele 
prognozate prin calculele iniţiale. 
 
 
8.2.2.  SELECTAREA MODELULUI DE COMPORTARE A ROCII 
 
8.2.2.1. Particularităţi în comportarea masivelor de rocă.  Caracterul deosebit al 
relaţiei efort-deformaţie este dat de prezenţa fisurilor, faliilor şi discontinuităţilor, de 
deformaţiile cu caracter reologic, de anizotropia manifestată atât ca deformabilitate 
cât şi ca parametri de rezistenţă, de cedările locale fie prin întindere fie prin forfecare 
etc. Definirea unui unic model capabil să reproducă toate aceste particularităţi este 
practic imposibilă. Chiar dacă modelul în cauză ar exista, numărul de parametri 
caracteristici ar fi atât de mare, încât determinarea acestora pentru aplicaţiile practice 
ar rămâne numai un deziderat. Rezolvarea problemelor inginereşti, legate de lucrările 
subterane, implică alegerea modelului de comportare a rocii în acord cu obiectivele 
urmărite, dar şi cu datele disponibile din studiile geotehnice. La fel ca şi în cazul altor 
structuri, alegerea unui anumit model de material depinde uneori mai puţin de 



 338

performanţele acestuia, cât de experienţa existentă privind aplicarea lui în calcule, de 
posibilitatea de determinare a parametrilor implicaţi şi de confirmările obţinute 
anterior prin compararea cu măsurătorile în situ. 
  
Complexitatea comportării rocilor a făcut ca în acest domeniu să se propună extrem 
de multe modele, unele pur empirice, bazate doar pe prelucrarea unor date din 
măsurători, altele având la bază dezvoltări teoretice deosebite, până la utilizarea 
mecanicii statistice. Dintre modelele existente, cu aplicare în cadrul metodei 
elementelor finite, cea mai largă răspândire o au cele liniar elastice, cele elasto-
plastice şi cele vâsco-elastice. La acestea se adaugă modelele aferente comportării 
discontinuităţilor date de rosturi, falii şi fisuri. 
  
8.2.2.2. Modele de comportare şi domenii de aplicare. În acest paragraf se prezintă 
succint posibilităţile oferite de modelele curent utilizate, categoriile de probleme 
inginereşti pentru care acestea conduc la rezultate semnificative, precum şi erorile pe 
care le introduc. 
 
În cadrul modelului liniar elastic comportarea rocii este descrisă de numai doi 
parametri, modulul de elasticitate E şi coeficientul Poisson µ . În cazul 
neomogenităţilor sau anizotropiei se introduc mai multe perechi E şi µ , în 
conformitate cu situaţia geologică. Modelul liniar elastic este, probabil, cel mai puţin 
potrivit pentru a descrie complexitatea comportării rocilor, care prezintă neliniarităţi 
semnificative în curba încărcare-descărcare, bucle de histerezis etc. 
  
Cu toate inconvenientele arătate, modelul liniar elastic are încă o largă utilizare, mai 
ales în cazul calculelor aferente cavernelor cu deschideri mari. În fazele preliminare 
de proiectare, şi uneori în faza finală, se utilizează calculele în stadiul elastic pentru 
compararea variantelor de dispunere şi formă a cavernelor, pentru aprecierea efectului 
ancorării şi fretării prin precomprimare şi pentru a stabili secvenţele de execuţie cele 
mai convenabile. De cele mai multe ori se evaluează, pe baza eforturilor calculate, 
zonele în care efortul efectiv depăşeşte capacitatea de preluare a rocii, iar promovarea 
unei variante este argumentată prin reducerea la minimum a unor asemenea zone. 
Criteriul de stabilire a zonelor cu potenţial "de cedare" este, de obicei, Mohr-
Coulomb. 

 
Modelul elasto-plastic admite comportarea liniar elastică a rocii pâna la atingerea 
unei stări de efort de prag, după care comportarea devine plastică. Pornind de la faptul 
că deciziile inginereşti reclamă definirea zonelor plasticizate, pentru alegerea formei 
excavaţiei, determinarea lungimii ancorajelor, aprecierea efectului sprijinirilor etc., 
modelul elsto-plastic este din ce în ce mai frecvent adoptat. Drept criteriu de cedare, 
care defineşte starea de efort "de prag", este uzual acceptat criteriul Mohr-Coulomb, 
iar uneori criteriul Hoek-Brown. Uneori, criteriului Mohr-Coulomb îi este asociat si 
criteriul de limitare sau excludere a tensiunilor, fie în masa de rocă, fie pe o serie de 
direcţii corespunzătoare planurilor de fisurare. 
  
În aplicaţiile inginereşti se utilizează, de obicei, modelul cel mai simplu, anume cel 
elastic-ideal plastic. Ţinând seama că principalul obiectiv este determinarea stării de 
efort şi delimitarea zonelor plasticizate, erorile în prognozarea deplasărilor conturului 
excavaţiei nu sunt supărătoare. Se acceptă, deci, că după intrarea în stadiul plastic 
starea de efort din rocă rămâne constantă, iar deformaţiile sunt nedefinibile. Selectarea 
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modelului elastic-ideal plastic este argumentată şi de faptul că faţă de parametrii E şi 
µ  ai modelului elastic mai sunt necesari doar parametrii de rezistenţă ai rocii 
(coeziune şi unghi de frecare internă), care sunt uzual determinaţi prin încercări de 
laborator sau de teren. Se evită, în acest fel, definirea legilor de curgere plastică, 
pentru care nu există o experienţă în practica inginerească. 
  
Se menţionează însă că, pentru verificări şi postcalcule, modelul elasto-vâsco-plastic 
este singurul capabil să asigure comparaţia dintre calcule şi măsurători şi să valideze 
pe această cale deciziile din faza de proiectare. 
 
Modelul vâsco-elastic este caracterizat de faptul că pe lângă deformaţiile instantanee, 
care apar la excavare sau la aplicarea încărcării exterioare, se mai dezvoltă în timp 
deformaţii de curgere lentă, care produc relaxarea eforturilor. Deformaţia instantanee 
este considerată liniar elastică, iar legea constitutivă a curgerii lente exprimă viteza de 
deformare specifică în funcţie de nivelul eforturilor. Modelul vâscoelastic este, cu 
precădere, adoptat în calculele referitoare la galerii şi caverne la care se aplică 
sprijinirea cu ancore şi şpriţ-beton după principiile NATM. Introducea explicită a 
factorului timp permite să se determine momentul optim al instalării sprijinirilor, 
precum şi adaptarea la teren a schemelor de sprijinire în corelaţie cu măsurătorile în 
situ. 
 
8.2.3. MODELAREA FALIILOR ŞI  DISCONTINUITĂŢILOR  
 
Prezenţa faliilor şi rosturilor in masa de rocă se poate lua în considerare in două 
moduri: fie se modeleaza discret aceste discontinuităţi, utilizund elemente spccia1e 
,;de rost” (Stematiu, 1988), fie se consideră distribuite în masa de rocă planuri de 
discontinuitate, creând  în acest fel modelul ,mu1ti1aminar” (Zienkiewicz şi Pande, 
1977). 0 alternativă la primul procedeu introduce prezenţa rosturilor şi faliilor prin 
legea de cómportare a materialului din falie, dar elementele finite sunt de aeelaşi tip 
cu cele din discretizarea masivului. 
 
In ap1icaţiiIe curente se preferă modelarea rosturilor prin elemente  
finite de rost.  Se elimină în acest fel număru1 foarte mare de parametri ceruţi de 
modelul multilaminar şi se pune mai direct în evidenţă efectul unor discontinuităţi 
majore din masiv asupra stabi1ităţii şi sprijinirii excavaţiilor.  
 
În cazul elementelor de rost legea constitutivă a materialului este descrisă de o 
legătură dintre eforturile normale σn  şi tangenţiale σt şi deformaţiile specifice 
corespunzătoare, în care intervin numai constantele de rigiditate Cn  şi Ct . 
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Stadiile de lucru ale elementului de rost (de falie) sunt descrise pe suportul figurii 
8.16. Curba de legătură σn – εn atinge la compresiune o valoare maximă asimptotică, 
de la care apare contactul dintre blocuri. Dacă apar eforturi de întindere, 
perpendicuIare pe suprafaţa rosturilor, care depăşesc efortul capabil de întindere rostul 
se deschide. Efortu1 normal devine egal cu zero, iar modulul de tăiere G este, de 
amenea, zero. 
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Fig, 8.16. Stadiile de lucru ale rostului modelate de legea constitutiva. 
 
Curba de legătură σt – εt  este cvasiliniară până la atingerea efortului de forfecare 
limită, definit de criteriul Mohr - Coulomb. După atingerea acestuia, în care intervin 
valorile de pic, efortul tangenţial cade la valoarea reziduală, definită de dreapta lui 
Coulomb pentru rezidual, iar  exeedentul de efort tangeniaI se redistribuie. Modulul 
de taiere Ct  devine zero. 
 
În ceea ce priveşte alternativa de discretizare a rostului în elemente finite 
bidmiensionale, trebuie menţionat că are dezavantaje importante în alcătuirea 
discretizării ansamblului. Pentru a se menţine condiţia de distorsionare 1imitată a 
elementelor finite, fineţea de discretizare devine excesivă, implicând dispunerea unor 
elemente finite de mici dimensiuni cu mult în afara zonelor de interes. Acest lucru se 
poate urmări în figura 8.17 unde se reproduce după Freiberg şi Sapegin (1986) 
discretizarea uti1izată pentru analiza unei caverne amplasate într-un versant străbătut 
de falii cu deschideri de 0,1... 0,3 m. 
 
8.2.4. MODELAREA INTERACŢIUNII CĂMĂŞUIALĂ – MASIV 
 
La contactul dintre extradosul bolţii de sprijin sau a cămăşuelii  şi masivul de rocä 
extstă inerent o discontinuitate cu un comportament aparte. Dacă tendinţa de 
deplasare a elementului de beton este către masiv, se stabileşte contactul, iar 
cămăşuiala şi roca au au fie deplasări comune, fie alunecări relative, în funcţie de 



 341

încărcări şi de frecarea mobilizată la contact. Dacă tendinţa de deplasare a cămăşuelii 
este către golul excavat, se produce deschiderea rostului, pe zona respectă rupându-se 
cuplarea structurală cămăşuială - masiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. 17. Discretizarea faliilor în elemente finite „clasice” bidimensionale. 
 
 
8.2.4.1. Elemente finite de contact. Această particularitate de comportare necesită 
introducerea unor elemente finite speciale între extradosul cămăşuielii şi masiv. În 
cele mai multe rezolvări aceste elemente provin din elementele  
,,de rost’ de tipul celor prezentate în paragraful anterior,  formulate pentru modelarea 
faliilor şi rosturilor din rocă.  In legea constitutivă a rostului se fac însă o serie de 
simplificări pentru a ţine seama de rugozitatea mare a contactului şi de coeziunea 
beton – rocă (fig. 8.18). 

 

ig. 8.18. Element finit de contact. 
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După cum se poate urmări figură, între cămăşuială şi rocă se introduce un element 
fară grosime, descris de numai două noduri. Gradele de libertate nodale sunt 
deplasările relative dintre cele două feţe. Indicii R şi B se referă la rocă şi, respectiv, la 
beton. Deplasările relative normale şi tangenţiale au variaţie liniară în lungul  
elementulul de contact AB, a carui axă 1ocală este s. 
 
In cadrul algoritmilor de rezolvare, pentru fiecare fază de execuţie sau de încărcare se 
aplică un calcul iterativ, până când situaţia contactului corespunde cu tendinţele de 
interacţiune.  

Pentru a ilustra importanţa modelării corecte a contactului, se prezintă în continuare 
calculul efortutilor induse de greutatea proprie în bolta centralei subterane Ruieni 
(Stematiu, 1987). Caverna are o dcschidere de 17 m şi o înălţime de 38 m. Fazele de 
execuţie simulate în calcule şi discretizarea sunt ilustrate în figura 8.19. Masivul de 
rocă s-a admis omogen şi izotrop, calculele realizându - se pe semistructură cu 
condiţii de simetrie. În cadrul discretizării sunt fo1osite elemente izoparametrice 
liniare pentru masiv şi boltă, elemente liniare unidimensionale pentru ancore şi 
elementele de contact descrise anterior. Greutatea proprie s-a aplicat ca o subfază 
distinctă în cadrul fazei III. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8.19. Discretizarea şi fazele de execuţie simulate în analiza centralei Ruieni. 
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În figura  8.20 sunt prezentate, comparativ, eforturile normale pe direcţie tangenţială 
induse în boltă de greutatea proprie în două ipoteze: (a) – între boltă şi masiv se 
reaIizează un contact intim, şi  (b) - între boltă şi masiv sunt intercalate elemente de 
contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.20. Eforturi normale în bolta de susţinere induse de greutatea proprie. 
 
Se constată că în ipoteza (a) în boltă nu apar eforturi semnificative, bolta atârnând în 
mod fals de masiv. Eforturile dominante apar sub formă de întinderi pe direcţia 
normală la contact. În cazul ipotezei (b), care modelează corect contactul, conlucrarea 
boltă - masiv se realizează numai în zona cuzineţi1or, în rest bolta comportându-se ca 
o grindă dublu încastrată elastic. Starea de efort din masiv  pune în evidenţă acest 
comportament.  
 

8.2.4.2. Modelarea contactului în ipoteza Winkler. Atunci când calculele se referă 
numai la  evaluarea eforturilor şi solicitărilor secţionale din cămăşuiala sau bolta 
galeriilor sau cavernelor, se poate recurge la modele simplificate ale interacţiunii 
cămăşuială - masiv. Se admit următoarele ipoteze simplificatoare: 

 - masivul de rocă se găseşte într-o nouă stare de echilibru, fenomenele de  de relaxare 
fiind stabilizate; 

 

a 

b 
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- deplasările la extradosul cămăşuelii sunt relativ mici şi comportarea rocii este 
elastică;  
- caracteristicile de deformabilitate ale rocii sunt descrise de coeficientul de rezistenţă 
elastică. 
 
Rezistenţa opusă de masiv la deplasarea spre extrados a cămăşuelii este materializată, 
conform ipotezei Winkler, prin intermediul unor resorturi elastice ataşate în nodurile 
discretizării cămăşuelii (fig. 8.21).  
 

 
Fig. 8. 21. Modelarea conlucrării cămăşuială – masiv în ipoteza Winkler. 

 
 
Sistemul de ecuaţii algebrice, din care se determină deplăsările nodale ale cămăşuelii, 
are forma:  
 

([K]+ [Kr]){δ}= {R}, 
 
în care: [K] este matricea de rigiditate a cămăşuelii; [Kr] - matricea de rigiditate a 
resorturilor care modelază contactul cu masivul; .{δ} – deplasările nodale; {R} 
vectorul încărcărilor nodale. 
 
Ţinând seama că roca nu se opune desprinderii cămăşuelii, resorturile sunt active 
numai în măsura în care extradosul se deplasează către masiv în punctul de conectare 
a resortului. Calculul se face iterativ. La primul pas de ca1cul se consideră toate 
resorturile active şi se deterrnină deplasările sub acţiunea încărcărilor exterioare. În 
decursul iteraţiiIor se dezactivează sau se reactivează resorturile, în funcţie de sensul 
deplasări cămăşuelii. Când configuraţia structuraIă se conservă între două iteraţii 
succesive,  calculul se încheie, determinându-se deplasările nodale şi pe baza acestora 
eforturile normale şi secţionale. 
 
Constanta elastică a resorturilor se determină pornind de la relaţia de definiţie a 
coeficientului de rezistenţă elastică a rocii:  
 

k0[daN/cm3, m}= pi [daN/cm2], 
 

unde pi este presiunea interioară care acţionând la interiorul unei galerii  
necăptuşite cu raza de 1m produce o deplasare radială spre masiv de 1cm.  
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În cazul rocilor izotrope, egalând forţa din resort cu forţa dată de reacţiunea elastică 
pe suprafaţa aferentă resortului rezultă k, =1000 k0 l /R, unde R este raza echivalentă a 
excavaţiei. În cazul rocilor anizotrope se determină mai întâi componentele forţei din 
resort normale şi respectiv în lungul stratificaţiei. Coeficienţii de rezistenţă elastică 
sunt la rândul lor diferenţiaţi pe cele două direcţii k01 şi respectiv k02.  Din relaţiile de 
echilibru se determină apoi constanta elastică a resortului (Stematiu, 1988). 
 
8.2.5. ALGORITMI SPECIFICI 
 
În cazul calculelor prin elemente finite a excavaţiilor subterane  este esenţial ca în 
modelul numeric să se reproducă corect cele două fenomene caracteristice masivului 
de rocă: decomprimarea şi relaxarea.  Înainte de realizarea cavernei masivul de rocă 
se afla în echilibru, iar în rocă exista o stare iniţială de efort, dată fie de presiunea 
litologică fie de tectonica zonei. În momentul excavării, în jurul golului creat roca se 
decomprimă, producându- se deplasări către gol şi redistribuiri ale eforturilor iniţiale 
de compresiune. Ulterior se produce relaxarea eforturilor din masiv, realizată pe 
seama deplasărilor de curgere lentă. Fenomenele de relaxare continuă până la 
atingerea unei noi stări de echilibru, cu sau fără ajutorul sprijinirilor. 
 
În cadrul metodei elementelor finite reproducerea acestor fenomene se realizează prin 
tehnici specifice. La excavare elementele finite din zona excavată îşi anulează 
matricea de rigiditate. Transformarea conturului excavat într-o graniţă cu efort zero 
conduce la apariţia unor forţe nodale neechilibrate care aplicate pe structură induc 
deplasări şi modificări ale eforturilor. Destinderea masivului şi relaxarea eforturilor se 
simulează considerând o succesiune de paşi de timp care însumează durata între două 
secvenţe de execuţie. Pentru fiecare pas de timp se admite că eforturile rămân 
constante şi că sub acţiunea acestora tind să producă deformaţii de curgere lentă. 
Tendinţa de dezvoltare a deformaţiilor specifice de curgere lentă este echivalată prin 
forţe nodale care aplicate pe structură induc deplasări de destindere. Redistribuirea 
eforturilor, denumită relaxare, se produce pe seama diferenţelor dintre deformaţiile 
efective produse şi cele care s-ar fi produs dacă nu exista conlucrarea structurală. 
  
Implmentarea algoritmului de simulare a decomprimării şi relaxării rocii în modelul 
matematic este esenţială. Pe această cale starea de efort determinată într-o fază de 
excavare devine stare iniţială pentru următoarea fază, permiţând reproducerea 
secvenţelor de execuţie. În acelaşi timp, prin introducerea forţelor nodale echivalente 
eforturilor iniţiale sau tendinţelor de curgere lentă se pot analiza efectele ancorării, 
sprijinirii cu torcret sau a betonării bolţii asupra evoluţiei deplasărilor şi eforturilor din 
masivul de rocă şi din structurile de sprijinire (Stematiu, 1995). 
  
Pentru a ilustra necesitatea utilizării algoritmului de decomprimare şi relaxare a 
eforturilor, în figura 8.22 se prezintă solicitările din bolta centralei Ruieni în două 
ipoteze privind secvenţele de execuţie (Stematiu, 1987). În prima ipoteză, după 
excavarea zonei bolţii se betonează bolta şi apoi se excavează următoarea tranşă din 
suprastructură. În a doua ipoteză, după excavarea zonei bolţii se mai excavează şi se 
ancorează două şliţuri, după care se excavează următoarea tranaşe din suprastructură 
sub protecţia bolţii turnate. Cea de a doua secvenţă de execuţie s-a impus după prima 
etapă de calcul, când convergenţa pereţilor la excavarea tranşei a doua din 
suprastructură inducea rotiri la nivelul cuzineţilor bolţii şi eforturi mari în treimea 
bolţii.  
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Figura 8.22. Starea de efort din bolta centralei Ruieni determinată pentru două 

secvenţe de execuţie: a- fără şliţuri de decomprimare; b- cu şliţuri de decomprimare. 
 

Pe baza rezultatelor calculelor care reproduc aceste secvenţe a rezultat net mai 
favorabilă execuţia cu şliţuri de decomprimare sub cuzineţi. 
 
8.2.6. CALCULE PENTRU ALEGEREA SECVENŢELOR DE EXECUŢIE  
 
Modelele în elemente finite sunt de obicei realizate în scopul verificării soluţiilor de 
proiectare şi, atunci când sunt mai multe variante posibile, de a caracteriza pe fiecare 
ditre acestea sub aspectul stării de efort pe care o induc în masivul de rocă şi în 
elementele de susţinere. Cu titlul de exemplu se prezintă în continuare rezultatele 
calculelor efectuate în vederea alegerii soluţiilor celor mai favorabile pentru două 
caverne ale unor centrale hidroelectice (Stematiu, 2005).   
 
Într-una dintre variantele de realizare a centralei hidroelectrice Rucăr caverna era 
dispusă la cca 70 m sub teren, având o deschidere de 16,2 m şi o lungime de 52 m. 
Sala maşinilor urma să fie realizată ca o cavernă unică (fig. 8.23) în timp ce grupurile 
se pozau în două puţuri independente. Discretizarea în elemente finite şi cele două 
variante ale secvenţelor de execuţie propuse sunt prezentate în partea de sus a figurii 
8.23. În prima variantă se propune excavarea în front continuu a cavernei, prin 
realizarea în succesiune a excavării, ancorării, avansării frontului, betonării bolţii şi 
apoi a excavării primei trepte sub cuzineţii bolţii. În a doua variantă se propune 
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excavarea cu lamele campion şi pilieri de rocă între acestea si excavarea pilierilor 
după betonarea bolţii din zona lamelelor campion.  

 
 

Fig.8.23. Rezultatele calculelor pentru alegerea secvenţelor de execuţie pentru 
CHE Rucăr. 
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În partea de jos a figurii 8.23 este prezentată evoluţia zonelor plasticizate în decursul 
secvenţelor de execuţie. Pe baza acestor elemente a fost selectată varianta cu lamele 
campion şi pilieri, singura capabilă să asigure stabilizarea excavaţiei prin simpla 
ancorare a rocii deşi eforturile din bolta de beton armat cresc semnificativ. 
 
Cel de al doilea exemplu se referă la caverna centralei hidroelectrice Ruieni. Date 
privind dimensiunile cavernei şi secvenţele de execuţie au fost prezentate la punctul 
8.2.4.1. S-au studiat trei variante de consolidare şi fretare a rocii de sub cuzineţi, cu 
ancore simple, cu ancore lungi, de 8...10 m şi cu ancore pretensionate cu 70 t/ancoră 
(fig. 8.24).  

 
Fig. 8.24. Extinderea zonelor plasticizate în funcţie de consolidarea si fretarea rocii 
de sub cuzineţi: a- cu ancore scurte; b- cu ancore lungi; c- cu ancore pretensionate. 

 
Analiza a pus în evidenţă faptul că valorile eforturilor şi extinderea zonelor plastice 
sunt minime în cazul utilizării ancorelor pretensionate. Localizarea zonelor plastice a 
furnizat de asemenea elementele utile privind zona de ancorare şi implicit lungimea 
minimă a ancorelor. 
 
8.3. ANALIZA STABILITĂŢII VERSANŢILOR PE BAZA STĂRII DE 
EFORT 
 
În abordarea uzuală analiza stabilităţii versanţilor şi taluzelor se face prin metoda 
echilibrului limită. În capitolul 5 au fost tratate în detaliu calculele de stabilitate prin 
această metodă şi ipotezele simplificatoare pe care se bazează. Se reamintesc o serie 
de limitări ale acestei metode din punct de vedere teoretic. Eforturile normale pe 
suprafaţa de alunecare se determină numai din condiţiile de echilibru static al fiecărei 
fâşii sau bloc al masei alunecătoare, tratată ca un solid rigid, fără a ţine seama de 
legea de comportare a materialelor şi de compatibilitatea deplasărilor.  Factorul de 
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stabilitate este acelaşi pentru fiecare fâşie sau bloc, deşi acest lucru se întâmplă numai 
în momentul alunecării, când factorul de stabilitate este unitar. Metoda elementelor 
finite permite corectarea acestor deficienţe, definind stabilitatea în funcţie de starea de 
efort din masiv sau completând echilibrul limită cu evaluarea stării de efort. 
 
8.3.1. EVALUAREA FACTORULUI DE STABILITATE PRIN REDUCEREA 
TREPTATĂ A PARAMETRILOR REZISTENŢEI LA FORFECARE 
 
Se utilizează metoda elementelor finite în abordarea clasică. Roca este modelată ca un 
material elasto – plastic. Criteriul de plasticizare este de obicei Mohr – Coulomb. 
Parametrul de control este deformarea în stadiu plastic a rocii. Prin reducerea treptată 
a parametrilor rezistenţei la forfecare se estimează creşterea deformaţiilor şi se 
defineşte factorul de stabilitate corespunzător creşterii excesive a acestora. 
 
Pentru a ilustra acest procedeu, se prezintă în continuare analiza stabilităţii versantului 
drept al barajului Zermanice în timpul execuţiei, realizată prin metoda elementelor 
finite şi algoritmul reducerii rezistenţelor (Dolezalova şi Svancara, 2006).  
 
Construcţia barajului Zermanice în condiţii geologice dificile a impus un program de 
investigaţii, calcule şi postcalcule pentru elucidarea unor comportări atipice ale 
barajului. Formaţiunile geologice aparţin flişului carpatic (fig. 8.25). În amlasament 
sunt alternanţe între gresii şi marne calcaroase, dominante fiind marnele. Caracteristic 
este faptul că în masa flişului există o intruziune de bazalte, care formează un pachet 
suborizontal cu grosimea de cca 30 m. Intruziunea de bazalt este fragmentată în 
blocuri cu dimensiuni variabile, de la 1 m la câteva zeci de metri, în urma mişcărilor 
tectonice şi a deformaţiilor vîsco-plastice a marnelor pe care reazemă. În zona de 
contact dintre bazalte şi marne, atât la partea inferioară cât şi la partea superioară, sunt 
roci alterate metamorfice. Prin investigaţii de teren au  fost determinate caracteristicile 
geomecanice ale formaţiunilor de bază.  
 
Tabelul 8.2. Parametri geomecanici ai rocilor 
 Modul de 

deformaţie 
 E (MPa) 

Coeficient 
Poisson 

ν 

Coeziune 
c (MPa) 

Unghi 
de 

frecare 
Φ ( 0) 

Greutate 
volumetrică 
γ (kN/m3) 

Marne calcaroase 10 - 160 0,38 0,035 17,7 23 
Bazalt sănătos 6000 0,15 3,50 40 27 
Bazalt alterat 600 0,25 0,01 33 25 
 
Pentru analiza stabilităţii versantului, în primă fază calculele prin elemente finite s-au 
făcut în domeniul neliniar, utilizând parametrii de calcul rezultaţi din investigaţii ( 
rezistenţa la forfecare – c şi φ – şi rezistenţa la întindere – σt ). În fazele următoare 
parametri rezistenţei la forfecare şi rezistenţele la întindere ale tuturor matrialelor au 
fost succesiv reduse printr-un factor F > 1 şi s-au reluat calculele. Reducerea 
rezistenţelor induce forţe neechilibrate la fiecare iteraţie (iteraţiile constau în creşterea 
succesiva a lui F). Acestea au devenit încărcări pentru noua etapă de calcul. S-au 
localizat apoi  creşterile deformaţiilor specifice neliniare, care în final au conturat 
suprafaţa de alunecare. Facorul de reducere F corespunzător acestui contur determină 
factorul de stabilitate FS. 
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Fig. 8.25.  Analiza stabilităţii versantului stâng al barajului Zermanice. 
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S-a utilizat un model 2D, simulând efectul excavării fundaţiei barajului. Rezultatele 
calculelor sunt prezentate în partea de jos a figurii 8.25. Deplasările şi deformaţiile 
specifice mari sunt localizate în orizontul de marne. Folosind algoritmul reducerii 
rezistenţelor s-au calculat factorii de stabilitate înainte de excavaţiile pentru baraj (FS 
= 2,2) şi după excavare (FS = 1,5). Studiul a pus în evidenţă deformaţii neliniare şi 
reologice mari, cu efecte nefavorabile asupra comportării barajului, dar fără pierderi 
de stabilitate.   
 
8.3.2. DISCRETIZAREA ÎN BLOCURI  
 
Versanţii de rocă sunt adesea afectaţi de fisuri şi falii care separă zone cu proprietăţi 
semnificativ diferite. Masa de rocă potenţial instabilă se discretizează în primă etapă 
într-un număr de blocuri distincte, separate prin suprafeţe de contact (fig. 8.26). 
Metoda echilibrului limită poate fi extinsă la studiul individual al blocurilor, fiecare 
dintre acestea trebuind să fie în echilibru (Trauner, 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.26. Analiza stabilităţii prin discretizarea în blocuri. 
 
Pentru o corectă stabilire a forţelor de contact dintre blocuri şi aprecierea integrităţii 
acestora în procesul de alunecare, fiecare dintre blocuri se poate discretiza în elemente 
finite urmînd să fie obiectul unui calcul efort – deformaţie.    
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9 
 
URMĂRIREA COMPORTĂRII MASIVELOR DE ROCĂ 

 
9.1. URMĂRIREA COMPORTĂRII ROCII DE FUNDARE ŞI A 
VERSANŢILOR 
 
9.1.1. PRINCIPII GENERALE 
 
Urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, denumită uneori 
şi supravegherea construcţiilor, cuprinde totalitatea mijloacelor şi metodelor folosite 
pentru culegerea informaţiilor privind încărcările şi răspunsul lucrării, precum şi 
pentru prelucrarea şi interpretarea acestora, în vederea aprecierii gradului de siguranţă 
prezentat de o lucrare la un moment dat. Activitatea de supraveghere depistează în 
acest fel cazurile în care siguranţa structurală este afectată şi impune declanşarea 
măsurilor de prevenire a ruperii.  
 
Urmărirea comportării se realizează prin observaţii şi măsurători. Necesitatea unei 
corectitudini deosebite în efectuarea acestor operaţii este evidentă. Ea nu este însă 
suficientă. Rolul urmăririi în managementul siguranţei constă în sesizarea cât mai 
timpurie a oricăror fenomene nu atât anormale sau periculoase cât în primul rând 
neobişnuite, atipice. În acest fel devin posibile măsurători şi analize suplimentare şi 
chiar măsuri de reducere a riscului. Rezultă de aici importanţa deosebită a prelucrării 
şi interpretării datelor colectate în cadrul urmăririi comportării. 
 
Semnalarea promptă a unor fenomene anormale prin interpretarea măsurătorilor la 
aparatura de măsură şi control (AMC) necesită elaborarea unor modele de 
comportament ale ansamblului structură-teren de fundare, sau ale versantului. 
Modelul de comportament constituie legătura dintre solicitările exterioare (mărimi 
cauză) şi răspunsul structural (mărimi efect). Modelele de comportament pot fi 
deterministe, statistice, mixte sau hibride (Constantinescu, 1997). 
  
Modelul determinist se bazează pe un model matematic de detaliu al ansamblului 
construcţie-fundaţie. În primă fază, modelul matematic este cel utilizat la proiectare, 
dar după câţiva ani de exploatare el este calibrat pe baza măsurătorilor din sistemul 
AMC. Valorile măsurate ale mărimilor de răspuns sunt comparate cu cele prognozate 
prin calcul în aceleaşi puncte ale structurii. Comportamentul este considerat normal 
dacă mărimile măsurate nu diferă excesiv faţă de cele calculate. Nu se compară valori 
izolate, ci se analizează simultan întreg câmpul de valori, comparând măsurătorile cu 
prognoza.  
 
Situaţiile de comportare anormală se pun în evidenţă dacă un set zonal de valori 
măsurate nu se înscriu în plaja prognozei, localizându-se totodată amplasamentul 
comportării anormale. Anormalitatea unor măsurători poate avea multiple cauze, 
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dintre care unele sunt logice şi nepericuloase şi altele evidenţiază o reducere a 
siguranţei structurale. Investigaţiile suplimentare, de teren şi de birou, utilizând 
informaţii AMC adiţionale şi postcalcule, stabilesc în final starea de siguranţă a 
lucrării. Modelele de comportament deterministe au însă o serie de limitări: 

− nu toate fenomenele pot fi descrise mulţumitor de modelele de calcul 
(infiltraţiile prin fundaţiile de rocă, deplasările versanţilor etc.); 

− comportamentul neliniar şi ireversibil al masivelor de rocă, care este frecvent 
întâlnit, este dificil de cuprins în modelele matematice; 

− utilizarea operativă a acestora, pentru prima etapă de diagnosticare a 
comportării, implică personal specializat, dotare tehnică şi este costisitoare. 

Modelul statistic de comportament se bazează pe un set de corelaţii statistice între 
mărimile măsurate şi factorii exteriori care le determină variaţia. Compararea 
măsurătorilor ulterioare cu rezultatele furnizate de corelaţia statistică obţinută pe baza 
măsurătorilor anterioare permite să se aprecieze dacă fenomenul urmărit decurge după 
aceeaşi legitate empirică (deci normal) sau dacă se abate semnificativ de aceasta (deci 
posibil anormal). Diferenţa dintre valoarea măsurată şi valoarea prognozată de 
modelul statistic se consideră acceptabilă dacă se înscrie în plaja de împrăştiere a 
rezultatelor măsurătorilor anterioare faţă de curba reprezentată de corelaţie. 
  
Realizarea unor modele statistice de comportament este însă posibilă numai după 5...8 
ani de la montarea sistemului AMC. Pentru definirea corectă a corelaţiei statistice 
trebuie să existe un şir coerent şi bogat de măsurători. Corelaţiile statistice se 
actualizeaza periodic şi, în orice caz, ori de câte ori apar modificări de regim de 
exploatare sau au fost realizate intervenţii constructive care pot să schimbe 
comportamentul construcţiei sau a rocii de fundare (Hulea şi Bucuţa, 1996). 

 
Cu titlu de exemplu se prezintă modelul statistic pentru deplasările rocii măsurate la 
un rocmetru montat în fundaţia barajului Gura Râului, dependenţa este numai de 
nivelul apei din lac. Corelaţia are forma 2

210 ZAZAAd ++= , iar din figura 9.1 se 
constată că limita de atenţie poate fi de această dată trasată grafic cu uşurinţă şi 
utilizată în aprecierea operativă a siguranţei (Constantinescu, 1997). 

 

 
Fig. 9.1. Corelaţia statistică dintre deplasările măsurate  

la un rocmetru şi nivelul apei din lac (barajul Gura Râului). 
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Detectarea promptă a comportărilor anormale sau a unor fenomene atipice este urmată 
operativ de analiza cauzelor şi a periculozităţii acestora. Dacă fenomenele sunt 
catalogate ca periculoase, dar evoluţia lor nu este rapidă, se iau măsuri de intervenţii 
constructive provizorii. Dacă se semnalează evoluţii rapide şi fenomene 
premergătoare ruperii, se declanşază sistemul de măsuri de urgenţă, care vizează 
reducerea pierderilor de vieţi omeneşti. 
 
De regulă, sistemul de supraveghere prin măsurarea unor parametri caracteristici este 
un sistem discret atât în spaţiu, cât şi în timp. El trebuie neapărat cuplat cu un sistem 
continuu de observaţii. 
  
Observaţiile directe, realizate prin inspecţii vizuale, au rolul de a semnala apariţia 
unor fenomene necunoscute sau a unor fenomene adverse produse în zone care nu 
sunt prevăzute cu dispozitive de măsurare. Instabilităţile de versant, umectările, 
izvoarele la baza versanţilor, formarea crăpăturilor şi alte asemenea fenomene nu pot 
fi depistate de sistemul de măsurători. Dacă, prin observaţii repetate, se constată şi 
caracterul evolutiv al acestora (antrenări de material în zonele cu infiltraţii 
concentrate, instabilităţi locale cu extindere zonală, deplasări care pot deteriora 
construcţiile etc.) atunci se poate declanşa chiar avertizarea. În ultima perioadă, 
ponderea observaţiilor directe în activitatea de urmărire a comportării construcţiilor a 
crescut semnificativ. De altfel, experienţa mondială aratâ că circa 70% din incidentele 
sau situaţiile critice petrecute la baraje au fost identificate vizual (Stematiu şi Ionescu, 
1999). 
 
La conceperea sistemelor de urmărire a comportării trebuie avută în vedere regula de 
aur statuată de Dunnicliff (1997): Fiecare aparat de măsură trebuie ales şi amplasat 
astfel încât să furnizeze un răspuns la o anumită problemă de comportare, asociată 
cu un mecanism de cedare. Dacă nu sunt probleme nu sunt necesare AMC –uri. 
Sistemul AMC trebuie însă privit ca un sistem dinamic, care poate cere montarea unei 
aparaturi suplimentare în funcţie de simptomele de comportare, sau chiar renunţarea 
la măsurarea anumitor parametri atunci când valorile lor se dovedesc nerelevante. 
  
Activitatea de supraveghere poate fi îmbunătăţită prin sisteme automate de achiziţie a 
datelor, cel puţin pentru parametrii de comportare care sunt principalii indicatori ai 
siguranţei. Automatizarea conduce implicit la creşterea volumului şi în special a 
calităţii bazei de date şi creşte viteza de diagnosticare a stării lucrării dacă lanţul este 
completat şi cu programe de prognoză a comportării utilizând modele de 
comportament. 
 
Urmărirea comportării rocii de fundare, sau a versanţilor,  contribuie la reducerea 
riscului asociat lucrărilor inginereşti dar nu poate compensa slaba calitate sau 
insuficienţa investigaţiilor de teren şi după caz de laborator, o concepţie de fundare 
greşită sau o execuţie defectoasă. 
 
9.1.2. URMĂRIREA COMPORTĂRII ROCII DE FUNDARE 
 
9.1.2.1. Parametri urmăriţi. Setul principal de parametri măsuraţi în cadrul 
activităţii de urmărire a comportării rocii de fundare sunt: 
 

 deplasările sub construcţie şi în versanţi,  
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 presiunile interstiţiale, nivelul apei cantonate în masiv şi, după caz, debitele 
drenate,  

 turbiditatea şi conţinutul în săruri solubile a apelor colectate de drenaj sau 
ieşite sub formă de izvoare,  

 subpresiunile la contactul rocă – radier / construcţie. 
În continuare se fac unele precizări privind măsurarea acestor parametri de răspuns.  
 
9.1.2.2. Deplasările masei de rocă pot fi măsurate ca deplasări tridimensionale, prin 
metode topo geodezice, sau ca deplasări absolute sau relative în lungul unor 
aliniamente materializate prin foraje (Panet,1976). În categoria deplasărilor relative se 
înscrie şi determinarea deformaţiilor din interiorul masivului de rocă. Se măsoară 
deplasările dintre o serie de reperi poziţionaţi în foraje realizate în lungul direcţiilor 
considerate afectate de interacţiunea structură - rocă de fundare. Aparatele de măsură 
curent folosite sunt rocmetrele, distofoarele şi extensofoarele. Pentru locaţii cu acces 
dificil se poate folosi şi varianta radiofor. O sumară descriere a acestor aparate este 
prezentată în caseta „AMC pentru roca de fundare” (SISGEO, 2002, TELEMAC, 
1996). Principiul de măsurare este bazat pe modificarea frecvenţei asociată schimbării 
inducţiei unui circuit rezonant, atunci când au loc deplasări relative. Distofoarele şi 
rocmetrele sunt instalate permanent în foraj, în timp ce ansamblul extensoforului se 
introduce în foraj numai pentru efectuarea măsurătorii.  
 
Măsurarea deformaţiilor în lungul unei direcţiei materializate prin foraj, între reperi 
fixaţi în rocă la aceaşi distanţă (de obicei 1 m), utilizând aparate de tip extensofor, 
furnizează informaţiile cele mai utile. Se pot identifica discontinuităţile active (fisuri 
majore, crăpături, falii) prin deplasările relative înregistrate. Cu titlu de exemplu se 
prezintă în figura 9.2  variaţia în lungul unui foraj a deplasărilor relative/ deformaţiilor  
măsurate sub talpa de fundare a unui baraj arcuit (ICOLD, 2005). Valorile locale 
maxime, care apar sub forma unor vârfuri în diagramă, corespund unor discontinuităţi 
active. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9.2. Deformaţii specifice 
înregistrate în lungul unui foraj 
care intersectează discontinuităţi şi 
zone fracturate. 
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9.1.2.3. Presiunile interstiţiale şi debitele drenate se dezvoltă în fracturile şi 
discontinuităţile masei de rocă. Presiuni interstiţiale semnificative apar atunci când 
aportul de debite din infiltraţii sau din precipitaţii este mai mare decât capacitatea de 
drenare. Aceşti parametrii sunt esenţiali pentru evaluarea stabilităţii fundaţiei, în 
special a versanţilor supuşi influenţei construcţiei. 
 
Nivelele piezometrice în masivul de rocă au o distribuţie haotică dat fiind faptul că 
depind de căile de circulaţie ale apei. Din această cauză trebuie subliniat faptul că 
piezometrele în rocă furnizează informaţii strict locale. Nivelele piezometrice din 
avalul barajelor sunt influenţate atât de variaţia nivelului apei din acumulare cât şi de 
aportul din precipitaţii.  
 
Pentru o mai bună informare privind regimul presiunilor interstiţiale sunt recomandate 
celulele de presiune plantate în discontinuităţi identificate. Celulele de presiune 
montate în amonte şi în aval de voalurile de etanşare servesc, prin evoluţia diferenţei 
valorilor măsurate, la urmărirea în timp a eficacităţii etanşării (Londe, 1982).  
 
O parte a apei care circulă prin roca de fundare, în special prin funaţia barajelor ca 
debite de infiltraţie, sunt interceptate de drenaje. Uneori apa apare sub formă de 
izvoare la baza versanţilor sau la piciorul aval al barajelor. Debitele drenate trebuie 
măsurate în special pe surse (dren individual sau grup de drenuri, izvoare etc) şi 
numai ca informaţie integratoare ca debit total. Numai prin măsurări individalizate se 
pot depista zonele critice. Acestea sunt identificabile prin variaţii bruşte în timp a 
debitelor măsurate, sau prin tendinţe semnificative şi stabile de modificare în timp. 
Debitele măsurate trebuie interpretate în corelaţie şi cu presiunile interstiţiale 
măsurate, pentru a avea imaginea spectrului scurgerii prin masivul de rocă. La 
proiectarea unui sistem de măsură pentru presiuni şi debite infiltrate trebuie avut în 
vedere caracterul complex al masei de rocă, cu variaţii semnificative ale 
permeabilităţii, cu anizotropii induse de stratificaţie sau şistuozitate. Sistemele zonale, 
diferenţiate între versanţi şi între aceştia şi albie trebuie avute în vedere (Ross i ,  
1991).  
 
Dacă roca prezintă potenţial de spălare sau dizolvare chimică, sau dacă sunt prezente 
discontinuităţi cu material de umplutură ce poate fi spălat sau dizolvat, este 
obligatorie măsurarea turbidităţii şi a componenţei chimice a apei colectate de drenaj. 
Este adesea utilă şi măsurarea temperaturii apei, pentru a depista sursele de infiltraţie. 
 
Măsurarea nivelului apei din masa de rocă şi a presiunilor interstiţiale se face cu 
piezometre şi celule de presiune. Unele comentarii se impun.  
 
Piezometrele deschise (foraje echipate cu tubaţii şliţuite) nu sunt recomandate 
deoarece acestea colectează apa din toate sursele posibile în lungul forajului. În 
masivele de rocă punctul sau zona de măsură trebuie bine localizate. Din această 
cauză sunt preferate piezometrele tip Casagrande. Sunt utile sisteme de măsură pe 
zone de intrare de celt mult 1 m, cu înregistrare a profilului presiunilor în lungul 
forajului (piezofoare sau piezodexuri). La aceste sisteme de măsură traductorul de 
presiune se deplasează în lungul forajului iar zona de măsură este succesiv izolată în 
foraj prin packere. 
 



 358

9.1.2.4. Subpresiunile apar sub radierele construcţiilor sau corpurile de beton ale 
barajelor şi au un efect destabilizator, afectând cu precădere stabilitatea la alunecare a 
construcţiei. Sunt presiuni dezvoltate la interfaţa rocă – construcţie, perpendicular pe 
orizontul mai puţin permeabil. Măsurarea subpresiunilor se face cu celule 
piezometrice dispuse la interfaţă, în lungul unor profile preselectate.   
 
9.1.2.5. Dezvoltări recente. În ultimile decenii se înregistrază direcţii de progres 
semnificative în ceea ce priveşte sistemele AMC. Înregistrarea automată, combinată 
cu traductori digitali şi baze de date cu prelucrare on line este una dintre direcţii. Este 
extrem de utilă pentru amplasamente în locaţii dificile, pentru terenuri cu relief greu 
accesibil, în sezoanele reci, cu ghiaţă etc. Măsurătorile topogeodezice tind să fie 
înlocuite cu sisteme GPS (Global Positioning System), mult mai puţin pretenţioase 
privind poziţia reperilor, intervizibilitatea acestora, menţinerea poziţiei iniţiale a 
reperilor ficşi. A progrest semnificativ detectarea circulaţiei apei prin masiv prin 
măsurători termometrice. În roci puţin permeabile, cu circulaţie lentă şi cu debite mici 
ale apei câmpul termic depinde de fluxul hidraulic. La adâncimi mai mari de 5 m şi la 
conductivităţi hidraulice sub 10-7 m/s chiar debite mici produc schimbări semnificative 
ale temperaturii. Apa acţionează ca un trasor şi produce anomali în câmpul termic 
care sunt depistate. În mod curent termografia de adâncime se face prin coborârea 
teletermetrului într-o suită de foraje. 
 
9.1.3. URMĂRIREA COMPORTĂRII VERSANŢILOR 
 
9.1.3.1. Parametri urmăriţi. Sistemele de urmărire a comportării versanţilor 
furnizează date utile numai în măsura în care acestea au fost proiectate pe baza unor 
modele conceptuale privind fenomenele de instabilitate. Scenariile de cedare şi riscul 
asociat acestora trebuie să stea la baza unui sistem de urmărire capabil să depisteze în 
avans activarea alunecărilor (Marchidanu, 2005). De cele mai multe ori su urmăreşte 
evoluţia unei alunecări care este în desfăşurare sau a cărei reactivare este foarte 
posibilă. În consecinţă, elementele avute în vedere sunt: 
 

 extinderea în suprafaţă şi în adâncime a porţiunii din versant ce este posibil să-
şi piardă stabilitatea sau care se deplasează, 

 spectrul deplasărilor, ca direcţie, sens, mărime şi viteză, 
 poziţia suprafeţei de alunecare, 
 variaţia presiunilor interstiţiale, dacă este posibil în special în suprafaţa 

potenţială de alunecare, 
 forţele în ancoraje, atunci când astfel de ancoraje sunt instalate pentru 

stabilizarea versantului. 
 
9.1.3.2. Instrumentarea versanţilor. Condiţiile morfologice şi geologice foarte 
variate, multitudinea mecanismelor de instabilitate şi a cauzelor acestor instabilităţi 
fac imposibilă stabilirea unor reguli de alegere şi amplasare a AMC – urilor pentru 
versanţii de rocă. Pentru ilustrare, se prezintă în figura 9.3 instrumentarea complexă a 
unui versant de rocă potenţial instabil (SISGEO, 2002). 
 
Instrumentarea geofizică furnizează date privind mişcările din interiorul versantului şi 
evoluţia presiunilor pe discontinuităţi. Înclinometrele detectează deplasări laterale în 
zona suprafeţei de instabilitate, Extensometre de foraj măsoară deplasări relative între 
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blocurile de rocă. Piezometrele şi mai ales celulele piezometrice măsoară presiunile 
interstiţiale din discontinuităţile rocii.  
 

 
Fig. 9.3. Instrumentarea unui versant de rocă potenţial instabil. 

 
La suprafaţa versantului bolţurile deformetrice şi crackmetrele urmăresc şi măsoară 
deplasări relative în dreptul faliilor şi crăpăturilor de întindere. Clinometrele 
depistează rotiri ale blocurilor de rocă. Ancorajele pretensionate sunt prevăzute cu 
celule de măsură a tensiunii din ancoraj. 
 
Sistemul de urmărire poate cuprinde şi măsurători acustice, prin geofoane, care 
detectează emisia de sunete asociate ruperilor progresive a punţilor dintre blocuri şi 
alunecări relative dintre acestea. 
 
O staţie pluviometrică este utilă pentru a corela evoluţia presiunilor interstiţiale cu 
aportul din precipitaţii. 
 
În cazurile specifice se pot prevedea toate sau numai o parte dintre aparatele de 
măsură prezentate în acest caz ipotetic. Ca regulă generală, pentru versanţi potenţial 
instabili se recurge în primă fază la urmărirea deplasărilor versantului prin reperi de 
suprafaţă. Dacă sunt depistate semne vizibile de deplasare se instalează înclinometre 
şi extensometre în zonele localizate ca instabile, precum şi piezometre. 
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APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL (AMC) PENTRU ROCA DE 
FUNDARE ŞI VERSANŢII DE ROCĂ 
 
În această secţiune se prezintă sumar unele dintre aparatele de măsură cel mai frecvent 
folosite în urmărirea comportării fundaţiilor de rocă şi a versanţilor. Detalii privind 
domeniile de măsură, precizia, condiţiile de montare, modalitatea de citire şi 
interpretare sunt  disponibile în prospectele firmelor producătoare. 
 
1. Măsurarea deformaţiilor  
 
Distoforul  
Aparatul, denumit şi extensometru de foraj cu baze multiple, constă dintr-o bară 
centrală ancorată la capătul forajului care trece printr-o serie de inele fixate în rocă la 
distanţe prestabilite (fig. A1). Pe bara centrală, în dreptul inelelor, sunt poziţionaţi 
sensori de tip inductiv. Un inel împreună cu un sensor formează un circuit rezonant, a 
cărui frecvenţă se modifică în funcţie de deplasarea relativă a celor doi. Frecvenţa 
rezultată se măsoară cu un sistem de măsură portabil şi se transformă în deplasări.   
Precizia de măsurare atinge 1/100 mm. Bara centrală se poate cupla cu alte tronsoane 
şi poate avea până la un sensor pe metru.  
 

 
Fig. A1. Alcătuirea distoforului. 

Radioforul  
Aparatul constă dintr-o bară centrală ancorată în capătul forajului. Celălalt cap este 
prevăzut cu un sensor inductiv. Bara se poate deplasa liber în interiorul unui inel fixat 
în foraj. Inductanţa mutuală dintre bară şi inel determină frecvenţa rezonantă. Această 
frecvenţă este transmisă prin radio la un sistem de măsură care o converteşte în 
deplasări. Pentru ilustrare, în figura A2 este prezentată o aplicaţie a radioforului în 
monitorizarea unui versant în zonă de chei. 
 
Extensoforul 
Este un extensometru de foraj mobil, care permite măsurarea continuă a deplasărilor 
axiale ale rocii în lungul forajului. Principiul de măsurare este acelaşi cu al 
distoforului. 
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Fig. A2. Urmărirea comportării unui versant în surplombă cu radioforul. 
 
Rocmetrul sau Extensometrul  
Una sau mai multe bare de lungime predefinită sunt îmbrăcate într-o tubaţie de naylon 
pentru a evita frecarea cu pereţii. Barele au capătul fixat într-un cap de ancoraj de oţel. 
De regulă trei bare sunt introduse în foraj. Întregul ansamblu se injectează fixând 
astfel capetele de ancoraj. Barele sunt libere să se mişte în tecile de naylon. 
Deplasările relative dintre ancoraje şi capătul barelor sunt măsurate fie cu micrometre, 
fie cu traductori electrici, montaţi la capătul liber al barelor. Un tip special de 
extensometru, denumit MEXID, prezentat în figura A3,  este dezvoltat pentru 
excavaţiile în sistem TBM. Acesta  are complet preansamblate trei bare cu datalogger 
integrat şi se poate insera într-un foraj de numai 48 mm diametru.  
 

 
Fig. A3. Extensometru cu sistem automat de citire. 

 
Sistem de urmărire a crăpăturilor din rocă - Wire Crackmeter 
Monitorizează crăpăturile de întindere formate în roca, în cazul versanţilor naturali 
sau excavaţiilor în rocă. De o parte şi de alta a crăpăturii se fixează reperi. Un reper 
serveşte şi pentru a fixa un cablu pe care îl ţine sub tensiune constantă. Celălalt capăt 
este prevăzut cu un tambur, pe care se înfăşoară cablul. La orice deplasare relativă 
între reperi cablul se înfăşoară sau se desfăşoară pe sau de pe tambur, producând un 
semnal electric direct proporţional cu deplasarea.  
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Aparatul permite determinarea profilului 
curgerii subterane şi a presiunilor din masivul de 
rocă în lungul unui foraj, fără a afecta curgerea. 
O teacă şliţuită este fixată în foraj, iar în 
interiorul acesteia se introduce o membrană 
tubulară în care se crează o presiune mai mare 
decât presiunea aşteptată a apei subterane. Sonda 
piezofor este introdusă în foraj şi coborâtă până 
la adâncimea dorită. Prin packere, deasupra şi 
dedesubtul sondei piezofor, se izolează 
porţiunea în care se face măsurarea. Se coboară 
presiunea în porţiunea izolată şi ca urmare 
presiunea apei din masiv forţează membrana în 
spre interiorul forajului. Prin reducerea de volum 
presiunea din interior creşte până la echilibrarea
presiunii exterioare. Valoarea acestei presiuni se 
măsoară, iar timpul scurs până la echilibrarea 
presiunilor permite aprecierera permeabilităţii 
rocii (fig. A5).  

Inclinometrul 
In interiorul unui foraj vertical este amplasat un tub flexibil cu renuri, care asigură 
ghidarea sondei înclinometrice atunci când este coborâtă pentru măsurători. Sonda 
cuprinde un pendul electric magneto – rezistiv sau un servo – accelerometru care 
permite determinarea înclinării axei sondei în raport cu verticala. Măsurând înclinările 
se poate deduce mărimea deplasării laterale şi se pot localiza, prin punctele de 
frângere a diagramei deplasărilor măsurate, suprafeţele de alunecare. Principiul de 
măsurare cu înclinometrul este prezentat în figura A4. 

 
Fig. A4. Alcătuira şi principiul de măsură al înclinometrului. 

 
2. Măsurarea presiunilor interstiţiale 
 
Piezoforul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fig. A5. Principiul piezoforului. 
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Piezometrul 
Piezometrele cu coardă vibrantă, ceramice sau electrice servesc măsurării presiunii în 
locaţii stabilite în lungul unui foraj de observaţii. Indiferent de tipul de aparat 
presiunea apei transmisă printr-un filtru poros deformează o diafragmă sau o placă 
suport. În cazul piezometrelor cu coardă vibrantă deformarea diafragmei produce 
modificarea tensiunii din fir şi ca urmare modificarea frecvenţei de rezonanţă. Pătratul 
frecvenţei de rezonanţă este direct proporţional cu presiunea aplicată pe diafragmă. În 
cazul piezometrelor ceramice, pe o placă ceramică deformabilă sunt montate fire 
tensometrice (traductoare electrice). Rezistoarele sunt formate prin tehnologia 
utilizată la inscripţionările ecranelor. Deformarea diafragmei ceramice produce 
modificarea rezistenţei electrice a montajului, care este direct proporţională cu 
presiunea aplicată pe diafragmă. Piezometrele sunt montate în foraj la adâncimile 
dorite. Un filtru de nisip este poziţionat în jurul piezometrului care este izolat prin 
dopuri de bentonită deasupra şi dedesubtul filtrului. În figura A6,a este prezentată 
echiparea unui foraj de studii cu piezometre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. A6,a. Foraj echipat cu piezometre.       Fig. A6,b. Piezometru Casagrande. 
 
Piezometrul Casagrande 
Piezometrul Casagrande permite măsurarea presiunii apei la adâncimea dorită prin 
izolarea porţiunii forajului în care este instalat capul de măsură (fig. A6,b). Izolarea se 
face cu dop de bentonită. O pereche de tuburi asigură intrarea şi respectiv evacuarea 
apei în cazul spălărilor. Nivelul apei din tub se măsoară cu o sondă electrică sau 
acustică. Se pot folosi şi traductoare de presiune montate în tubaţie.  
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9.2. URMĂRIREA COMPORTĂRII EXCAVAŢIILOR ÎN ROCĂ 
 
9.2.1. PRINCIPII GENERALE 
 
Urmărirea comportării rocii din vecinătatea excavaţiilor subterane se realizează în 
toate cele trei perioade din viaţa lucrării subterane: investigaţii de teren, execuţie şi 
exploatare pe termen lung (King,  1986). 
 
În faza investigaţiilor de teren, necesare realizării proiectului, pe lângă determinarea 
caracteristicilor mecanice – deformabilitate, rezistenţă, permeabilitate, stare iniţială de 
effort - care sunt implicate în toate problemele de mecanica rocilor, în cazul 
excavaţiilor subterane sunt necesare determinări specifice privind deplasările de 
convergenţă, fenomenele de decomprimare, împingerea rocii asupra diferitelor 
sisteme de sprijinire. Determinările se fac deobicei în galerii de studii, care pot fi 
galerii direcţionale ale viitoarei lucrări definitive (Panet, 1976). Dacă faza de 
investigaţii de teren se realizează cu mult timp înainte de declanşarea execuţiei, atunci 
în galeriile de studii se pot face şi determinări de evoluţie în timp a deformaţiilor 
conturului excavat şi ale rocii din vecinătatea conturului, punând în evidenţă 
fenomenele de curgere lentă. În aceaşi fază se realizează şi investigaţii privind 
caracteristicile rocii, cum sunt fracturarea, alterarea, dar mai ales determinări privind 
scheme de puşcare, efectul predecupajului, posibilităţile de ancorare, reţete pentru 
torcret etc.  
  
În perioada de execuţie se urmăresc cu precădere fenomenele de interacţiune dintre 
rocă şi sistemele de sprijinire. Urmărirea se face în anumite secţiuni de măsură, 
echipate corespunzător. Alegerea acestor secţiuni se face în funcţie de geologia 
masivului, fiind preferate zone cu roci omogene şi cu stratificaţie / şistuozitate 
caracteristică majorităţii traseului.  Măsurarea deplasărilor de convergenţă este cel mai 
frecvent folosită (Brady  ş i  Brown,1993). Este o determinare simplă şi se poate 
realiza şi în condiţii de şantier. Măsurarea presiunii rocii asupra sprijinirii constitue un  
mijloc sigur de verificare a ipotezelor de calcul din faza de proiectare. Se utilizează 
ancore instrumentate şi celule de presiune plate, tip Glozl. Adiţional se măsoară 
afluxul de apă în galerie şi în special evoluţia debitului infiltrat atunci când se 
traversează zone de contact între formaţiuni geologice diferite.  
 
În perioada de exploatare urmărirea comportării cămăşuelii definitive se face cu 
precădere pentru menţinerea siguranţei lucrărilor pe durata de viaţă a construcţiei. 
Sistemului de urmărire realizat pentru perioada de execuţie, care continuă să fie 
funcţional, i se adaugă noi instrumente, destinate măsurării nivelului eforturilor din 
cămăşuiala definitivă. Sunt utilizate prese plate dispuse transversal în secţiune, pentru 
măsurarea eforturilor inelare, respectiv tangente la extradosul cămăşuelii, la interfaţa 
dintre sprijinire şi cămăşuiala definitivă, pentru detrminarea împingerii rocii. 
Măsurarea şi analiza deformaţiilor cămăşuelii este principala componentă a sistemului 
de urmărire. Datorită faptului că rigiditatea cămăşuelii este semnificativă, deplasările 
intradosului sunt foarte mici. Ca urmare sunt necesare sisteme de măsură cât mai 
precise, altele decât cele utilizate pentru măsurătorile de convergenţă în faza de 
execuţie. Cu titlu de exemplu, în figura 9.4 este prezentată metoda denumită 
„photoprofil”, socotită de mare precizie (Panet, 1976). Este bazată pe principiile 
fotogrameriei. Secţiunea de măsură este materializată de raza luminoasă proiectată pe 
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peretele cămăşuelii,  în timp ce distanţele rezultă din prelucrarea înregistrărilor 
realizate cu o cameră foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 9.4. Principiul metodei fotoprofil. 
 
 
9.2.2. PARAMETRI MĂSURAŢI 
 
În cazul excavaţiilor subterane urmărirea comportării este axată pe fenomenele de 
interacţiune dintre masivul de rocă şi sprijinirea provizorie sau cămăşuiala definitivă. 
Pentru a verifica corespondenţa dintre concepţia de proiectare şi comportarea efectivă 
a sistemului, parametri măsuraţi sunt: 
 

 deplasările conturului excavat, 
 presiunea exercitată de rocă asupra sprijinirii sau a cămăşuelii definitive, 
 deformaţiile rocii în interiorul masivului, 
 mărimi complementare, cum sunt temperatura în subteran, presiunea 

interstiţială a apei, emisii acustice, factori meteorologici externi etc. 
 
9.2.2.1. Deplasările şi deformaţiile rocii. Deplasările măsurate sunt fie deplasări ale 
conturului excavat sau ale sprijinirii, fie deplasări ale cămăşuelii definitive.  
 
Deplasările conturului excavat sunt denumite deplasări de convergenţă şi se referă la 
deplasări diametrale ale secţiunii excavate. Ele definesc deformaţia ansamblului rocă 
sprijinire şi sunt cele mai utile pentru aprecierea fenomenelor de interacţiune dintre 
rocă şi elementele sprijinirii. În lungul galeriei sau tunelului, în spatele frontului 
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excavaţiei, se stabilesc secţiuni de măsură echipate cu reperi şi instrumente de măsură. 
La alegerea poziţiei acestora se ţine seama de natura geologiei, de reprezenatativitatea 
lor în raport cu condiţiile de ansamblu, de istoricul comportării  secţiunilor de măsură 
precedente. Măsurarea efectivă constă în determinarea distanţei dintre reperi plantaţi 
pe contur. Nu este necesară o aparatură complexă ci siteme topografice clasice – 
ruleta / banda gradată şi firul de invar. Rezultatul măsurării se prelucrează direct, fără 
convertirea datelor măsurate în mărimi de răspuns. Prezintă avantajul că singurele 
elemente expuse condiţiilor de şantier între două măsurători sunt numai reperii.  
 
Deplasările cămăşuelii definitive definesc deformata acesteia şi permit compararea cu 
predicţiile de calcul din faza de proiectare. Pe baza lor se fac evaluări periodice ale 
siguranţei şi, după caz, se promovează lucrări de reparaţii sau ramforsare. Măsurarea 
deplasărilor face parte din sistemul de urmărire pe termen lung. Reperii din 
cămăşuială se integrează în secţiunile de măsură în sistemul AMC de ansamblu al 
tunelului sau galeriei (vezi fig. 9.6). Precizia de măsură depinde de ecartul de variaţie 
al deplasărilor măsurate. În principiu, metodele de măsurare se grupează în trei 
categorii: 

- metode care determină deplasările tridimensionale ale secţiunii de măsură: 
geodezice sau fotogrametrice; 

- metode care determină deplasările în planul secţiunii de măsură: 
profilografe sau fotoprofile (vezi fig 9.4);  

- metode care determină deplasările uneor baze liniare de măsură: 
extensometrice sau topografice. 

 
9.2.2.2. Presiunea rocii asupra sprijinirilor. Mărimea presiunii rocii, denumită uneori 
şi împingerea muntelui, este o măsură directă a interacţiunii cu lucrările de sprijinire 
şi serveşte la adaptarea continuă a sistemului de sprijinire la condiţiile geologice din 
front. Modul de fructificare a informaţiilor privind presiunile măsurate este detaliat în 
capitolul 6 al cărţii, în paragraful 6.9. 
 
Dispozitivele de măsură sunt specifice diferitelor tipuri de sprijinire. În cazul 
sprijinirilor rigide, cu cintre metalice grele sau cu inele de beton armat sitemul de 
măsură ţine seama de rigiditatea mare a sprijinirii. Pe interfaţa dintre rocă şi sprijinire 
se poziţionează celule de presiune plate, tip Glözl, iar în inelul de beton, dacă 
susţinerea este prin betonare, se înglobează extensometre cu coardă vibrantă. 
Condiţiile de contact între celula de presiune totală şi conturul excavat trebuie tratate 
cu atenţie, în special în cazul rocilor puţin deformabile. Măsurarea directă a presiunii 
de contact este cea mai concludentă, dat fiind faptul că  eforturile din inelul susţinerii 
sunt influenţate de caracterul hiperstatic al acesteia şi de cedările locale în vatră sau la 
naşteri (Andrei ,  1983).  
 
În cazul sprijinirilor cu armoferme nu se mai pot insera celule de presiune şi pentru 
determinarea interacţiunii pe barele principale se instalează extensometre cu coardă 
vibrantă (fig. 9.5). 
 
Dacă sprijinirea este de tip elastic, cu ancore şi torcret, o măsură directă a presiunii 
rocii se poate obţine prin echiparea unora dintre ancore cu celule de presiune de 
ancoraj sau cu extensometre ataşate barei. Eforturile sau forţele axiale din ancore se 
pot converti cu uşurinţă în presiune a rocii. 
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Fig. 9.5. Echiparea cu extensometre a armofermei. 
 
 
9.2.2.3. Instrumentarea tunelelor. Condiţiile geologice foarte variate, particularitatea 
formei şi a dimensiunilor secţiunii transversale,  importanţa tunelului influenţează 
direct sistemul de urmărire al construcţiei definitive. În figura 9.6 se prezintă cu titlu 
de exemplu instrumentarea complexă a unui tunel rutier (SISGEO, 2002). În cazurile 
concrete unele AMC-uri pot lipsi sau pot fi înlocuite cu altele similare. 
 
Măsurarea deplasărilor este realizată cu bara de invar datorită robusteţei sistemului. 
Extensometrele de foraj furnizează date utile privind stabilitatea echilibrului 
cămăşuială – rocă şi depistează în avans orice tendinţe de cedare locală a rocii. 
Aceleaşi date se obţin şi prin extensometrele mobile.  
 
Celulele de presiune de la extrados, rămase de la execuţie în spatele torcretului, 
confirmă stabilizarea sistemului dacă dau valori în aceaşi plaje. Aceaşi utilitate o au 
ancorele instrumentate pentru măsurarea forţei axiale, de asemenea rămase de la faza 
de execuţie. Tot din perioada de execuţie au rămas accelerografele. În primă fază 
acestea au servit la determinarea vibraţiilor din exploziile de excavare dar pot servi 
ulterior pentru măsurarea vibraţiilor din exploatare.  
 
Extensometrele betonate şi celulele de presiune totală din inelul de beton permit 
măsurarea eforturilor tangenţiale şi inelare, care prin compararea cu valorile 
determinate prin calcule confirmă ipotezele de proiectare şi dau măsura rezervelor de 
siguranţă. 
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Celulele şi forajele piezometrice măsoară presiunea interstiţială din rocă şi permit 
verificarea eficacităţii lucrărilor de etanşare şi drenaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – celulă de presiune      6 – extensometru mobil 
2 – extensometru de foraj    7 - ancoră cu cap de măsură 
3 – ancoră cu extensometru  8 – foraj piezometric 
4 – celulă de presiune Glözl  9 – celulă tensometrică 
5 – fir de invar          10 – Celulă piezometrică 

    14 -  accelerometru 
   

 Fig. 9.6. Instrumentarea unui tunel rutier. 
 

 
 

Secţiunea 1

Secţiunea 2

Secţiunea AMC 1 Secţiunea AMC 2
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APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL (AMC) PENTRU LUCRĂRI 
SUBTERANE 
 
În această secţiune se prezintă sumar unele dintre aparatele de măsură cel mai frecvent 
folosite în urmărirea comportării rocii din vecinătatea conturului excavat. Detalii 
privind domeniile de măsură, precizia, condiţiile de montare, modalitatea de citire şi 
interpretare sunt  disponibile în prospectele firmelor producătoare. 
 
1. Măsurarea presiunilor de contact 
 
Celulela de presiune cu traductor de presiune  
Eeste alcătuită dintr-un cilindru de oţel inoxidabil prevăzut cu un traductor de 
presiune şi un sistem de citire de la distanţă. Cilindrul de oţel este format din două 
plăci sudate pe contur şi foarte apropiate, formând o cavitate îngustă umplută cu ulei 
degazeificat. Un cablu electric conectează celula cu sistemul de citire.   
 
 
Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celula de presiune hidraulică  
Este utilizată pentru măsurarea presiunilor de pe interfaţa dintre sprijinire şi rocă, sau, 
după caz, a eforturilor din inelul de beton al sprijinirii. Celula este alcătuită din două 
plăci de oţel inoxidabil sudate pe contur care lasă între ele o cavitate foarte îngustă. 
Cavitatea este umplută cu ulei degazeificat pentru a conferi o bună rigiditate. O 
tubaţie de înaltă presiune conectează cavitatea cu un traductor de presiune. Presiunea 
de contact care acţionează asupra plăcilor celulei se transmite uleiului. Modulul de 
elasticitate al sistemului plăci – ulei este de cca 50000 MPa asigurând reacţie 
instantanee la modificările de presiune. 
steel ribs application the 
pressure pad body is a simple  
plate aways connected to a 
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Celula de presiune tip diafragmă  
Este destinată măsurării eforturilor radiale şi tangenţiale din torcretul sprijinirilor 
elastice tip NATM. Celula este alcătuită dintr-o diafragmă şi tubaţia care leagă 
diafragma cu sistemul de citire al presiunii. Diafragma este formată din două plăci de 
oţel sudate pe contur între care se introduce ulei special degazeificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Măsurarea forţelor din ancore 
 
Celula hidraulică inelară 
Este o celulă de formă inelară umplută cu un fluid hidraulic conectată la un 
manometru digital. O placă de distribuţie este interpusă între celulă şi piuliţa ancorei. 
Presiunea din celulă este direct proporţională cu forţa din ancoră. Manometrul este 
calibrat astfel încât se citesc direct forţe. O variantă a celulei înlocueşte manometrul 
cu un traductor rezistiv. 
 
 
 
dial gauge manometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancora cu bară instrumentată 
Barei de ancoraj îi sunt ataşate extensometre în renuri special practicate. La capul 
barei sunt montate cutia de măsură şi cablul de alimentare. Extensometrele pot fi şi  

 

 

 

Manometru 
Placă de 
distibuţie 

Celulă de testare 
a ancorei 

Placă de repartiţie 
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 înglobate într-o zonă a barei ancorei. Indiferent de tipul de montaj extensometrele 
măsoară deformaţiile axiale care sunt convertite în forţe axiale. 
 

 
 
 
 
3. Măsurarea deplasărilor de convergenţă 
 
Panglica gradată 
Există o varietate mare de panglici gradate utilizate pentru măsurarea distanţelor. În 
cazul deplasărilor de convergenţă este necesară o precizie zecimi de mm şi ca urmare 
construcţia sistemului de măsură este mai compexă. În panglică este menţinută o 
tensiune constantă printr-un resort tarat. Citirile se fac cu un vernier sau cu un 
microcomparator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panglica 
gradată 

 
panglicii 
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Firul de invar 
Firul se poziţionează între reperii betonaţi în rocă.  Principiile sunt similare cu cele de 
la panglica de oţel sau invar. Capetele firului sunt prevăzute cu un sistem de fixare, 
unul pe reper cel de al doilea pe sistemul de măsură. Firul este tensionat de un 
dinamometru iar citirile se fac cu un microcomparator sau cu un vernier. 
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