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Podul de la Giurgiu

Pod c.f. peste Nistru
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Pod c.f. peste Nistru

Efectele navigaţiei asupra canalului

1. valuri de navigație
2. curentul invers
3. curentul de elice
4. curentul de spălare creat de unda pupa
5.  ridicări/coborâri rapide ale nivelului (pe 

taluz)
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Efectele navigaţiei asupra canalului 
(continuare)

1. valuri de navigație

valuri  divergente  / se propagă spre mal

valuri  transversale / se propagă în lungul canalului

Efecte valuri divergente: 
• izbire
• ridicare pe taluz + spălare ascendentă + înecarea protecției, apoi 
spălare descendentă

Efecte valuri transversale: 
• spălare laterală (în lungul 
canalului)

-importantă mai ales pentru îmbrăcăminți impermeabile

- importantă mai ales pentru îmbrăcăminți granulare 
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Efectele navigaţiei asupra canalului 
1. valuri de navigație

Efectele navigaţiei asupra canalului 
1. valuri de navigație
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Efectele navigaţiei asupra canalului 
1. valuri de navigație

Efectele navigaţiei asupra canalului 
(continuare)

2 & 3. curentul invers și curentul de elice

eroziuni

depuneri

secțiunea tinde la forma parabolică !!

Măsură de protecție: mărirea rezervei de adâncime

4. curentul de spălare creat de unda pupa
acționează longitudinal → protecție taluz
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Efectele navigaţiei asupra canalului 
(continuare)

5. ridicări/coborâri rapide

Nnav

coborâre: 25 – 30 cm/s
urcare: ≈ 15 cm/s
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f∆z Efecte la taluz: importante sunt prima 

coborâre şi prima urcare, celelalte având 
efecte minore 

Efectele depind de tipul de îmbrăcăminte

a) îmbrăcăminţi permeabile
- prima coborâre

strat anrocamente mari

2 strate filtre: - pietriş
- nisip

⇒Izvorârea apei (subterane) din mal (din golurile îmbrăcăminţii)

⇓ pericol antrenare hidrodinamică a straturilor intermediare / apar 
caverne, prăbuşiri, deformări (particulele antrenate vor fi deplasate de valuri)

- ridicarea + oscilaţia inundare →  saltaţie:
fragmentele fine pot fi puse în suspensie
↓

următoarea coborâre antrenează tot

⇒ deformare îmbrăcăminte ⇒ dezmembrare
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b) îmbrăcăminţi impermeabile
- prima coborâre

→ inversarea încărcării din 
presiunea hidrostatică

→ apare forţă de saltaţie
(mărime pulsatorie !!)

Îmbrăcămintea poate fi săltată (ridicată) de pe pat

⇓ joc al acesteia pe taluz (foarte periculos)

- creştere de nivel creştere pulsatorie a presiunii hidrostatice
= efectul de pilonare = presare pe taluz, 
deformare suplimentară

apare risc de fisuraţie, degradare rosturi

curenţi spălare, evoluţie caverne, etc.

6. efect accidental: izbirea navelor

Afuiere – antrenare material până la 
suprafața platformei
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Îmbrăcăminţi de protecţie pentru taluze

Condiţii pentru îmbrăcăminte:
• execuţie uşoară şi rapidă, cost redus
• lucrări de întreţinere ieftine, uşor executabile
• să ţină seama de posibilitatea de extindere a 

secţiunii navigabile
• să ţină seama de condiţiile economco-sociale 

locale: raportul dintre preţul forţei de muncă şi cel 
al utilajelor, existenţa forţei de muncă, 
accesibilitatea materialelor, etc.

Tipuri de îmbrăcăminţi - permeabile

- impermeabile

- grele

- uşoare
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Îmbrăcăminţi de protecţie pentru taluze
(continuare)

Criterii de alegere a tipului:
• natura terenului / pe terenuri uşoare → îmbr. uşoare

• raportul relativ între nivelul apei subterane şi nivelul 
de navigaţie

Probleme de rezolvat la proiectare
• rezistenţa la acţiunea mecanică
• alcătuirea de ansamblu

Acţiunile mecanice - greutatea proprie
- presiunea hidrostatică
- efectele navigaţiei
- curentul longitudinal
- acţiunea statică şi dinamică a gheţii

- OMUL 
= factor distructiv

Îmbrăcăminţi de protecţie pentru taluze
(continuare)

Factori care influenţează alcătuirea de ansamblu:
• tipul de taluz, caracteristicile geotehnice
• panta taluzului
• înălţimea taluzului

Îmbrăcăminţi permeabile
materiale de bază: piatră 
spartă, nisip, pietriş, 
prefabricate de beton, 
geotextile, fascine, plasă sârmă

stratele permeabile se 
dispun după regula filtrului 
invers

Îmbrăcăminţile permeabile absorb şi disipează cel 
mai bine energia valurilor
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Îmbrăcăminţi impermeabile

- tip uşor: argilă (folie plastic) + strate protecţie la exterior
• anrocamente
• pietriş
• nisip
• strat etanş / argilă 10...15...20 cm
• nisip (= strat suport)

- anrocamente penetrate 
cu bitum

NAS

Nnav barbacane

prism drenant

Îmbrăcăminţi impermeabile (continuare)

- plăci beton armat (ca la baraje, cu rosturi, etc.)

- beton asfaltic (compoziţie apropiată de a asfaltului de la drumuri)
• - poate urmări deformaţia terenului
• - reparaţii uşoare
• - turnare fără rosturi

- moloane beton (un exemplu)
impermeabilizare rosturi cu 
mastic bituminos, care se 
pune înainte de a pune al 
doilea molon

Nnav
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Îmbrăcăminţi impermeabile (continuare)

- exemplu din Olanda

• - balast lestare
• - saltele trestie
• - folie polietilenă
• teren de bază = argilă afuiabilă

Folia împiedică pătrunderea curenţilor provocaţi de valuri la terenul de bază
Caroiajul împiedică dispersarea balastului
Execuţia s-a făcut la uscat

Protecţie taluz pe canalul Mittelland

protecţie anrocamentedig etanş
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Sector din Canal Midi

Pauză
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Canalul Bega
Timişoara

Sânmihaiu 
Român

Sânmartinu 
MaghiarItebej

Klek

Stajicevo

Tisa

căderi ecluze 2,2 – 2,5 m

Trafic 1931: 250 mii t/an

1952: circulaţia oprită

Canalul Bega – nodul Sânmihaiu Român
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Canalul Bega – nodul Sânmihaiu Român

Canalul Bega – ecluza Itebej
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Pod-canal
la Magdeburg, peste Elba

Pod-canal Hohenwarten
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Pod-canal Hohenwarten

Pod-canal Hohenwarten
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Pod-canal Minden

Pod-canal Minden
1911-1914

L = 375 m
ad. apei 2,75 m
lăţime 29,7 m
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Pod-canal Minden
finalizat 1998

L = 398 m

lăţime 42 m

Tunelul du Rôve

1911-1916

lăţime 22 m (din care 2 
trotuare a 2 m)

adâncime 4 m

lungime 7120 m

înălţime deasupra apei 11 m


