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Slope – Stabilitatea taluzurilor 

Software pentru analiza stabilității taluzurilor 
prin metodele de echilibru limită: 
 
• FELLENIUS (1936) – echilibrul forțelor; 
• BISHOP (1955) – echilibrul forțelor. Factorul 

de siguranță se obține din echilibrul 
momentelor în raport cu centrul de rotație; 

• JANBU (1956) – extins la suprafețe de 
formă generică; 

• MORGENSTERN & PRICE (1965) – bazat pe 
echilibrul forțelor și momentelor; 

• SPENCER (1967) – echilibrul forțelor și 
momentelor per con; 

• BELL (1968) – distribuția presiunilor in 
lungul suprafeței de alunecare; 

• SARMA (1973) – satisface toate condițiile 
de echilibru – orizontal și vertical – pentru 
fiecare con. 
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DEM – Discrete Element Method for Slope Stability Analysis (1992) 

ZEN LIANG (2002) 
Back Analysis – analiză pentru calculul parametrilor seismici; 
Hoek & Bray – analiza taluzurilor în rocă. 
 
Calculul este desfășurat în condiții statice și seismice. Slope evaluează creșterea presiunilor neutre prin 
importarea accelerogramelor cu calcul automat al intensității Arias. 
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Metoda fâșiilor 

Masa de pamant alunecatoare este împărțită într-un număr convenient de fâșii. Dacă 
numărul fâșiilor este n, problema prezintă 6n-2 necunoscute.  
 
Ecuațiile disponibile sunt: 
• ecuații de echilibru pentru momentele n; 
• ecuații de echilibru la translația verticală n; 
• ecuații de echilibru la translația orizontală n; 
• ecuații relative criteriului de rupere n. 
 
În total, numărul de ecuații este 4n. 
 
Diferitele metode bazate pe teoria echilibrului limită se deosebesc in functie de modul 
in care este solutionat sistemul de ecuatii cu n-2 necunoscute. 
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Metoda Fellenius (1927) 

Cu această metodă, validă doar pentru suprafețe de alunecare de formă circulară, nu se iau în considerare 
forţele dintre fâșii astfel încât fortele sunt evaluate in baza urmatoarelor formule:  

Simplitate in rezolvarea ecuatiilor rezultand insa rezultate conservatoare (factori de siguranţă mici comparativ 
cu metodele mai complexe), mai ales pentru suprafeţele adânci sau la creșterea presiunii neutrale. 
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Metoda Bishop (1955) 

In aceasta metoda se considera contribuția tuturor  forțelor care acționează asupra blocurilor, fiind prima metoda 
care a relevat problemele legate de metodele conveționale. 
 
Ecuațiile folosite pentru rezolvarea problemei sunt: 
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Metoda Janbu (1967) 

Metoda Janbu extinde metoda Bishop la suprafețe de alunecare de formă oarecare. 
 
Când se lucrează cu suprafețe de alunecare de orice formă, brațul forțelor se schimbă (în cazul suprafețelor 
circulare rămâne constant și egal cu raza). În acest scop este mai convenabilă calcularea ecuației momentului în 
raport cu marginea inferioară a fiecărei fâșii. 

Acţiuni pe fâșia i conform teoriei lui Janbu și reprezentarea fâșiei   
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Opțiuni de calcul:  

 
• Funcția <Recalculează> pentru a calcula Fs-ul unei anumite suprafețe de centru X0, Y0 și raza R; 
• Identificarea suprafeței de alunecare critice prin calcul automat; 
• Calculul Fs pentru suprafețele care trec prin două puncte atribuite și tangente la o linie dreaptă cu 

panta de variație automata; 

• Calculul automat al Fs pentru suprafețele tangente la o linie dreaptă; 

• Calcularea Fs în raport cu o suprafață atribuită care trece prin trei puncte sau chiar un punct; 

• Posibilitatea de a efectua analiza de stabilitate a pantelor scufundate (de exemplu lacurile 

deluroase);  

• Analiza suprafețelor de formă generică; 

• Prezența seismului și a apelor subterane, de asemenea limitate; 

• Teren stratificat; 

• Analiza dinamică cu metoda Newmark. 
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Opțiuni grafice:  
 
• Afișarea izoliniilor factorului de siguranță; 
• Afișarea color a tuturor suprafețelor de alunecare examinate, împărțită la factorul de siguranță (fiecare culoare 

corespunde factorilor de alunecare incluși într-un interval fix); 
• Selectarea pachetului de suprafețe de imprimat; 
• Opțiuni <Anulați plasa>, <Mută plasa> și asignarea numerică a ochiului de plasă al centrelor; 
• Opțiunea <Translatare pânză freatică> care permite ridicarea sau coborârea pânzei freatice (comandă foarte utilă 

pentru analiza de sensibilitate a Fs cu modificări ale nivelului apei subterane); 
• Redarea straturilor cu culori și / sau texturi (texturile pot fi definite de utilizator); 
• Intrare grafică și numerică pentru suprafețele de alunecare necirculare; 
• Instrumente pentru introducerea textului, liniilor și poligoanelor pe foaia grafică. 
 
 
 
SLOPE PRODUCE RAPOARTE DE CALCULARE DETALIATĂ  
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STABILITATEA TALUZURILOR - Acțiune seismică  
Metoda pseudostatică  
 
Evaluarea acțiunii seismice 
Stabilitatea versanților față de acțiunea seismică este verificată prin metoda pseudo-statică.  

În scopul evaluării acțiunii seismice sunt luate în considerare următoarele forțe:  

 
 

cu Kh și Kv egali cu coeficienții seismici orizontali și verticali.  
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STABILITATEA TALUZURILOR - Acțiune seismică  
Metoda deplasării  
 
În aceasta metoda acțiunea seismică este definită prin intermediul unei accelerograme (variatia acceleratiei terenului 
in timp) iar răspunsul la acțiunea seismică este evaluat în termeni de deplasări accumulate, efectuând integrarea în 

timp a ecuației relative de mișcare între masa potențial instabilă și forma de bază. Este recomandabil să se 

compare efectele mai multor accelerograme (cel puțin 5), înregistrate în zone apropiate locului și calibrate 

corespunzător.  
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STABILITATEA TALUZURILOR - Acțiune seismică  
Metoda deplasării  

 
Calcularea accelerației critice.  
Acceleratia critică se defineste ca accelerația minimă necesară pentru depășirea rezistenței la alunecare a versantului. 
Comparând accelerația de vârf cu accelerația critică, zonele susceptibile la alunecări de teren induse vor fi identificate.  
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În cazul în care este necesară creșterea valorii gradului de siguranță, lucrările vor fi proiectate astfel încât să crească 
rezistențele disponibile și / sau să reduca starea de tensiune acumulata care tinde sa produca ruperea/cedarea. 
Aceste lucrări pot fi legate în principal de următoarele categorii:  
1. Ziduri de susținere; 
2. Terenuri armate; 
3. Rigidizari locale; 
4. Piloți; 
5. Ancoraje; 
6. Modificarea profilului versantului. 
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1. Ziduri de susținere 

Pentru fâșiile în care se încadrează zidul, greutatea Wi 

include inclusiv contribuția gravitațională a lucrării și 

rezistența oferită de perete la împingerea terenului 

(contraforță). 
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2. Terenuri armate; 
3. Rigidizari locale, cresteri ale capacitatii de rezistenta individuale; 

Pentru a evalua efectul stabilizator al fiecărei armături cu 

privire la mecanismul cinematic presupus, este necesar 

să se calculeze capacitatea de rezistenta a armăturii 

interceptate de suprafața de alunecare.  

Sistemul se bazează pe principiul îmbunătățirii 

caracteristicilor mecanice ale solului, conferind o 

rezistență la tracțiune sproita.  

Solurile sunt caracterizate de o rezistență semnificativă la 

compresiune, dar nu au o rezistență la tracțiune/intindere.  
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4. Piloți; 

Rezistența limită a piloților este evaluată prin următoarele 
metode:  
• Sarcina limită (Broms); 
• Sarcina limită (Ito & Matsui); 
• Metoda tensiunii tangențiale. 
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4. Piloți; 

Rezistența limită a piloților este evaluată prin metoda sarcinii limite Broms: 
Mecanismul de rupere poate fi de tipul:  
• Pilot scurt; 
• Pilot intermediar; 
• Pilot lung. 

Valoarea Qlim se calculează în funcție de mecanismul de rupere a pilotului (scurt, intermediar sau lung). 
Pentru a evalua rezistența limită pe metru liniar este necesar să se ia în considerare interacțiunea dintre piloți: 

𝑅𝑙𝑖𝑚= 𝑄𝑙𝑖𝑚 / 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎x 
Prin urmare, rezistența la proiectare va fi: 𝑅𝑑 = 𝑅𝑙𝑖𝑚 / ɣR. 
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4. Piloți; 

Rezistența limită a piloților evaluată prin metoda sarcinii limite  conform T.Ito & Matsui 
 
Valoarea lui Qlim se calculează în funcție de diametrul piloților și de spațiul liber dintre doi piloți 
consecutivi: 

𝑅𝑙𝑖𝑚= 𝑄𝑙𝑖𝑚 / 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎x 
Prin urmare, rezistența la proiectare va fi: 𝑅𝑑 = 𝑅𝑙𝑖𝑚 / ɣR. 

Rezistența limită a piloților evaluați prin metoda tensiunii tangențiale 

Cu această metodă Qlim se calculează făcând produsul între τmax și zona secțiunii pilotului. 
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5. Ancoraje; 

Având în vedere dimensiunile și caracteristicile de rezistență ale 
ancorajelor, rezistența la proiectare este calculată luând în 
considerare trei mecanisme posibile de colaps: 
1. Ruperea la întinderea barei Ta; 
2. Extractia barei din mortar Ts; 
3. Îndepartarea mortarului de teren Tf. 

 
Rezistența la proiectare 𝑇𝑑 = 𝑀𝑖𝑛 (𝑇𝑎, 𝑇𝑠, 𝑇𝑓)  
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6. Modificarea profilului versantului 
 
Lucrările de reprofilare servesc la reducerea 
pantei și pot fi realizate printr-o serie de 
trepte tip terasă.  
 

Pentru a crea terasele, acest tip de intervenție poate fi 
combinat cu utilizarea gabionului sau utilizarea unui teren 
armat, care pe fiecare terasă tinde să îmbunătățească 
stabilitatea locală a fronturilor individuale de excavare care  
sunt create.  



LoadCap – capacitatea portantă a fundaţiilor de suprafaţă  

Abordarea practică și aplicarea softului 
LoadCap 

 
Calculul capacității portante și a tasărilor pentru fundațiile de suprafață pe teren slab și stâncos.  
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Loadcap:tipuri de analize 
 
 Capacitatea portantă a fundațiilor superficiale pe soluri afânate și stâncoase, condiții statice și seismice, 

analiza drenată (CD) și nedrenată (CU), abordarea metodei clasice sau în funcție de media ponderată a 
straturilor, forajului, coeficientului de fond.  

 Calcularea creșterii sarcinii limită pe solul armat cu geogrile, deformarea armăturilor, forța de tracțiune 
datorată efectului membranei.  

 Verificarea deplasării fundației. 
 Calculul tasărilor: elastice (Timoshenko și Goodier), edometrice, Schmertmann, Burland și Burbidge, post 

seismice și cele diferențiale. 
 Bulbi de tensiune. 
 Tasările terasamentelor, stabilitatea la rotație. 
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Capacitatea portantă 
Terenuri afânate: 
• Terzaghi 
• Vesic 
• Hansen 

• Meyerhof 
• Metodo EC 7 
• Meyerhof and Hanna  

Corecţii seismice: 
• Paolucci & Pecker 
• Cascone-Maugeri 
• Richards et al 

Terenuri stâncoase: 
• Terzaghi 
• Zienkiewicz 
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Capacitatea portantă 
 
In metoda Prandtl, sarcina limită a unei fundații superficiale poate fi definită ca o valoare de încărcare mai mare decât 
cea anterioară, pentru care fenomenul de rupere sa extins la un volum mare de sol.  
Ruperea fiind definita dupa cu o lege de tipul:  
      (Ipoteza rezistenței la ruperea materialului) 
Ipotezele lui Prandtl: 
• Material fără greutate și prin urmare =0; 
• Caracterul rigid – plastic; 
• Încărcarea uniformă, verticală și aplicată pe o bandă de lungime și lățime infinită 2b (starea de deformare plană); 
• Tensiunile tangențiale nule la contactul dintre banda de încărcare și suprafața limită a semi-spațiului.  
 

 tanc
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Capacitatea portantă 
 
La momentul cedarii se verifică plastifierea materialului cuprins ȋntre suprafaţa limită a semi-spaţiului și suprafaţa 
GFBCD. 

Din echilibrul dintre forțele care acționează asupra oricărui 
volum de teren delimitat la limita inferioara de oricare dintre 
suprafețele de alunecare se obține ecuația q = B ∙ c, unde 
coeficientul B depinde numai de unghiul de frecare ϕ al solului.  
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Pentru ϕ = 0 coeficientul B este egal cu 5,14, deci q = 5,14 ∙ c. Pe baza acestei teorii au fost dezvoltate toate metodele 
ulterioare de cercetare și de calcul.  
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Formule - capacitatea portantă 
Terzaghi (1955) 

 
 
 
 
 
Terzaghi nu a explicat foarte clar cum a obținut coeficientul KP utilizat la calculul lui Nꙋ, valorile sunt tabelate în funcție 
de unghiul ϕ.  
Formula lui Terzaghi poate fi aplicată numai la fundațiile superficiale pentru care D ≤ B. 
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Pentru fundaţii: Continue Circulare  Radier general 

SC 1.0 1.3 1.3 

Sꙋ 
 

1.0 0.6 0.8 
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Formule - capacitatea portantă 
Meyerhof (1963) – Factori de formă, adâncime și de înclinare  

Sarcina verticală 
 
 
 

Sarcina înclinată 

 
 
Hansen (1963) 
Extinderea formulei Meyerhof constă în introducerea unui factor (bi) care ia în considerare posibila înclinare pe planul 
orizontal al suprafeței de așezare și un factor (gi) pentru terenul înclinat. 
 
 
 
 

Nq = ca pentru formula lui Meyerhof; 
 

Nc = ca pentru formula lui Meyerhof; 
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 Formule - capacitatea portantă 
 Vesic (1975)   

 

Formula Vesic este analogă cu formula Hansen, cu Nq și Nc ca pentru formula Meyerhof și Nꙋ după cum se arată mai jos:  
 
 
 
 
 
 
 

Factorii de formă și de adâncime care apar în formulele de calcul al capacității portante sunt aceiași cu cei propuși de 
Hansen; unele diferențe sunt raportate în schimb în factorii de înclinație a sarcinii, a terenului (fundația pe o pantă) și a 
planului fundației (baza înclinată).  
 

   tan1N2N
q
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 Media ponderată a straturilor 
Pentru calcularea capacității portante în soluri cu frecare și coeziune formate din mai multe straturi, valorile medii ale c și 
f pot fi considerate date de:  
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unde ci este coeziunea stratului de înălțime Hi, ɸi unghiul de frecare al stratului de înălțime Hi.  

Adâncimea maximă a terenului în discuție este de aproximativ 0,5 Btan (45 + ɸi/2).  
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 Modulul lui Winkler 
Coeficientul fundației indică relația dintre presiunea de contact în fiecare punct al fundației și deformarea relativă a 
terenului.  
 
 
 
Formularea propusă de Bowles pentru calculul coeficientului de subfundație este:  

 
 
unde fc este egal cu 2,54 / tasarea fundației (cm) și Q este sarcina pentru care se calculează tasarea exprimată în kPa.  
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 Efectul actiunii seismice asupra sarcinii limită  
Acțiunea cutremurului are ca rezultat accelerații în subsol (efect cinematic) și în fundație, datorită acțiunii forțelor 
inerțiale generate de structură în elevație (efect inerțial). În analiza pseudo-statică, prin modelarea acțiunii seismice 
numai prin componenta orizontală, aceste efecte pot fi luate în considerare prin introducerea coeficienților seismici 
numiți khi și khk, primul definit de raportul dintre componentele orizontale și verticale ale sarcinilor transmise la fundație 
și a doua funcție a accelerației maxime așteptate la amplasament. Formula generală a sarcinii limită se modifică după 
cum urmează:  

 
 
zc, zq,zꙋ = coeficienți de corecție datorită efectului inerțial;  

 
cꙋ = coeficient de corecție datorită efectului cinematic. 
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 Efectul seismic asupra sarcinii limită 
Efectul cinematic  
Efectul cinematic modifică doar coeficientul Nꙋ în funcție de coeficientul seismic khk:  

 
Unde: 
βs = coeficientul de reducere a accelerației maxime așteptate la amplasament;  
g = accelerația gravitațională;  
SS = coeficientul de amplificare stratigrafică;  
ST = coeficientul de amplificare topografică;  
ag = accelerația orizontală maximă așteptată pe un sit de referință rigid. 
Coeficientul de corecție pentru efectul cinematic este luat în considerare prin relațiile din tabel.  
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 Efectul seismic asupra sarcinii limită 
Efectul inerţial  
Efectul inerțial poate fi luat în considerare indirect prin factorii de înclinare a sarcinii (chenar albastru) sau factorii de 
corecție datorați efectului inerțial pot fi calculați cu autori diferiți: Paolucci-Pecker, Cascone-Maugeri, Richards și colab. 
(chenar roșu).  

În primul caz, prin introducerea verificării, programul efectuează corecția 
privind sarcina limită legată de efectele inerțiale prin factorii de înclinare 
a sarcinii (este indicat să se raporteze acțiunea tăierii seismice).  

În cel de-al doilea caz, programul continuă să calculeze coeficientul khi și 
din acest parametru calculează corecțiile dupa diferite metode.  
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 Efectul seismic asupra sarcinii limită 
  Efectul inerţial – Paolucci-Pecker 

 Efectul inerţial – Cascone-Maugeri 

Se aplică ca o reducere doar factorului de capacitate portantă Nꙋ . 

 
 
 

Terenuri pur coezive  
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 Acțiune seismică  
 Calcularea automată a coeficienților seismici pe întreg teritoriul României  
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  Armare cu geosintetice 
La multe construcții, fundațiile sunt construite pe depozite coezive care au o capacitate portantă redusă sau         
probleme de tasare.  
O metodă convențională pentru a rezolva problema este înlocuirea, sub fundație, a terenului in situ cu o grosime 
adecvată de teren granular și, dacă este necesar, mărirea dimensiunii fundației. 

 
O soluție alternativă și mai puțin costisitoare este folosirea armăturilor sub fundație. Zona compozită rezultată are 
funcția dublă de creștere a capacității portante și de îmbunătățire a distribuției presiunilor asupra terenului subteran, 
reducând tasările. 
 
 
  

 

Armarea acționează în sol cu următoarele mecanisme  
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  Armare cu geosintetice 

Efectul de membrană: sarcina aplicată induce o mișcare a fundației și a solului. Datorita rigiditatii armaturilor se 
dezvolta forțe de tracțiune care tinde să contracareze sarcina verticală 
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  Armare cu geosintetice 
Efectul de restricție: interblocarea bucăților de sol în ochiurile geogrilei limitează deformarea laterală și, prin urmare, 
tensiunea de intindere care se dezvoltă în elevația structurală. Deformarea verticală a terenului este redusă. 
Deoarece comportamentul solurilor depinde de nivelul de tensionare atins, îmbunătățirea deformării laterale 
mărește modulul de rezistență la compresiune a solului, îmbunătățind astfel capacitatea portantă a terenului armat. 
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  Armare cu geosintetice 
Mecanismul de armare ȋn LOADCAP 
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  Armare cu geosintetice 
Mecanismul de armare ȋn LOADCAP 
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  Verificarea la alunecare 
Verificarea alunecării are scopul de a exclude faptul că fundația dezvoltă o deplasare relativă în raport cu planul său de 
așezare. Acțiunea de proiectare este dată de componenta rezultantă a forțelor într-o direcție paralelă cu planul de 
alunecare al fundației, în timp ce rezistența de proiectare este dată de valoarea forței paralele cu același plan la care 
corespunde alunecarea fundației (funcția litologiei prezente).  
Rezistența de calcul pentru forfecare și aderență este evaluată în funcție de expresia:  

 
unde: 
Pv = rezultanta forțelor perpendiculare pe planul de alunecare ; 
Ca = aderența; 
B = baza fundației; 
Pp = rezistența pasivă; 
Td = forța de tăiere. 
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   Verificarea la alunecare 

Parametrii geotehnici, [%] Pp   

Rezultatele verificării 
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  Tasări 
Terenuri coezive 
Aplicarea unei sarcini de dimensiuni finite pe un teren coeziv generează o serie de fenomene care pot fi schematizate 
așa cum se arată în figură.  
Si = tasarea imediată, stratul de argilă este deformat la un 

volum constant (condiții nedrenate); 

Sc –  tasarea de consolidare, începutul fazei de drenaj, 

transferul progresiv al încărcăturii din faza fluidă spre 

scheletul solid (expulzarea apei din golurile interstițiale);  

SS - tasarea secundară, în această fază suprapresiunea 

interstițială este disipată (Δu = 0), continuă să exercite 

sedimentare în timp datorită deformărilor vâscoase în 

condițiile drenate. Tasarea de consolidare reprezintă 

aproape întotdeauna rata predominantă, cea care 

influențează în cea mai mare parte considerațiile de 

proiectare.  
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  Tasări 
Terenuri coezive 

Aplicația de calcul convențională este împărțită în două faze independente: 
- evaluarea tensiunilor verticale induse la diferite adâncimi utilizând teoria elasticității; 
- calcularea tasării fundației prin referire la parametrii testului edometric. 

’v0+Dv < ’p 

’v0 = ’p (OCR=1)  

’v0+Dv > ’p   (OCR>1)   
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  Tasări 
Terenuri coezive 

Ca o alternativă la parametrii RR și CR (respectiv, raportul de recompresie, raportul de compresie obținut din testul 
edometric) este posibil să se facă referire la modulul edometric Eed. 

Tasarea edomedtrică ȋn stratul i: 

ed
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D
D

Tasarea totală al stratului compresibil: 

sc  sed =Ssedi 
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  Tasări 
Date suplimentare pentru calculul tasărilor edometrice 

Dacă este aleasă opțiunea "Modul edometric", valoarea modulului trebuie raportată 
aici. 

Raportați OCR pentru terenuri supra-consolidate 

Alegerea calculului: parametrii RR, CR sau modul edometric Eed 

Parametrii de calcul ai tasărilor secundare 

Acesta este activat dacă opțiunea de calcul RR, CR este aleasă. În aceste câmpuri 
trebuie raportată valoarea numerică a celor doi parametri. 
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  Tasări 
    Rezultatele calcului tasărilor edometrice 

Metoda de consolidare unidimensională a lui Terzaghi este 
valabilă numai dacă modulul edometric este prezentat în 
stratigrafie. 

Metode de calcul al creșterii presiunii în teren. 

Rezultatul calculului tasărilor edometrice. 

Decursul tasărilor ȋn timp, sedimentări secundare. 
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  Tasări 
    Rezultatele calcului tasărilor edometrice 

Valoarea suprasarcinii Coordonatele polare ale punctului de analiză 

 
Amprenta fundației: în mișcare cu cursorul mouse-ului, 
programul oferă tasările relative legate de punctul de analiză și 
le raportează în tabelul cu rezultate. Tabel cu rezultate 
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  Tasări 
Terenuri coezive 

Dacă în datele stratigrafice se raportează în modulul elastic în loc de modulul edometric, Loadcap calculează tasările 
aplicând formula Schmertmann. 

Δq’ = presiunea netă efectivă  
σ’v0 = tensiunea verticală efectivă care acționează asupra planului de fundare  
C1 = coeficientul de adâncime (1- 0.5 σ’v0 / Δq’) 
C2 = coeficientul tasării secundare (1 + 0.2 log t / 0.1) 
E’ = modulul elastic 
Iz = Coeficientul de influenţă care variază cu adâncimea în funcţie de geometria fundaţiei și presiunea aplicată q’ . 
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  Tasări 
Terenuri necoezive 

Comportamentul solurilor cu granulație mare este diferit macroscopic de cel al solurilor cu granulație fină, datorită 
diferenței semnificative dintre valorile coeficientului de permeabilitate. 

Din motive practice, filtrarea tranzitorie este neglijată și trimiterea se face direct la condițiile de echilibru final. 

Imposibilitatea de a preleva probe neperturbate, prin care să se caracterizeze comportamentul solurilor necoezive, a 
concentrat întotdeauna cercetătorii asupra utilizării directe a rezultatelor testelor la fața locului pentru calcularea 
tasărilor fundaţiilor. 

• Metoda Burland & Burbidge; 
• Tasări elastice (Timoshenko și Goodier). 
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  Tasări 
Metoda Burland & Burbridge 

Se utilizează dacă sunt disponibile date obținute din testele dinamice penetrometrice: 
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în care: 
q’ = presiunea efectivă totală; 
σ’v0 = tensiune verticală efectivă la cota planului de fundare;  
B = lățimea fundației; 
Ic = indice de compresibilitate; 
fs, fH, ft = factorii de corecție care iau în considerare forma, respectiv, grosimea stratului compresibil și timpul, pentru 
componența vâscoasă. 
Indicele de compresibilitate Ic este legat de valoarea medie NAV a Nspt cu o adâncime semnificativă zi. 
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  Tasări 
Metoda Burland & Burbridge 
 

  

Expresiile factorilor corectori fs, fH, ft sunt:  
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Cu: 
t = timpul ȋn ani > 3; 
R3 = constantă egală cu 0,3 pentru sarcinile statice și 0,7 pentru sarcinile dinamice;  
R = 0,2 în cazul încărcărilor statice și 0,8 pentru sarcini dinamice.  
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  Tasări 
Metoda Burland & Burbridge 

  

În stratigrafie raportăm valorile Nspt 
pentru fiecare strat. 

Parametri atribuiţi de utilizator 

Fereastra de calcul a tasării conform 
Burland și Burbridge 

Parametrii calculați de program 

Butonul calculează 



LoadCap – capacitatea portantă a fundaţiilor de suprafaţă  

  Tasări 
Tasări elastice (Timoshenko și Goodier) 
 

  

Evaluarea direct din teoria elasticității: 
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Unde: 
q0 -  este intensitatea presiunii de contact exprimată în aceleași unități din Es; 
I1, I2 – sunt coeficienții de influență derivați din rapoartele Steinbrenner (1934);  

B’ – dimensiunea minimă lateral, redusă, a tălpii fundației; 
  coeficientul lui Poisson; 
IF - coeficientul de influență derivă din ecuațiile lui Fox (1948).  

Raport valid pentru fundații flexibile. 
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  Tasări 
Tasări elastice (Timoshenko și Goodier) 
 

  

Se alege combinația de încărcare 

Date de intrare 

Valori medii ponderate 

Tasări elastice 
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  Bulbi de presiune 

  

Este folosită o procedură iterativă aplicând ecuația integrată Boussinesq pe un dreptunghi cu dimensiunile BxL. 
Se calculează presiunea verticală indusă de sarcină în punctele semnificative corespunzătoare din domeniul analizei și 
sunt derivate prin interpolare toate punctele de trecere atribuite acesteia qv / q0 = cost. 


