
MDC – Ziduri de sprijin 

Abordarea practică și 
utilizarea softului  MDC 

Pereți de susținere 



MDC – Ziduri de sprijin 

MDC, sinteză 
Permite analizarea pereților de susținere care se încadrează într-un domeniu foarte larg: 
Pereți din beton armat, pereți gravitaționali și semi-gravitaționali, ziduri pe piloți și micropiloți, ziduri cu ancoraje, 
ziduri de sprijin cu consolă în amonte, zid de sprijin cu pinten de fundație, ziduri de sprijin cu evazarea bazei în aval 
sau în amonte.  
 
Analiza în prezența: 
Acțiunilor care acționează pe perete (acțiunea FX-orizontală, FY-verticală, MZ-încovoiere pe punctele n), pintenul de 
fundație, solul stratificat, încărcările pe terasament, terenul înclinat în părțile din amonte și în aval, etc. 
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Lucrări de sprijinire 
Distingem două categorii, lucrări rigide de sprijin, caracterizate prin faptul că singura mișcare care se poate manifesta 
sub acțiunea sarcinilor implicate este o mișcare rigidă. Cele flexibile, caracterizate printr-o anumită deformabilitate. 

În primul caz, stabilitatea este legată de greutatea W a lucrării sau a 
terenului WT care se sprijină pe talpa fundației. 
În cel de-al doilea caz, mobilizarea împingerii pasive Pp  în partea fixată. 
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Lucrări de sprijinire 
Pereții gravitaționali construiți din zidărie, beton sau alt material sunt dimensionați astfel încât rezultanta R a 
acțiunilor să nu producă intinderi în nici o secțiune. 
Pentru a reduce dimensiunile, uneori este preferabil o armare slaba a zidului 
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Lucrări de sprijinire 

Până la anumite înălțimi, de ordinul a 6-7 m, o solutie eficienta este cea a zidurilor cu console, care exploatează 
acțiunea contrastantă (descarcarea unei portiuni a terenului pe consola); pentru înălțimi mai mari, în general se 
utilizează modelul zidurilor de sprijin. 
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Teoria lui Coulomb (1776) 
Ipoteze 

1. Teren izotrop, omogen, cu coeficienți de frecare internă, precum coeziunea. 
2. Suprafață de rupere plată, suprafață care poate fi înclinată, dar nu neregulată. 
3. Rezistență la frecare uniform distribuită de-a lungul suprafeței de rupere. 
4. Forma de rupere se comportă ca un corp rigid supus numai translației. 
5. Există frecare între teren și zid. 
6. Ruperea se produce în condiții de deformare plană. 

β poate fi pozitiv și negativ și 0 < α <180 ° 
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Teoria lui Coulomb (1776) 

a) ipoteza unor condiții de colaps 
b) indicarea modului în care toți 
vectorii de forță nu se pot converti la 
punctul O, nu este satisfăcut echilibrul 
static; 
c) triunghi de forțe pentru a determina 
Pa. 

Obținem W, greutatea pantei ABE din Figura 1. Se obține Pa din Figura 2, observăm că Pa (ρ). 

Se impune dPa(ρ)/dρ=0 Pa= max(Pa(ρ)) Ka 
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Teoria lui Coulomb (1776) 

a) Pene de rupere și forțe care acționează în 
cazul împingerii pasive. 
b) Poligonul forțelor în cazul împingerii pasive. 

Coeficientul de împingerii pasivă a fost obținut cu aceeași procedură pentru calcularea coeficientului de împingere 
activă. 
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Teoria lui Rankine (1857) 

In esență aceleași ipoteze adoptate in modelul Coulomb, dar neglijarea prezenței frecării dintre zid și pământ și a 
coeziunea. 

 
În formulările lor generale, expresiile Ka  și Kp ale lui Rankine sunt exprimate ca: 
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Mononobe - Okabe 
Calculul forței active cu metoda Mononobe & Okabe se bazează pe studiul echilibrului limită global al sistemului 
format din zid și prisma terenului omogen din spatele lucrării și implicat în defalcarea într-o configurație de calcul 
fictiv, în care unghiul β al înclinării planului la cota 0 față de planul orizontal și unghiul α de înclinare a zidului 
interior față de planul orizontal care trece prin picior, se măresc cu o cantitate  Ѳ astfel încât: 













kv 1

k
tan h

cu coeficientul seismic orizontal kh și kv vertical. 
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Mononobe - Okabe 
În mod similar, datorită împingerii pasive, vor exista: 
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Date generale 
 
LOCALIZAREA, NORMATIVA, TIPUL ZIDULUI, ÎMPINGEREA TERENULUI 

Localizarea pe hartă a zonei de intervenție 

Opțiuni pentru selecția normei de calcul 

Alegerea tipului zidului de sprijin: 
Tip cornier sau zid de greutate, cu consola, cu 
pinten de fundație, bazat pe piloți (unul, două, 
trei rânduri de piloți). 

Alegerea teoriei de calculul a împingerii terenului: 
Mononobe-Okabe, Rankine, Coulomb, Jaky (pentru împingerea în 
repaus) 
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Acțiunea seismică 
 
Soft-ul calculează și importă automat parametrii seismici pentru întreg teritoriul României. 
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Prezența coeziunii 

În cazul terenurilor coezive supraconsolidate, tensiunile orizontale pentru starea limită activă și pasivă devin: 

Condiții drenate ( ϕ’ ≠ 0, c’ ≠ 0 ) 
 Starea de echilibru limită într-

un mediu coeziv mărginit de un 
plan înclinat. 

Condiții nedrenate  
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Analiza condițiilor drenate si nedrenate 
Programul MDC permite analiza pe termen scurt și lung, din punct de vedere al tensiunilor totale. 

Condiții drenate 
Se raporteaza în stratigrafie unghiul de rezistență la 
forfecare și coeziunea efectivă (ϕ’ ≠ 0, c = c’ ≠ 0 ). 

Condiții nedrenate 
Se introduce coeziunea nedrenată în stratigrafie și 
impune egal cu zero unghiul de rezistență la forfecare 
(ϕ = 0, c = cu ≠ 0) 
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Suprasarcina 
În cazul în care o sarcină q este repartizată uniform pe terasament, problema poate fi rezolvată prin faptul că: 

Sau: 

Pentru evaluarea efortului datorat supraîncărcării de tip fâșie, recurgem la soluții 
obținute din teoria elasticității. 

Problema este tratată ca și cum ar fi o serie de linii acționând paralel pe o bandă de 
lățime finită. 

Fiecare linie de încărcare este tratată ca o serie de sarcini concentrate de grosime unitară care acționează asupra 
unei zone unitare. 
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Suprasarcina 

Formularea lui Boussinesq este următoarea: 

Înțelesul termenilor în imagine 
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Verificări de siguranță 
Posibilele mecanisme de colaps de tip geotehnic care afectează zidurile de susținere sunt: 

Răsturnarea zidului 

Colaps pentru 
realizarea încărcării limită  
a terenului 

Deplasarea suprafeței de așezare 

Stabilitatea globală a complexului 
«Lucrarea de sprijin-teren» 
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Verificări de siguranță 
Răsturnarea 
Este necesar să se verifice dacă există un coeficient de siguranță adecvat pentru o rotație rigidă a peretelui în jurul 
punctului O. 
Factorul de siguranță de răsturnare poate fi calculat din raportul de sume al momentelor forțelor care tind să 
stabilizeze zidul și cele care tind să-l răstoarne. 

De obicei, contribuția forței pasive este omisă. Împingere pasivă 
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Verificări de siguranță 
Deplasarea 
Dacă forțele de frecare nu sunt capabile să contrasteze cu componenta orizontală a împingerii terenului, zidul 
cedează prin deplasare. 
Trebuie să se verifice existența unei marje de siguranță în ceea ce privește translația orizontală. 

Împingere pasivă 

unde: 
tanδ = coeficientul de frecare 
Ca = aderența 
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Verificări de siguranță 
Deplasarea 
Datorită pintenului de fundație, suprafata pe care fundația s-ar deplasa ipotetic este inclinata de un unghi θ. 
Prin descompunerea acțiunilor de-a lungul direcției de alunecare și cea ortogonală, se determină forțele care 
contractează și favorizează mișcarea cinematică. 
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Verificări de siguranță 
Sarcina limită 
Verificarea la sarcina limită se efectuează prin compararea rezultatului acțiunilor verticale cu forța finală a terenului 
Qult. 
Pentru a estima valoarea Qult, se folosește formula trinomiei, în MDC este posibilă alegerea metodei Vesic sau a 
metodei Hansen. 

Transportul acțiunilor rezultate de la extrema in avale a zidului către centrul de greutate al secțiunii fundației. 
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Verificări de siguranță 
Condiția nedrenată 

Sarcina limită - Vesic 

Factorul de formă 

Factor de adâncime 

Factorul de înclinare a încărcărilor 

Sarcina limită - Hansen 

Factorul de formă 

Factor de adâncime 

Factorul de înclinare a încărcărilor 
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Verificări de siguranță 
Condiția drenată 

Sarcina limită - Hansen 

Sarcina limită - Vesic 

Se aplică aceeași formulă a lui Hansen cu: 

Pentru factorii corectori, consultați textul Foundations-Bowles. 
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Verificări de siguranță 
Stratigrafia 

În general, parametrii geotehnici utilizați de program 
pentru verificările de siguranță sunt cei menționați în 
caseta (1). 

Introducând parametrii suplimentari (caseta (2)), MDC o va 
folosi pe aceasta din urmă pentru a verifica deplasarea și 
sarcina limită. 

(1) 

Este posibil să introduceți un procent 
de participare la împingerea pasivă. 

(2) 
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Verificări de siguranță 
Date generale 

Se alege metoda de calculare a sarcinii limită, se 
pot exclude unii factori de sarcină limită. 

Este posibil să se modifice coeficienții 
globali de siguranță legați de 
verificările geotehnice. 
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Verificări de siguranță 
Calcul 

Este posibil să se modifice factorii corectivi ai acțiunilor, 
a parametrilor geotehnici și a rezistențelor. 

Condiție de verificare pentru: 
Sarcina limită, răsturnare, deplasare. 
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Verificări de siguranță 
Stabilitatea globală 

Ipotezele de bază sunt: 
• Nivelul de deformație a planului sau a suprafaței cilindrice și neglijența efectelor tridimensionale; 
• Comportamentul rigid-perfect plastic și criteriul de rupere Mohr-Coulomb; 
• Coeficientul de siguranță egal pentru componenta de coeziune și pentru componenta de frecare și unic pentru 

toate segmentele. 

Metoda fâșiilor: Fellenius, Bishop, Janbu 
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Verificări de siguranță 
Bishop 

rottura di Criterio      0M   ,0F 0y  
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Cu această metodă nu este trecută cu vederea nicio contribuție a forțelor care acționează asupra 
blocurilor și el a fost primul care descrie problemele legate de metodele convenționale. 
Valorile lui F și ΔX pentru fiecare element care satisface această ecuație dau o soluție riguroasă 
problemei. Ca o primă aproximare este recomandabil să setați ΔX = 0 și să iterați pentru 
calcularea factorului de siguranță, această procedură este cunoscută sub numele de metoda 
Bishop obișnuită, erorile comise cu privire la metoda completă sunt de aproximativ 1%. 
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Verificări de siguranță 
Stabilitatea globală 

Comanda pentru analiza stabilității globale 
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Verificări de rezistență structurală 

Secțiunile segmentelor de elevație și ale fundației vor fi verificate la 
presiune și forfecare (SLU), verificări ale fisurilor (SLE). 
Programul MDC efectuează o verificare a armării minime cerute de 
standardul ales. 
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Verificări de rezistență structurală 

Fereastra de arhivare a materialelor personalizabile de 
către utilizator. 

Fereastra de gestionare a materialelor și armăturilor. 
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Verificarea capacității portante a piloților 

Pot fi presupuse următoarele ipoteze: 

• Placă de legătură rigidă; 
• Piloți cu articulatii în vârf; 
• Fiecare pilot presupune aceeași rată de 

preluare a fortelor taietoare; 
 
 
 

• sarcina verticală în pilotul i, cauzată de 
momentul M care acționează asupra fundației 
proporțional cu distanța centrului plăcii. 

Sarcina limită verticală este calculată cu formule statice. 
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Verificarea capacității portante a piloților 
Rezistența unitară la vârf 

Rezistența unitară qp la vârf, pentru cazul terenului cu frecare (ϕ) și coeziune (c), este 
dată de expresia: 

Unde: 
ꙋ= greutatea unitară a volumului terenului; 
D = lungimea pilotului; 
Nc și Nq = factorii de capacitate portantă deja compresivi efectului de formă 
(circulară). 
Factorul Nq este calculat conform teoriei lui Berezantzev. 
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Verificarea capacității portante a piloților 
Rezistența tijei 

Metoda utilizată pentru calcularea capacității portante laterale a metodei α a fost propusă de 
Tomlinson (1971): 

S-a indicat cu: 
q = presiunea verticala;  
c = valoarea medie a coeziunii efective sau forței de forfecare nedrenată; 
K = coeficientul de împingere orizontală dependentă de tehnologia pilotului 
δ = frecarea teren-pilot, funcție de rugozitatea suprafeței pilotului. 
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Verificarea capacității portante a piloților 
Date pilot 

Caracteristicile geometrice ale pilotului de fundație, parametrii 
elastici ai terenului, tipul de reprezentare a pilotului: în 
secțiune sau în întregime. 

Interaxe, aliniament 

Factorul de reducere a sarcinii limită pentru numărul de 
verticale investigate. 

Alegerea forței de încovoiere care trebuie 
atribuită pilotilor: Momentul rezultant sau 
momentul de răsturnare. 
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Ancoraje/Tiranți 
În MDC este posibil să se definească un zid cu tiranți de tip "activ". 
Acțiunea tirantului (trage) participă la stabilitatea lucrării, dacă tirantul este înclinat, acțiunea va fi defalcată de-a 
lungul celor două direcții ale axelor carteziene ale sistemului de referință. 
Solicitarea maximă este calculată automat de program (încărcare limită), utilizatorul poate decide trateze ca date de 
intrare. 

Sarcina limită 

Colaps în aderența dintre bulb și teren 

Colaps în aderența dintre bulb și oțel 

Colaps datorită slăbirii oțelului 
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Ancoraje/Tiranți 
Colaps în aderența dintre bulb și teren 

σ'n = tensiune efectivă care acționează în centrul bulbului de ancorare; 
K = coeficientul care reprezintă, în medie și pentru întreaga lungime, interacțiunea dintre bulb și teren; 
Ab = suprafața bulbului care intră în contact cu solul; 
Ca = aderența la interfața dintre bulb și teren. 

Colaps în aderența dintre bulb și oțel 

Da = diametrul armăturii tirantului; 
Lb = lungimea bulbului de ancorare; 
τud = tensiunea tangențială a aderenței oțel-beton. 
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Ancoraje/Tiranți 
Colaps datorită slăbirii oțelului 

Da = diametrul armăturii tirantului; 
Fyd = calculul tensiunii de slăbire a oțelului; 

Introducerea datelor tirantului: 
geometria, proprietățile oțelului, tipul mortarului 


