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SPW, sinteză 

Software pentru proiectarea și calcularea pereților mulați. Metodele de calcul utilizate sunt: Echilibrul limită (LEM), 
Elementele finite (FEM). 
Programul SPW permite analiza pereților mulați cu console/reazeme sau cu tiranți.  
 
Analiza în prezența: terenului stratificat, fazelor de construcție, a apelor subterane (sifonarea, instabilitatea fundului 
excavării, a zăcământului de curgere), încărcările pe taluz și forțele exterioare, condițiile limită (deplasare, rotație, 
arcuire), cutremur.  
 
Programul calculează automat adâncimea de deplasare, verifică o anumită adâncime de acționare (metoda FEM). 
Calculează automat coeficientului de reacțiune orizontal cu metodele: Bowles, Chiarurgi Maia, Jamiolkowski, 
Schmitt, Menard. 
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Pereți mulați 
Pereții de compartimentare sunt pereți verticali parțial sau integral imersați în sol, care pot avea diferite functii: 
- hidraulică; 
- de susținere a terenului; 
- de fundație de adâncime sau mixtă. 

Pereții cu funcție de susținere a terenului sunt pereții verticali 
incastrati în sol, cu înălțimi diferite pe cele două laturi ale 
peretelui. Această diferență de înălțime se poate datora unei 
excavații sau unei umpluturi. 
În primul caz, structura este în contact total cu terenul natural, 
în al doilea caz terenul fundației este natural și cel susținut este 
de umplutură. 



SPW – Sprijiniri pereți mulați palplanșe 

Pereți mulați 
Mecanismul de funcționare al pereților mulați se bazează pe faptul că intensitatea presiunii reciproce a contactului 
dintre perete și teren depinde de mișcarea peretelui și, prin urmare, de deformările ulterioare ale terenului. 

În condiții de echilibru, acțiunile orizontale, în amonte și în aval 
de structură, au aceeași intensitate, în direcția opusă, si aceeași 
linie de acțiune. 
În rezultat sunt incluse forțele concentrate transmise prin 
constrângeri, cum ar fi șuruburile de ancorare sau tiranții. 
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Teoria di Coulomb (1776) 
a) ipoteza unor condiții de colaps; 
b) indicarea modului în care toți 
vectorii de forță nu se pot converti 
la punctul O, echilibrul static nu 
este satisfăcut; 
c) triunghiul forțelor pentru a 
determina Pa. 

Obținem W, greutatea prismului 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 di Coulomb (1776) 

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

Coeficientul de împingere pasivă a fost obținut cu aceeași procedură pentru calcularea coeficientului de împingere 
activă. 
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Mononobe - Okabe 
Calculul împingerii active cu metoda Mononobe & Okabe se bazează pe studiul echilibrului limită global al 
sistemului format din perete și al prismei terenului omogen din spatele lucrării și implicat în defalcarea într-o 
configurație de calcul fictiv, în care unghiul β al înclinării planului terenului natural față de planul orizontal, și 
unghiul α de înclinare a peretelui interior față de planul orizontal care trece prin picior,  sunt mărite cu o cantitate θ 
astfel încât: 
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Mononobe - Okabe 
În mod similar, pentru împingerea pasivă, vor exista: 
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Prezența coeziunii 
În cazul suprafețelor coezive supra consolidate, tensiunile orizontale pentru starea limită activă și pasivă devin: 

Starea de echilibru limită într-un mediu 
coeziv mărginit de un plan înclinat. Condiții drenate (ϕ’≠ 0, c’≠ 0) 

Condiții nedrenate  
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Suprasarcină 
În cazul în care o sarcină q este repartizată uniform pe terasament, problema poate fi rezolvată astfel: 

sau: 

Pentru evaluarea împingerii datorată supraîncărcării de tip bandă, 
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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Suprasarcină 
Formularea lui Boussinesq este următoarea: 

Înțelesul termenilor din imagine 
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Analiza palplanșei 
Considerații preliminare 

Trebuie subliniat că nu există încă metode exacte de calcul, acest fapt fiind datorat și interacțiunii complexe dintre 
adâncimea de excavare, rigiditatea materialelor constitutive ale lucrării de susținere și rezistența datorată 
presiunii pasive. În orice caz, metodele curente utilizate pot fi clasificate în două categorii: 

• Metode care se bazează pe o discretizare a modelului de lucrare de susținere (vorbim de diferențe finite sau 
elemente finite); 

• Metode care se bazează pe presupuneri de tip simplist, cu scopul de a aborda problema prin simplul studiu al 
echilibrului unui corp rigid.   

 
Din cele două clase de metode expuse, cea cu elemente finite este cea mai rațională, întrucât se bazează pe 
considerații ce implică atât statica problemei (echilibru) cât și cinematica acesteia (congruența). 
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Analiza palplanșei 
Considerații preliminare 

Există mai multe elementele care contribuie la calcularea unei lucrări de susținere. Sunt implicate concepte 
referitoare la flexibilitatea piloților, la calculul împingerii terasamentului, la rigiditatea terenului, etc 

In figura alăturată se observă că presiunile laterale care 
contribuie la echilibru sunt presiunea activă dezvoltată în 
spatele palplanșei și presiunea pasivă dezvoltată în partea 
anterioară a lucrării de susținere (partea aval a palplanșei).  
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Analiza palplanșei 
Considerații preliminare 

Calculul împingerii în spatele și în fața (aval) palplanșei, atât în contextul metodelor simplificate cât și al celor 
numerice, este de obicei realizat atât cu metoda lui Rankine cât și cu metoda lui Coulomb.   
În utilizarea metodei elementelor finite trebuie să se calculeze și un coeficient de reacțiune al terenului ks, pe lângă 
împingerea activă și pasivă a terenului. Dacă se discută de analiza în condiții nedrenate este de asemenea 
necesară cunoașterea valorii coeziunii nedrenate. Este de asemenea indicat ca, dacă se dorește a se ține cont în 
mod adecvat de frecarea dintre teren și lucrare, să se cunoască unghiul de frecare dintre teren și structură.  
În concluzie parametrii (privind proprietățile terenului) de care este nevoie pentru a efectua analiza sunt: 
unghi de frecare internă a terenului,coeziunea terenului, greutatea volumică a terenului, unghiul de frecare dintre 
teren și materialul din care este executată structura. 
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Metoda echilibrului limită (LEM) 
Metoda echilibrului limită constă în căutarea de soluții la problema de verificare sau de proiectare, care sunt 
compatibile doar cu aspectul static al problemei. În principiu se raționează în termeni de echilibru al unui corp rigid, 
fără a acorda atenție congruenței cinematice a deplasărilor. Principalele scheme de calcul la care se face referință 
sunt urmatoarele: 
1. Palplanșa în consolă; 
2. Palplanșa ancorată cu extrema liberă; 
3. Palplanșa ancorată cu extrema fixă. 

Simplificarea ipotezelor: 

- legătura presiuni – deplasări de tip rigid- plastice (cu deplasări infinitezimale sunt atinse stările de tensiune 
limită activă sau pasivă); 

- valoarea presiunilor active și pasive este independentă de modurile în care se deplasează peretele și de 
deformabilitatea acestuia; 

- distribuția de presiune este liniară, iar valoarea sa poate fi determinată cu ajutorul coeficienților de împingere 
activă și pasivă. 
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Palplanșa în consolă 
Pentru palplanșa/lucrarea de susținere neancorată, stabilitatea este asigurată de rezistența pasivă a terenului aval 
de aceasta. Din echilibrul momentelor față de centrul de rotație se obține: 

Unde: 
Sm= componenta orizontală a împingerii active; 
Bm= brațul lui Sm față de punctul O al deplasării nule; 
Rv= componenta orizontală a rezistenței pasive; 
Bv= brațul lui Rv față de O al deplasării nule. 
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Palplanșa în consolă 

2 necunoscute: 
• adâncimea instalării, d 
• adâncimea t a punctului de deplasare zero, O 

2 ecuații de echilibru: 
• la translație orizontală 
• la rotație 

PROBLEMA STATIC DETERMINATĂ 

Valoarea t este calculată cu o singură ecuație de echilibru pentru rotație în raport cu punctul O și presupunem că  
d = 1,2 t (metoda Blum). 

Coeficientul de tracțiune pasivă va fi redus printr-un coeficient de siguranță. 

Aceeași schemă de calcul poate fi extinsă la diferite condiții geotehnice, chiar și cu terenuri stratificate, în prezența 
apei subterane și a filtrării. 
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Pereți mulați cu o serie de tiranți 
Metodele de calcul pentru pereții mulați cu o serie de tiranți de legătură, sunt: 

a) Metoda de susținere liberă, pentru structuri cu rigiditate ridicată (diafragme în b.a.); 
 

b) Metoda fixă de sprijin, pentru structuri cu rigiditate modestă (palplanșe metalice). 

Palplanșa ancorată cu extrema liberă 

Se presupune, prin ipoteză, că mișcarea structurii este în întregime spre exterior și că, prin urmare, solul din 
spatele zidului se află la fiecare adâncime în condiții de împingere activă, și  în față în condiții de împingere 
pasivă. 

Pentru a utiliza schema de calcul cu extrema liberă, palplanșa trebuie să fie suficient de scurtă și rigidă.  



SPW – Sprijiniri pereți mulați palplanșe 

Pereți mulați cu o serie de tiranți 
Palplanșa ancorată cu extrema liberă 

2 necunoscute: 
• adâncimea instalării, d 
• forța F (pe unitatea de lungime a structurii) 
exercitată de tiranți. 

2 ecuații de echilibru: 
• la translație orizontală 
• la rotirea  

PROBLEMA STATIC DETERMINATĂ 

în jurul punctului de ancorare  

Valoarea lui "d" se calculează de la ecuația de echilibru la rotație, luând în considerare o valoare redusă a împingerii 
pasive. 

Simbolurile au semnificația prezentată în imaginea următoare. 
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Pereți mulați cu o serie de tiranți 
Palplanșa ancorată cu extrema liberă 

Observați adâncimea de acționare, de la ecuația de echilibru la translație se obține valoarea reacțiuniii tirantului T. 
Pentru verificarea de siguranță a tirantului, de obicei, valoarea lui T astfel calculată va fi amplificată, înmulțind-o 
cu un coeficient de siguranță F. 

Aceeași schemă de calcul poate fi extinsă la diferite condiții în geotehnică, chiar și cu soluri stratificate, în 
prezența apei subterane și a infiltrării. 
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Pereți mulați cu o serie de tiranți 
Palplanșa ancorată cu extrema fixă 

Se presupune, pentru ipoteze, că deformarea structurii în partea fixă implică o mișcare și spre interior și că prin 
urmare pământul care vine în contact cu peretele, în amonte și în aval, este parțial în condiții de împingere activă 
și parțial în condiții de împingere pasivă. 

PROBLEMA 
NEDETERMINATĂ 

Ec. de ECHILIBRU 
   + 

Ipoteza privind DEFORMAREA 
peretelui mulat 

Momentul nul în secțiunea O 
sau 
Deplasarea nulă în secțiunea A 

SOLUȚIE: 
Procedura iterativă cu "d" necunoscută 
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Metoda elementelor finite (FEM) 
Metoda elementelor finite este metoda care, mai mult decât oricare altele, se bazează pe fundamente solide și 
raționale. De fapt, toată metoda presupune ca problema să fie abordată ținând cont fie de aspectul static (și deci 
echilibrul limită al problemei) fie de aspectul cinematic (și deci congruența deplasărilor sau a deformațiilor). În 
această abordare lucrarea de susținere este modelată ca un grup de grinzi, cu legătura de continuitate între ele 
(elemente beam) legate de teren prin intermediul unor spring-uri elastice, a căror rigiditate este calculată în 
funcție de proprietățile elastice ale terenului.  

In figura alăturată este arătat 
schematic modelul utilizat 
pentru analiza cu elemente 
finite. 

Diverse aspecte au importanță centrală în această metodă de calcul.  
Redam mai jos aspectele esențiale. 
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Metoda elementelor finite (FEM) 
Calculul modulului de rigiditate Ks al terenului (Bowles) 

După cum am mai amintit anterior, terenul este schematizat cu arcuri de rigiditate Ks aplicate pe nodurile fâșiilor 
cuprinse între nodul de la baza excavației și extremitatea de încastrare. Calculul rigidității Ks a fost efectuat pe baza 
capacității portante a fundațiilor conform formulei: 

Unde: 
As= constanta, calculată ca : 
Bs= coeficient funcție de adâncime:  
z= adancimea de calcul  
C= 40 în sistemul international SI 
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Tiranți 
Tiranții de ancorare ale palplanșelor și perețtilor mulați sunt formate din trei elementele funcționale: capul, 
partea liberă și fundația, bulbul sau plăcuța de ancorare. 

Tiranții sunt schematizați ca elemente elastice, cu secțiune transversală de arie A, modul de elasticitate E și lungime L.  
Pentru un segment de palplanșă de lungime unitară, acțiunea tiranților înclinați cu un unghi β este: 
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Tiranți 
Bulbul de ancorare este realizat prin injectarea de mortar de ciment. Trebuie să fie amplasat la distanță de 
perete, astfel încât să nu interfereze cu suprafața potențială de alunecare, adică să fie exterioară penei active de 
împingere și să fie imers în teren omogen. 

Sarcina limită 

Colapsul în aderența dintre bulb și teren 
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Tiranți 
σ’n = tensiunea efectivă care acționează în centrul bulbului de ancorare; 
K = coeficientul care reprezintă, în medie și pentru întreaga lungime, interacțiunea dintre bulb și sol; 
Ab = suprafața bulbului care intră în contact cu terenul; 
ca = aderența la interfața dintre bulb și teren. 

Colapsul în aderența dintre bulb și oțel 

Da = diametrul armăturii tirantului; 
Lb = lungimea bulbului de ancorare; 
τud = tensiunea tangențială a aderenței oțel-beton 

Colapsul pentru limita convențională de curgere a oțelului 

Da = diametrul armăturii tirantului; 
Fyd = tensiunea curgerii oțelului. 
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Tiranți 
Arhivă tiranți 

În arhiva tiranților de legătură se 
pot defini diferite tipuri de tiranți. 
Cerinţe: 

Caracteristicile de rezistență: 
Proprietăți de rezistență la mortar și oțel. 

Caracteristici geometrice: 
Lungimea liberă, lungimea ancorată, diametrul 
forajului și diametrul bulbului, zona de armătură. 
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Tiranți 
Fereastră tiranți 

meniu contextual pentru 
alegerea tipului de tirant 
din arhiva tiranți 

opțiunea de alegere: 
tirant activ sau pasiv 

coordonatele punctului de inserat, înclinarea, 
distanța dintre axe 

caracteristicile geotehnice ale terenului în care 
este amplasat bulbul 

Coeficientul de interacțiune  bulb - teren 

Metoda LEM: 
opțiunea de alegere, metoda cu extrema fixă sau cu 
extrema liberă 
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Tiranți 
Fereastra de calcul 

Informațiile conținute în 
grilă sunt: 
• presiunea medie asupra 

bulbului; 
• sarcina limită pentru 

îndepărtarea bulbului; 
• sarcina limită pentru 

aderența mortarului; 
• sarcina limită pentru 

ruperea armăturii; 
• mecanismul de ruptură. 

Pentru fiecare combinație de 
calcul programul oferă: 
Q = sarcina limită 
R = reacția tirantului 
Q / R = factor de siguranță 

Cu clic aici 

Va apărea această 
 fereastră 
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Tiranți 
Reprezentarea în secțiune a unui perete mulat cu tirant  Reprezentare 3D 
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Sifonare 
Sifonarea este un fenomen care în faza inițială se localizează la baza lucrării de susținere, iar apoi se extinde rapid în 
jurul volumului rezistent.  
Apare când, datorită unei ridicate presiunii hidrodinamice sau de infiltrație, se anulează presiunile pasive efective, cu 
pierderea consecventă de rezistență a terenului.  
Se ia, de obicei, un factor de siguranță Fsif=3.5-4  
 
 
Indicând cu: 
ic = Gradient hidraulic critic; 
ie = Gradient hidraulic în condiții de exploatare 
 
 
Marja de siguranță este definită ca raport între ic si 
 ie, daca ie < ic lucrarea de susținere este stabilă. 
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Verificarea ridicării fundului excavării 
În cazul unei palplnșe fixată în teren, prezența apei subterane în poziții de declanșare a unei mișcări de infiltrare 
implică stabilirea unei forțe de filtrare care, dacă este îndreptată în sus, poate anula greutatea solului care, în 
lipsa coeziunii, poate fi târât de fluxul de apă și compromite stabilitatea lucrării. 

Fenomenul stabilității fundului de excavare, similar cu 
cel al sifonării, a fost abordat pentru prima dată de 
Terzaghi (1943). Spre deosebire de sifonarea, care este 
un fenomen situat la punctul de ieșire al primei linii de 
curgere, cea a ridicării fundului excavării se extinde 
pentru o adâncime egală cu cea a fixării peretelui mulat 
cu o lățime egală cu jumătate din această încorporare. 
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Verificarea ridicării fundului excavării 
Pentru a simplifica problema determinării tendinței reale de presiune interstițială la punctul A, se presupune că 
valoarea suprapresiunii la nivelul piciorului palplanșei este constantă pe lungimea D / 2 și egală cu ꙋw ∙ Hc. 
Pentru a determina Hc folosim expresia gradientului efluxului iE: 

Din care se obține: 

Forța de filtrare Sw care tinde să ridice blocul de teren implicat este egală cu: 

Condițiile limită de stabilitate sunt atinse atunci când Sw este egal cu greutatea efectivă a blocului, prin urmare 
factorul de siguranță pentru ridicarea fundului excavării este definit ca raportul dintre greutatea efectivă a blocului 
și forța de filtrare: 
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Bordura 

Pentru calculul bordurii, se utilizează o diagramă simplificată, care diferă în funcție de tipul de bordură (bordură liberă 
sau cu tirant). Pentru calculul bordurii fără tirant, experiența arată că bordura (dacă este foarte rigidă) se mișcă rigid 
cu capul piloților și nu este foarte solicitată. 
Schema de referință adoptată în acest caz este cea a unei grinzi pe două suporturi, unde lungimea grinzii este egală cu 
dublul distanței dintre axele piloților (sau un metru dacă peretele mulat este unul din beton armat) cu încărcătură 
concentrată în mijloc la forța de împingere care acționează pe o latură egală cu lungimea. 
Calculul bordurii cu tiranți se referă la o metodă sugerată de Joseph E. BOWLES (Fundații, proiect și analiză - cap 13 
pereți mulați și ancorați) care consideră, pentru proiectarea bordurii, schema unei grinzi pe două suporturi, unde 
lungimea grinzii este egală cu ampatamentul tiranților, cu o sarcină uniform distribuită. 
Sarcina distribuită este dată de efortul în tirantul unic, înmulțită cu numărul de tiranți împărțit la lungimea peretelui 
mulat. 
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Bordura 
Pentru calculul bordurii, poate fi folosit un modul integrat în program, grinda de legătură este tratată ca o grindă 
pe mai multe suporturi (fixe sau maleabile). 


