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EVALUAREA RISCURILOR LA BARAJE I A CELOR 
INDUSE DE COLMATAREA ACUMUL RILOR DE PE 

VALEA SOME ULUI CALD 

GH. ERBAN, LIANA BURSA IU

ABSTRACT. - Risk Concerning Dams and Reservoirs Clogging in Some ul
Cald Basin. The first part of the study presents a brief metodological analyze 
concerning dam events and their happening risk. After their sorting according to 
The International Commission on Large Dams (I.C.O.L.D.), a brief 
characterization of some events type is realised after different sources. Then 
follows a stocktaking of dams risk types and also the presentation of their 
assessment and managing steps. The second part is assigned for the risk 
cuantification metodology, the risk indicators presentation for the large dams in the 
studied basin and recently appeared risk element at Fântânele reservoir dam. After 
several general notions connected to the risk of reservoirs clogging, the last part is 
studying the case of the four reservoirs on Some ul Cald, regarding the 
manifestation and the effects of this process. 

1. Introducere

În cadrul construc iilor hidrotehnice barajele sunt edificii care ridic
nivelul apelor în scopul deriv rii lor într-o aduc iune sau al acumul rii în vederea 
satisfacerii necesarului de ap  pentru diverse folosin e, regulariz rii debitelor etc.
 Forma i tipul barajelor sunt foarte variate i depind de materialele de 
construc ie si de condi iile geotehnice de fundare. Un teren de funda ie pentru 
baraje trebuie s  îndeplineasc  anumite cerin e între care: rezisten a suficient
pentru preluarea sarcinilor date de construc ie, compresibilitatea redus i uniform
(practic incompresibil), permeabilitatea redus i stabilitate la ac iunea apelor de 
infiltra ie, structura monolit  f r  fisuri, disloc ri sau zone de alterare profund ,
conservarea formei v ii sub ac iunea fenomenelor fizico-geologice (surp ri,
alunec ri de teren, pr bu iri, etc.). 

În perioada de existen  a unei construc ii hidrotehnice survin o serie de 
evenimente, produse de diferite fenomene naturale (ploi intense, seisme etc.) sau de 
impactul construc iei asupra zonei amplasamentului. Barajele determin , înc  de la 
execu ie sau de la punerea lor sub sarcin , modific ri ale condi iilor de teren sau de 
mediu precum cele privind: caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor din 
funda iile construc iilor, regimul hidrologic al cursului amenajat în sectorul aval, 
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morfologia albiei râurilor în zona cuvetei lacurilor i în aval (colmat ri, eroziuni 
etc.), seismicitatea zonei, oscila iile nivelului piezometric 

Evenimentele asociate cu via a acestui tip de construc ii, sunt neprev zute,
se produc fie brusc, fie pe o durat  relativ redus i au un caracter negativ. Ele sunt 
legate, de regul , de modul în care construc iile r spund la solicit rile date de 
fenomene neobi nuite sau la modific rile produse prin realizarea lor efectiv .
Singulare sau succesive, cele de importan  deosebit  se soldeaz  cu deteriorarea 
par ial  sau total  a unor construc ii sau a unor echipamente, determinând scoaterea 
din func iune par ial  sau total , provizorie sau definitiv , a acestora i provocând 
pagube materiale i chiar pierderi de vie i omene ti.

2. Clasificarea i cauzele producerii evenimentelor la baraje  

Dup  amploarea lor, dup  tipul barajului etc. se disting mai multe categorii 
de evenimente: ced ri (distrugeri, ruperi), accidente i incidente (tabelul 1). 

Tabel nr. 1. Tipuri de evenimente la baraje (dup  I.S.P.H. Bucure ti, 1984 - adaptat dup
I.C.O.L.D. - Comisia Interna ional  a Marilor Baraje)

Denumire Defini ie Indicativ 

Tip 1 O distrugere (rupere) important  care conduce la 
abandonarea complet  a construc iei. F 1 

Cedare 
Tip 2 

O distrugere (rupere), care la data producerii ei a fost grav ,
dar care a permis repararea deterior rilor i repunerea în 
func iune a construc iei.

F 2 

Tip 1 
Un accident survenit dup  o anumit  perioad  de exploatare 
i care a fost impiedicat s  degenereze în cedare, prin luarea 

de m suri imediate, printre care i golirea lacului. 
A 1 

Tip 2 
Un accident survenit în timpul primei puneri sub sarcin i
care a fost împiedicat s  degenereze în cedare, prin luarea de 
m suri imediate, printre care i golirea lacului. 

A 2 

Tip 3 Un accident survenit în timpul construc iei i remediat 
înainte de punerea sub sarcin  (prima umplere) A 3 

Acci-
dent 

Alte
acci-
dente 

Accidente în leg tur  cu construc iile i care, de i
construc ia nu a avut de suferit în mod deosebit, ar fi putut 
provoca cedarea sau un alt tip de accident, dac
împrejur rile ar fi fost diferite sau mai pu in favorabile. 

A

Incident 
Evenimente de importan a mai redus , care apar local sau în 
cadrul unui accident i care sunt lipsite de urm ri 
importante, în cazul în care nu sunt l sate s  se dezvolte. 

I

Incidentele pot fi clasate în categoria evenimentelor considerate normale, 
cu condi ia ca siguran a construc iei respective i siguran a exploat rii s  se 
p streze în limitele stabilite prin proiect. Mai ales la punera sub sarcin , orice 
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incident care nu afecteaz  siguran a construc iei poate fi acceptat pe baza unei 
justific ri tehnico-economice. Ele pot ap rea i ca urmare a verific rii de c tre 
proiectant, la scar  natural , a unor fenomene (ex. infiltra ii, eroziuni, stabilitate de 
straturi) dificil de anticipat prin studii de teren i care ar necesita investi ii
importante. Incidentele pot creea indisponibilit i la construc ii sau instala ii sau 
pot conduce la întreruperea temporar  a utiliz rii agentului hidraulic (întreruperea 
produc iei de energie electric , a furniz rii de debite c tre consumatori etc.). 

Cauzele accidentelor sunt legate de diver i factori (Lemperière, F., 1999):
factori de excep ie (inunda ii în timpul construc iei sau în timpul func ion rii, 
ruperea unui baraj din amonte, seisme); factori normali (prima punere sub sarcin ,
eroziune intern , accidente în timpul construc iei) etc. 

Graham, L.P. i Bartsch, M.- 1995 adaug  acestora i al i factori cauzatori 
de accidente (fig. 1), fie tehnici (defec iuni la sistemele de control, ced ri ale 
evacuatorilor), fie de alt  natur  (alunec ri de teren în zona barajului, colmatarea 
lacului aferent, inunda ii în zona barajului etc.).

Fig. 1. Factori care contribuie la provocarea accidentelor la baraje 
 (dup  Graham, L.P., Bartsch, M., 1995).

Ced rile la baraje au la baza producerii lor diferite cauze (Buletinul 
I.C.O.L.D, 1999). Pierderea stabilit ii prin: alunecare, r sturnare, dep irea
capacit ii de rezisten  a materialelor, dep irea limitei de deforma ii totale sau 
diferen iale.

Calitatea i durabilitatea construc iei: ac iunea intern  a apei (infiltra ii, 
eroziuni), ac iunea apei la suprafa , dezagreg ri sau deterior ri datorit  factorilor 
climatici sau chimici, deteriorarea drenajelor sau etan rilor, îmb trânirea
materialelor de construc ii.

Func ionalitatea construc iilor: capacitatea redus  a evacuatorilor de ape 
mari, insuficien a g rzilor, m rimea gradientului de varia ie a nivelului apei, 
infiltra ii totale, aspecte de ordin economic, neterminarea lucr rilor.
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Solicit ri excep ionale: seisme, ruperi de baraje în amonte, devers ri peste 
coronament, explozii, ac iuni deliberate (sabotaje, bombardamente, etc.). 

Formele de risc specifice la construc ia barajelor lacurilor de acumulare 
(dup  I.S.P.H. Bucure ti, 1984) sunt riscul seismic, legat de apari ia cutremurelor 
induse, în cazul marilor acumul ri, riscul de dep ire a capacit ii de evacuare
legat de dimensionarea desc rc torilor, riscul financiar rezultat al duratei mari de 
execu ie a edificiului i riscul ecologic ce vizeaz  impactul acestora asupra 
mediului înconjur tor.

Gestionarea riscului se realizeaz  în mai multe etape: identificarea riscului, 
analiza, evaluarea i managementul acestuia. (fig. 2). 

Fig. 2. Analiza i evaluarea riscului la baraje (dup  Buletinul  I.C.O.L.D., 1999,  
citat de Slunga, E., 2001)

Identificarea riscului presupune eviden ierea cauzelor generatoare de 
evenimente în cazul unit ii vizate. 

Analiza riscului la baraj const  în folosirea informa iei disponibile pentru a 
estima riscul la care sunt sau pot fi expuse popula ia i mediul.

Analiza riscului pentru baraje poate fi f cut  în func ie de natura 
hazardelor care au declan at deja consecin e. Se procedeaz  la identificarea 
evenimentelor declan atoare, evaluarea r spunsului sistemului, determinarea 
ie irilor, estimarea consecin elor. În cadrul acetei etape este necesar  asocierea 
probabilit ii producerii evenimentelor cu reac ia-r spuns optim .

Evaluarea riscului include reducerea selectiv  a factorilor de risc, 
compararea riscului identificat cu cel maxim acceptat precum i examinarea i
aprecierea amplitudinii acestuia.  

Rolul principal al evalu rii riscului este stabilirea de m suri standardizate 
în cazul anumitor accidente ap rute la baraje, care trebuie comunicate tuturor celor 
afecta i de accident sau implica i în rezolvarea situa iei.
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La finalul acestei etape, dac  riscul este în limita maxim  acceptat  (se 
calculeaz  în func ie de factori economici, sociali, juridici, environmentali etc. - 
fig. 3), se trece la punerea în practic  a proiectului, iar dac  nu este posibil se vor 
c uta metode de reducere a acestuia prin g sirea de solu ii optime pentru 
prevenirea sau evitarea anumitor accidente care pot avea loc.  

Managementul riscului reprezint  aplicarea sistemetic  a procedurilor 
prestabilite de factorii de decizie, pentru identificarea, analizarea, aprecierea, 
reducerea i monitorizarea riscului. 

Fig. 3. Criterii de risc 
social legat de 
evenimentele la baraje 
(conform normelor 
ANCOLD - Australian 
National Committee on 
Large Dams, ALARP – 
Comisia pentru 
Investigarea Factorilor 
de Risc la Baraje, 1998, 
citat de Slunga, E., 
2001).

3. Evaluarea riscului la barajele de pe valea Some ului Cald 

Criteriile utilizate sunt poten ialul de cedare al barajului (PC) dependent 
de dimensiuni, tipul de baraj, condi iile de fundare, debite maxime i tipul de 
evacuatori, zonarea seismic  etc., starea actual  a barajului (SB) exprimat  prin 
situa ia de UCC (urm rirea comportamentului construc iilor), starea 
echipamentelor, datele de urm rire, vechime, reevaluarea siguran ei etc., 
consecin ele avariei (CA) depind de densitatea popula iei din aval, de sistemul de 
alarmare, de importan a lucr rii în raport cu ter ii, de obiectivele economice din 
aval i de starea terenului, de amenajarea bazinal i de efectele asupra mediului. 

rezult : CA
IC

RS 1
, unde: IC – indice de cedare;

Riscul = Probabilitate de cedare • Consecin e
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        CA – criteriul consecin elor avariei. 
SBPCIC

Coeficientul de pondere  se refer  la elementele de proiectare: 
-  = 1  – proiectat în conformitate cu normele actuale; 
-  = 0,8 – proiectat anterior elabor rii normelor în vigoare, dar verificat cu norme 

revizuite;
-  = 0,4 – nu sunt date de proiectare. 

Coeficientul de pondere  reflect  istoria comport rii barajului, confruntat 
sau nu cu accidente/incidente: 
-  = 1 – baraje f r  incidente; 
-  = 0,7 – baraje cu accidente/incidente care au impus lucr ri de repara ii majore. 
Inversul indicelui de cedare reprezint  o m sur  a probabilit ii de cedare. 

Nivelul de risc considerat acceptabil în domeniu este RB = 1, iar riscul 
semnificativ care necesit  o supraveghere special  este cotat la RB > 0,5. 

Tabel nr. 2. Indicii de risc pentru barajele lacurilor de acumulare mari de pe Some ul Cald 

Barajul PC SB IC CA RB 
Fântânele 87 75 145 55 0,380 
Tarni a 77 161 113 65 0,576 

Un element de risc deloc neglijabil a fost identificat la baza barajului 
acumul rii Fântânele (fig. 4).  

Fig. 4. Elemente de risc induse de interven ia antropic  asupra v ii
Some ului Cald în zona barajului Fântânele. 
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Este vorba de un început de anastomozare a evacu rii golirii de fund cu 
aluviuni provenite din vecin tate, de pe versantul opus (pe care a fost amenajat
cariera de exploatare a rocii intrate în componen a barajului).

La desc rc ri importante de debite prin deversorul de ape mari, apa 
erodeaz  trena de grohoti  de la baza abruptului carierei antrenând materialul în 
aval pe râu; o parte din acesta este remaniat la debu eul golirii de fund unde s-a 
format un banc de depozite. Dac  nu se va interveni prin construirea unui dig de 
protec ie la baza grohoti ului evacuarea de la golirea de fund a barajului va fi în 
bun  m sur  închis  cu repercusiuni în regimul de exploatare a acestui desc rc tor.  

De asemenea, este modificat  dinamica v ii Some ului Cald în sectorul de 
defileu din aval, unde se manifest , deja, un accentuat fenomen de agradare. 
R sfrângerea în peisaj a evolu iei v ii este apari ia în profilul longitudinal a câtorva 
mici lacuri imediat aval de baraj (fig 4). 

4. Riscurile induse de colmatarea acumul rilor de pe valea 
Some ului Cald 

Lacurile de acumulare amenajate pe cursurile de ap  înregistreaz , în mod 
inerent, procese de colmatare, ceea ce are ca efect reducerea sau chiar anularea 
unor func ii ale acestora. 

Ritmul i intensitatea aluvion rii lacurilor de acumulare sunt determinate, 
în general, de mai mul i factori (I.S.P.H. Bucure ti, 1984) între care intensitatea 
i amploarea proceselor de eroziune i transport de sedimente, tr s turile fizico-

geografice ale bazinului de recep ie, coeficientul de acumulare, modul de 
exploatare a terenului pe suprafa a bazinului, procesul de abraziune a malurilor, 
concep ia de proiectare a acumul rii, regimul de exploatare a acesteia etc. 

Efectele colmat rii lacurilor de acumulare sunt ample i pot influen a
negativ siguran a exploat rii i a construc iilor, precum compromiterea condi iilor
de curgere prev zute în proiecte în cazul amenaj rilor de joas  c dere, cre terea 
frecven ei de inundare a terenurilor din bieful amonte, reducerea volumelor 
caracteristice, îndeosebi a volumului util, cu implica ii importante asupra 
folosin elor (aliment ri cu ap , produc ie de energie, atenuarea viiturilor etc), 
blocarea evacuatorilor de fund, colmatarea frontului prizelor sau înfundarea 
gr tarelor de captare, dezvoltarea vegeta iei acvatice cu rol accelerator în procesul 
de colmatare i efecte negative asupra calit ii apei, accentuarea procesului de 
degradare a albiilor în aval de baraje etc. 

Din punct de vedere al efectului economic, colmatarea lacurilor, aflat  în 
diferite stadii, poate fi comparat  cu evenimentele la baraje (Ro u, Corina, Cre u,
Gh., 1998).

Astfel, reducerea volumului util al acumul rii cu mai pu in de 50% pe toat
perioada vie ii normate a construc iei poate fi considerat incident.
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Reducerea în propor ie de 50-75% a volumului util într-o perioad  mai 
mic  decât via a  normat   a  construc iei, care  conduce  la  obturarea  temporar   a
frontului de captare poate fi asimilat  cu form  de eveniment de tipul accidentului.

Acumul rile, care au ca folosin e aliment ri cu ap , iriga ii, agrement, 
piscicultur , iar volumul util s-a redus cu peste 75-90% într-o perioad  mai mic
decât via a normat  a construc iei, se consider  a fi afectate la nivelul echivalent de 
distrugere a barajelor. 

Acumul rile de pe Some ul Cald nu pot fi încadrate în una din cele trei 
categorii de mai sus, întrucât procesul de colmatare afecteaz  în mic  m sur
tran a din acumulare corespunz toare  volumului  util (tabelul 3).  

Func ie de capacitate, pozi ia în sistemul cascad i de scopul pentru care 
acumul rile a fost construite, ponderea volumului util din capacitatea total  scade 
din amonte spre aval 76,39 % pentru lacul Fântânele, 18,32 % pentru Tarni a,
10,24 % pentru Some ul Cald i, ceva mai ridicat , (19,46 %) pentru lacul Gil u.

De la darea în folosin  a acumul rior pân  în prezent, reducerea volumului 
util este neânsemnat ; valorile se situeaz  sub 6 % în cazul acumul rilor mari 
(Fântânele i Tarni a) i chiar mai reduse în cazul celor dou  lacuri tampon, din 
aval (tabelul 3). 

Cele mai afectate de depunerile de aluviuni sunt tran ele verticale 
corespunz toare volumelor de atenuare, mort i rezerv  de fier. 

Procentele de reducere ale acestor volume variaz  între 8 i 15 % la 
atenuare, 12 – 51 % la volumul mort i 0,3 – 26 % la volumul rezerv  de fier, în 
func ie de acumulare. 

Capacitatea total i volumul brut ale lacurilor sunt mai pu in marcate de 
procesul de colmatare, excep ie f când acumularea Gil u. Procentele oscileaz
între 5 – 8 % pentru volumul total (Gil u 23%) i 5 – 14 % pentru volumul brut 
(Gil u 27 %). 

Colmatarea sectoarelor inferioare ale cuvetelor poate constitui element de 
risc, întrucât poate fi periclitat  func ionarea normal  a desc rc torilor de fund de 
la barajele acumul rilor. Situa ia cea mai delicat  se înregistreaz  la acumul rile 
mici (Some ul Cald i Gil u) unde volumul mort s-a redus în propor ie de 32,3 % 
i respectiv 50,65 % de la darea în folosin . La acelea i unit i datorit  tranzitului 

de ap  deosebit de intens realizat i a curen ilor dezvolta i  în  urma uzin rilor de la 
centralele din amonte, se  produc deplas ri de aluviuni pe cuprinsul cuvetei, mai rar 
tranzit ri (la viituri). Efectul deplas rilor este remanierea sedimentelor spre zonele 
mai joase ale patului cuvetelor, soldat  cu  u oare modific ri pozitive ale 
volumelor de atenuare, util i rezerv  de fier i negative, mult mai importante, ale 
celorlalte volume caracteristice.  

Critic  r mâne starea compartimentului superior al cuvetei lacului Gil u, 
unde forma iunea de tip delt  dezvoltat  la debu area Some ului  Rece, fixat
inclusiv prin vegeta ie arborescent ,  confer  un caracter de “balt ” lacului cu 
repercusiuni serioase asupra calit ii apei acestuia. 
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Concluzii

Conform celor prezentate riscul la barajele din bazinul Some ului Cald se 
încadreaz  în limite acceptabile. Se identific , totu i, câteva elemente de risc în 
func ionarea sistemului hidrotehnic între care: colmatarea debu eului golirii de 
fund de la barajul acumul rii Fântânele, proces ce poate fi stopat prin consolidarea 
bazei versantului opus; reducerea semnificativ  a tran elor verticale 
corespunz toare volumului rezerv  de fier i mai ales volumului mort în urma 
colmat rii cuvetelor, proces ce poate avea repercusiuni în func ionarea normal  a 
unor evacuatori de la baraje; deteriorarea calitativ  a apei acumul rii Gil u ca efect 
al colmat rii excesive a compartimentului superior i a transform rii acestuia într-
un sector cu caractere specifice b l ilor unde invazia vegeta iei superioare tr deaz
o evolu ie spre stadiul de eutrofizare.
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