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URM RIREA COMPORT RII CONSTRUC IILOR
DE LA ACUMULAREA LE U

N. JOSAN, D. DUME, M. BUTA, DIANA MARIA DEM

 ABSTRACT. - Monitoring of Construction Behaviour of the Le u Storage 
 Lake.  The paper follows the behavior in time of barrage of Le u reservoir. It is 
 focused on surveillance and monitoring system and presents the events that took 
 place in the life time of hydrotechnical work. In the same time, recommendations 
 for actions to be taken increasing the level of confidence in exploitation, are made 

Key-words: storage lake, surveillance system, warning criteria, Le u.

 1. Considera ii generale 

 Barajul i acumularea Le u se afl   amplasate în bazinul hidrografic al 
Cri ului Repede, pe valea Iadului,  la 6 km amonte de satul Reme i, comuna Bulz, 
jude ul Bihor. Accesul la baraj se face pe DJ 108 K Bucea – Bulz – Reme i i pe 
DC 157 Reme i – baraj Le u.
 Rolul barajului i implicit al acumul rii create este acela de a compensa 
deficitele de ap  din aval în regim natural de scurgere, prin livrarea din lac a 
cantit ilor de ap  corespunz toare. Se asigur  astfel alimentarea cu ap  potabil i
industrial  a zonei aval, în principal a municipiului Oradea, precum i a amenaj rii 
piscicole Reme i din aval de baraj. 
 O alt  func ie de seam  a amenaj rii o constituie producerea de energie 
electric  prin intermediul CHE Le u amplasat  la piciorul aval al barajului, la 
cap tul deriva iei din golirea de fund. CHE Le u are o putere instalat  de 3,4 MW, 
realizând într-un an hidrologic mediu o produc ie de energie electric  de 10 GWh. 
 Amenajarea Le u nu a fost conceput  cu rol special de atenuare a viiturilor. 
Datorit  faptului c  s-au înregistrat perioade cu precipita ii abundente cu viituri 
semnificative i inând cont de faptul c  au fost finalizate acumul ri importante de 
mare capacitate (Luga u de Jos, Tileagd) cu posibilit i de stocare i redistribuire 
sezonier  a volumelor de ap , începând cu anul 1996 s-a stabilit ca exploatarea 
acumul rii Le u s  se fac  de la N.N.R. 576,50 mdM, la un N.N.R. derogat de 
574,50 mdM pentru a se m ri tran a de atenuare a viiturilor la 6,25 mil. mc. 
 În amplasamentul acumul rii, valea râului Iad se îngusteaz  mult creând 
condi ii favorabile execut rii barajului. Atât barajul, cât i lacul de acumulare sunt 
situate în întregime pe masivul eruptiv Vl deasa. 
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 Datele hidrologice luate în calcul la proiectarea acumul rii sunt 
urm toarele: suprafa a bazinului hidrografic controlat de lucrare pe v. Iadului ( S = 
90,10 km2); debitul de ap  multianual în regim natural (Qmed ma = 2,22 mc/s) ; aport 
mediu multianual de debit solid în regim barat (1155,58 tone). Debitele maxime 
corespunz toare pentru diferite probabilit i de dep ire sunt redate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Debite maxime pentru diverse probabilit i de dep ire în regim natural în 
sec iunea barajului lacului de acumulare Le u

Asigurarea 0,1% 0,3% 0,5% 1% 2% 5% 10% 20% 

Q max (mc/s) 370 280 240 200 165 118 90 64 

 Pe baza datelor luate în considerare au rezultat niveluri i volume 
caracteristice, care sunt incluse în tabelul 2. 

Tabelul 2.  Niveluri i volume caracteristice lacului de acumulare Le u

Niveluri i volume caracteristice Valoarea 
Nivel normal de reten ie (NNR)     574,50 mdM 
Nivel minim de exploatare        539,00 mdM 
Nivel maxim în lac la debitul de calcul Qmax1% ‚ f r  volum de 
rezerv                   578,70 mdM 

 Nivel maxim în lac la debitul de calcul Qmax1% ‚ 
cu p strarea NNR la 2 m sub creast  deversor                          578,20 mdM 

Nivel maxim în lac pentru Qmax0,1%  f r  volum de rezerv 579,75 mdM 
 Nivel maxim în lac pentru Qmax0,1%  f r  volum de rezerv , cu 
p strarea NNR la 2 m sub creast  deversor                          579,45 mdH 

Nivel maxim în lac la debit de verificare Qmax0,1%  + 20%      580,22 mdM 
Volumul total la cota 576,50 mdM 28,30 mil. mc  
Volumul total la cota 574,50 mdM ( la NNR ) 25,50 mil. Mc 
Volumul la nivelul minim de exploatare   1,10 mil. Mc 
Volumul corespunz tor Qmax 1% f r  volum de rezerv  31,751 mil. Mc 
idem, cu p strarea NNR la 2 m sub creast  deversor                        30,967 mil. Mc 
volumul corespunz tor debitului de verificare Qmax0,1% + 20%          34,00 mil. Mc 
Volumul util 24.40 mil.mc 
Volum minim de expploatare energetic  (547 mdH) 3,259 mil.mc 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

222

 2. Sistemul de supraveghere  

 Obiectivul sistemului de supraveghere al acumul rii Le u este de a asigura 
urm rirea st rii  tehnice a elementelor componente ale acumul rii pentru asigurarea 
exploat rii în siguran  a acestora. 
 Pentru determinarea solicit rilor exterioare se m soar i se urm re te
evolu ia debitelor afluente i defluente lichide i solide, nivelul apei în lac, 
precipita iile lichide i solide i temperatura aerului.  
 Pentru urm rirea comport rii lucr rilor de barare i a funda iei acestora se 
m soar i se urm re te evolu ia deplas rilor i a infiltra iilor prin corpul i
funda ia barajului. 

Tabelul 3 . Aparate de m sur i frecven a realiz rii m sur torilor 

Num r de m sur tori pe 
regim de exploatare Nr

crt. Parametrul urm rit Aparatur
Nr.
apa-
rate normal special 

1. Nivelul apei în lac mir 1 2 / zi Conf. reg. 
de expl. 

2. Precipita ii pluviometru 1 zilnic zilnic 
3. Temperatura aerului termometru 1 zilnic zilnic 

4. Debite afluente mir 1 2 / zi Conf. reg. 
de expl. 

5. Debite defluente mir 1 2 / zi Conf. reg. 
de expl. 

6. Grosimea stratului de 
ghea rigl Conf. regulament de 

exploatare 

7. Grosimea stratului de 
z pad rigl Conf. regulament de 

exploatare 

8.
Varia ia nivelului 
infiltra iilor prin 
corpul barajului 

foraje piezometrice 5 s pt mânal zilnic 

9. Debite exfiltrate c mine echipate cu 
deversoare 5 zilnic zilnic 

10. Deplas ri baraj i
versan i

pila tri
microtriangula ie 13 anual  - 

11. Tas ri baraj i versan i reperi nivelitici 31 anual - 
12. Deforma ii galerie cleme dilatometrice 6 2 / lun

13. 

Varia ia deschiderii 
rosturilor i deforma ii
la dalele m tii de 
beton 

m rci de o el 186 la golirea lacului 
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 Parametrii urm ri i sunt m sura i de personalul Sta iei hidrometrice Le u
amonte i de personalul de exploatare al barajului Le u.
  Se fac m sur tori asupra mai multor parametri hidrici (nivelul apei, 
debitele afluente i defluente) meteorologici (precipita ii, temperatura aerului, 
grosimea stratului de z pad ) i geotehnice (deplas ri baraj i versan i, tas ri baraj 
i versan i, deforma ii galerie etc). 

 Aparatele de m sur i num rul acestora, precum i num rul de m sur tori
pe regim de exploatare (normal sau special) difer  de la un parametru la altul. 
 Parametrii urm ri i, aparatura de m sur i regimul de observa ii sunt 
redate în tabelul 3. 

3. Organizarea sistemului de avertizare. Criterii de avertizare – 
alarmare

 Sistemul de avertizare – alarmare cuprinde re eaua hidrometeorologic  a 
întregului bazin (tabelul 4), re eaua hidrometeorologic  din amonte i aval de baraj, 
lucr rile din aval (UHE Reme i, Acumularea Luga , Acumularea Tileagd), 
mijloacele de urm rire a comport rii acumul rii (sistemul de AMC-uri).  

Tabelul 4.  Re eaua hidrometeorologic  cuprins  în sistemul de avertizare 

Punct
de m sur

Tip post 
de m sur

Fenomen 
urm rit

Pozi ie relativ 
lac acumulare 

Curs de 
 ap

Ciucea Post hidrometric Nivele amonte confl. V. Iad Cri ul 
Repede 

Vadu Cri ului Post hidrometric Nivele aval (amonte 
Oradea) 

Cri ul 
Repede 

T rian Post hidrometric Nivele aval  (aval Oradea) Cri ul 
Repede 

Stâna de Vale Sta ie meteo Precipita ii Amonte v. Iad 
Borod Sta ie meteo Precipita ii Aval Cri ul 

Repede 
Le u – 
amonte 

Post hidrometeo Nivele-
precipita ii

Amonte v. Iad 

Iad – Murga  Post hidrometric Nivele Amonte v. Iad 

 În sistemul de avertizare sunt incluse patru posturi hidrometrice (Ciucea, 
Vadu Cri ului, T rian i Iad-Murga ) la care se urm resc  nivelurile apei, iar la cele 
dou  sta ii meteorologice, pe lâng  precipita ii se fac înregistr ri i observa ii
asupra numeroaselor fenomene meteorologice. 
 Criteriile de avertizare-alarmare, bine definite, sunt prezentate în tabelul 5.  
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Tabelul  5. Criterii de avertizare – alarmare

CriteriulParametrul urm rit U.M. 
Aten ie Alert  Alarm

Deplas ri spa iale (x, 
y, z) la baraj i
versan i

cre teri cu pân
50% fa  de ultima 
tran

cre teri cu 50 - 
100% fa  de 
ultima tran

cre teri cu peste 
100% fa  de 
ultima tran

Tas ri la coronament 
baraj i la bermele 
aval

cre teri cu pân
50% fa  de ultima 
tran

cre teri cu 50 - 
100 % fa  de 
ultima tran

cre teri cu peste 
100 % fa  de 
ultima tran

Nivelul apei în lac mdM > 574,50 
< 547,00 > 576,50 

> 578,50 
sau debit 
defluent peste 
capacitatea albiei 
aval

Varia ii ale nivelului M > 1 m/zi - - 

Precipita ii mm/24h 
mm/24h 

> 25 
> 40 > 60 > 80 

Temperatura aerului  
(media zilnic ) °C > +25 

< -10 - - 

Debit total exfitrat l/s 

> 100 salt cu peste 
20% din valoarea 
din ziua 
precedent

> 300 salt cu peste 
50% din valoarea 
din ziua  
precedente 

> 1000 salt cu 
peste 100 % din 
valoarea din ziua 
precedent

Infiltra ii în galeria 
vetrei l/s

> 30 salt cu peste 
20% din valoarea 
din ziua 
precedent

> 50 salt cu peste 
20% din valoarea 
din ziua 
precedent

> 100 salt cu 
peste 20% din 
valoarea din ziua 
precedent

Foraje piezometrice m* 0,5 1 - 

Nivel ap  [mdM] 

F1
F3
DD2 
DS2 
DS3 

529,50 
524,00 
534,00 
537,00 
531,00 

Observa ii vizuale 
             -  izvoare noi 
             -  alunec ri

-apari ie izvoare 
-apari ie alunec ri

antrenare material 
cu caracter 
evolutiv 

caracter evo-
lutiv, semne de 
eroziune intern
care pot pune în 
pericol barajul 
sau p r i ale 
acestuia
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5. Solicit rile lucr rii în perioada analizat i evolu ia
parametrilor m sura i

 Executat în perioada 1969 – 1973, barajul Le u a a fost pus sub sarcin  în 
anul 1973, când s-a realizat recep ia preliminar . Umplerea lacului a avut loc în 
perioada iunie-noiembrie, când nivelul apei a atins cota de 555,00 mdM. Odat  cu 
cre terea nivelului în lac, (octombrie – noiembrie 1973) au loc cre teri ale 
infiltra iilor pân  la 189 l/s.  
 Evenimentele deosebite care au avut loc în perioada 1974 – 2007 sunt 
r spunsul lucr rilor de barare i a funda iei acestora la solicit rile exterioare 
reprezentate de nivelul apei în lacul de acumulare, de precipita ii, de temperatura 
aerului, debitele efluente i defluente. Aceste evenimente au necesitat golirea 
lacului i remedierea problemelor ap rute în mai multe etape. 

 5.1. Comportarea barajului la solicit ri i m surile luate 
 Din cauza cre terii mari a infiltra iilor prin baraj, în lunile ianuarie-
februarie 1974, lacul a fost golit pân  la nivelul minim de exploatare (539,00 
mdM), executându-se reinject ri în zona versantului drept. 
 Pân  în august 1976 nivelul infiltra iilor s-a men inut în jurul valorii de 30-
35 l/s, dup  care s-a înregistrat o cre tere brusc  ajungându-se la 300 l/s. Ca 
urmare, în perioada 1977-1978 (etapa I) i în 1979 (etapa a II-a), la nivelul minim 
de exploatare (539,00 mdM), s-au executat repara ii prin injec ii cu lapte de ciment. 
 În perioada 1979-1988 barajul a func ionat sub sarcin , nivelul apei în lac 
situându-se în jurul valorii de 566,00 mdM (84 % din înc rcarea hidrostatic ).
 Cre terea infiltra iilor pân  la valori de peste 400 l/s în perioada 1988 – 
1992 au impus golirea lacului în vara anului 1992 în vederea execut rii unor lucr ri
de punere în siguran  a barajului (1993). 
 De i dup  remediere, în aprilie 1994, apar primele infiltra ii, de cca 2 l/s, 
pân  în toamna anului 2000, nu se mai semnaleaz  infiltra ii semnificative. 
 Începând cu octombrie 2000, debitele infiltra iilor cresc constant ajungând 
la peste 350 l/s în 2003. Acest lucru duce la luarea de m suri de reducere a 
nivelului în lac pân  la nivelul minim energetic i func ionarea în regim 
restric ionat. Acest regim se men ine pân  în 2007, cu posibilit i de dep ire în 
condi ii excep ionale.

Deoarece acumularea Le u nu a fost conceput  pentru atenuarea undelor de 
viitur  (debitele maxime fiind prev zute a se evacua liber peste deversorul de ape mari) 
i având în vedere capacitatea de transport limitat  a albiei V ii Iadului, în aval de baraj 

(CI = 42,4 mc/s, CP = 61,2 mc/s), precum i pagubele înregistrate în comuna Bulz în 
1995 i 2000 datorit  desc rc rilor undelor de viitur  prin golirea de fund i deversorul 
de ape mari, s-a hot rât coborârea NNR de la 576,50 mdM la 574,50 mdM, 
asigurându-se un volum de atenuare suplimentar de aproximativ 6,25 mil. mc. 
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 Concluzii 

 Analiza valorilor parametrilor ce caracterizeaz  func ionarea acumul rii 
Le u, permit formularea câtorva concluzii privind comportarea acesteia.  
 Gradul mediu de înc rcare hidraulic  pe perioada 1994 – 2007, a fost de 
0,955, nivelul lacului men inându-se la o cot  medie de 564,70 mdM. Gradul de 
înc rcare hidraulic  maxim al barajului i versan ilor, a fost de 1,06 la  nivelul 
maxim al apei în lac de 577,7 mdM, în anul 1995. Acest lucru s-a datorat 
precipita iilor puternice de ploaie pe z pad , (92,2 l/s în 18.11 1995), când s-a produs 
o viitur  puternic . Cota maxim  în lac a dep it creasta deversorului cu 1,2 m. 
 În ceea ce prive te evolu ia debitelor infiltrate prin baraj se constat  c
acestea au avut o tendin , în general, cresc toare, între perioadele de remedieri. Se 
remarc  în anumite perioade, sc deri bru te în debitele de infiltra ii. Exemple sunt 
salturile de la 289 l/s la 233 l/s în decembrie 2001, de la 314 l/s la 189 l/s în martie 
2003 sau cea mai spectaculoas , de la 346 l/s la 121 l/s în ianuarie 2007.
 Analizând corela ia nivel ap  – debit infiltra ii, se poate presupune c
infiltra iile mari prin corpul barajului Le u au ap rut datorit  unor deschideri de 
rosturi ale dalelor m tii de beton, precum i a deschiderii benzilor de cauciuc 
dintre rosturi sub cota de 560 mdM pe versantul drept, asem n tor situa iei din anii 
1991 – 1992 când a fost necesar  golirea lacului. O alt  cauz  posibil  a cre terii 
infiltra iilor ar putea fi deschiderea i activarea unor fisuri prin versantul drept, 
alc tuit din riolite fisurate. 
 Faptul c  uneori au loc aceste sc deri bru te a debitelor infiltrate se poate 
explica prin obturarea cu diferite materiale a deschiderilor de rosturi ale dalelor 
m tii i prin închiderea accidental  a unor trasee de scurgere a apei prin corpul 
barajului cu materiale din care este executat barajul. 
 Evolu ia deplas rilor la reperii topografici nu indic  dezvoltarea unor 
fenomene periculoase, ced ri ale funda iei, tas ri importante i alunec ri ale 
taluzelor la corpul barajului i versan ii stâng i drept ai v ii Iadului amonte i aval 
de baraj. Barajul i construc iile hidrotehnice sunt stabilizate din punct de vedere al 
deplas rilor, diferen ele dintre m sur tori provenind din erori de m surare i
deplas ri ale reperilor de nivelment. 
 Construc iile hidrotehnice, turnul de manevr , deversorul lateral, galeria de 
evacuare sunt în stare de func ionare, neconstatându-se anomalii în starea lor 
tehnic . Echipamentele hidromecanice au func ionat la parametri normali i nu s-au 
produs defec iuni i avarii majore care s  afecteze func ionalitatea acestora. 
 Sistemul de supraveghere a func ionat normal, m sur torile au fost f cute 
conform frecven elor prev zute, rezultatele au fost trimise la D.A.Cri uri Oradea i
introduse în b ncile de date pentru analiz i interpretare.
 În general se poate spune c  sistemul de urm rire a comport rii în timp a 
acumul rii Le u are capacitatea de a furniza informa ii suficiente asupra 
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func ion rii în siguran  a amenaj rii, cu condi ia utiliz rii sistemului de urm rire 
la întreaga capacitate. 
 Recomand rile i m surile propuse s  asigure capacitatea amenaj rii de a 
func iona în siguran  sunt urm toarele:
 - urm rirea în continuare a evolu iei infiltra iilor prin citiri zilnice a 
debitelor la cele 5 c mine situate în aval baraj; 
  - urm rirea nivelului hidrostatic în forajele prin citiri cu sonda electric ;
 - executarea anual  a m sur torilor topogeodezice în vederea determin riia
deforma iilor la corpul barajului, dup  reabilitarea sistemului de urm rire 
topogeodezic ;
 - respectarea limitelor vitezelor de varia ie a nivelului în lac prev zute în 
instruc iunile de exploatare, pentru a înl tura posibilitatea apari iei unor fenomene 
care s  afecteze barajul i stabilitatea versan ilor;
 - în perioadele reci se va evita, pe cât posibil, coborârea cotei în lac sub 
nivelul benzilor de cauciuc lipite pe rosturi, care sub ac iunea înghe ului pot fi 
dezlipite.
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