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MUNTELUI DAM THROUGH THE HYDRO-MECHANICAL 

EQUIPMENT MODERNIZATION OF THE BOTTOM OUTLETS 
 

 Bottom outlets are considered to be the most important hydraulic 
structures in dams. They have an essential role in filling and emptying the 
reservoir thus preventing flood risks, maintaining the safety operation, removing 
sediments and allowing rehabilitation works. This paper presents the solutions 
for increasing the operating safety of the Izvoru Muntelui dam through the 
hydro-mechanical equipment modernization of the bottom outlets starting from 
the operational issues that occurred over time. The solutions mainly aim to 
eliminate the vibrations during the valves operation and to identify ways that will 
allow the service and the maintenance of the bottom outlet valves. Fitting a 
valve downstream, at the end of the bottom outlet will increase the safety 
degree, allowing the operation of the existing valves in balanced pressure 
conditions, thus avoiding undesired vibrations. 
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 1. Consideraţii generale 

 
Golirile de fund reprezintă elemente de o importanţă majoră din 

structura unui baraj. Rolul acestora este esenţial în controlul umplerii şi 

221



golirii lacului de acumulare din motive legate de exploatarea în 
siguranţă, reparaţii, eliminarea sedimentelor sau deversare pentru 
reducerea riscului în cazul viiturilor [1]. Acestea străbat corpul barajului 
de la paramentul amonte la paramentul aval şi din punct de vedere 
constructiv sunt realizate sub forma unor tubaţii autoportante, înglobate 
în beton. Presiunea apei este preluată prin eforturile care apar în tola 
metalică fără a se conta pe efectul conlucrării cu masivul de beton [2]. 

În lucrarea de față se analizează cazul golirilor de fund ale 
barajului Izvoru Muntelui – Bicaz, punând în evidenţă problemele 
survenite în exploatare de-a lungul timpului şi propuneri pentru 
remedierea acestora. 

Amenajarea Izvoru Muntelui asigură în paralel cu funcţiile 
energetice, atenuarea undelor de viitură pe râul Bistriţa, debitul maxim 
de calcul la o asigurare de 0,1 % fiind de 1670 m3/s. Barajul are o 
înălţime de 127 m şi o lungime de creastă de 435 m. Este prevăzut cu: 

- descărcător de suprafaţă, proiectat să evacueze debite de  
până la 1840 m3/s şi 

- un descărcător de fund  cu o capacitate maximă de 564 m3/s, 
constituit din 4 deschideri, echipate cu vane ochelar, pe fiecare fir fiind 
prevăzute câte 2 vane: una de lucru şi una de siguranţă. 

 Aceste vane pot fi deschise, însă există riscul de a nu mai putea 
asigura etanşeitatea la închidere. 
 
 2. Probleme constatate în exploatare 

 
 Siguranța în exploatare a barajelor și echipamentelor 
hidromecanice ale evacuatorilor de ape mari poate fi evaluată prin 
normativele NTLH - 022, pentru baraje, și NTLH – 050 pentru 
echipamente. Pentru înlăturarea problemelor trebuiesc respectate 
prevederile ambelor normative, în vederea funcţionării în condiţii de 
maximă siguranţă. Aceste condiţii pot fi îndeplinite prin modernizarea 
echipamentelor hidromecanice care echipează golirile de fund, având 
în vedere şi recomandarea ICOLD: "Dacă afectează siguranța golirilor 
de fund, nici o economie nu se justifică". 

Funcţionarea cu deficienţe a vanelor golirilor de fund poate 
determina imposibilitatea evacuării debitelor estimate. În cazul viiturilor, 
debitele suplimentare pot fi evacuate cu ajutorul descărcătoarelor de 
suprafaţă. În această situaţie sunt importante două aspecte:  nivelul 
apei în lac pentru o deversare în siguranţă şi posibilitatea deschiderii 
vanelor golirilor de fund pentru evacuarea debitelor de până la 564 
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m3/s, conform datelor de proiectare. Problemele constatate sunt 
detaliate în cele ce urmează: 

• În cazul  deversorului de ape mari: 
 De regulă, deversorul, ca  măsură de siguranță supremă, trebuia 
să fie liber. În cazul barajului Izvoru Muntelui acesta dispune de stavile 
care pot reprezenta un potențial pericol prin blocarea unuia sau mai 
multor câmpuri în timpul manevrării. Instalarea lor a fost motivată prin 
posibila reținere în coada undei de viitură a unui volum de apă cu care 
s-ar putea produce o cantitate suplimentară de energie. În lipsa acestor 
stavile se poate tranzita în siguranţă debitul calculat de 1840 m3/s. 

• În cazul golirilor de fund: 
 Situația de la golirile de fund este mult mai complicată, dar nu de 
nerezolvat. Proiectate ca tubații blindate de Ø 2,5 m, golirile de fund (4 
buc.) străpung barajul cu intrarea protejată cu un grătar rar cu lumina 
de 250 mm, așezat pe o carcasă din beton armat. Intrarea este lină, 
profilată, are un traseu rectiliniu, fără schimbări bruşte de diametru şi o 
ieşire racordată [2]. Golirile de fund sunt închise cu câte 2 vane 
ochelari, identice, din care una de serviciu din aval și alta de revizie din 
amonte. Există riscul imposibilităţii de manevrare operativă a vanelor 
ochelari din cauza vibrațiilor care apar.  Încă de la prima încercare de 
manevrare a vanelor ochelari s-a constatat că, imediat după începerea 
deschiderii (a intrării ochelarului gol în curgere), apar vibrații. De peste 
40 de ani vanele ochelari nu se manevrează sub sarcină. Ele se 
manevrează fără sarcină în cadrul operațiilor de revizie, se scot la 
revizie vanele de lucru din rândul 2, la adăpostul celor din rândul 1, dar 
vanele din rândul 1 nu sunt revizuite de peste 50 de ani. 
 La  începutul anilor `80, Hidroelectrica a început să se preocupe 
de reabilitarea golirilor de fund. S-au făcut de atunci peste 20 de studii, 
dar neconcludente, astfel că nici în prezent nu există propuneri de 
soluții clare și eficiente. Este evident că vibrațiile se produc la 
începerea manevrei de deschidere, când ochelarul gol intră în curgere 
și acţionează asupra jetului cu muchia ascuțită a cilindrului de Ø 2500 x 
600 mm, după care jetul se dezlipește și se contorsionează haotic spre 
ieșire. Cavitația și vibrațiile sunt inerente pentru că vitezele de curgere 
sunt de peste 30 m/s.  
 De asemenea, trebuie luată în calcul uzura conductelor de ulei 
sub presiune pentru manevrarea vanelor pe distanțele grup de ulei-
vană, existând riscul fisurării conductelor pe traseu sau spargerea 
acestora precum şi dificultăţile de remediere în caz de pierderi de ulei, 
conductele fiind îngropate în betonul pardoselii.  
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Deoarece nu există o altă vană la intrarea în galeria golirii de 
fund, vana din amonte nu se poate revizui, fără golirea lacului sau 
intervenţii în zona grătarului pentru că nu exista posibilitatea instalării 
unui batardou în capătul amonte. 

 
 3. Propuneri pentru remedierea problemelor survenite 
 

 3.1. Eliminarea vibraţiilor în timpul operării vanelor 
 
  Eliminarea vibraţiilor în timpul operării vanelor ochelari se poate 
realiza prin: 
• instalarea în ochelarul gol a unui tub venturimetru de ø2500/ø2430/ 

ø2500-600 mm; 
• mărirea vitezei de lucru, prin modificarea parametrilor de operare 

pentru grupurile de ulei; 
• montarea rolelor de ghidare a lentilelor de închidere pe câte un braț 

articulat, cu mișcare controlată printr-un amortizor hidraulic; 
 Tubul venturimetru propus ar avea rolul să micșoreze impactul 

de la intrare și să ghideze jetul spre ieșire, lipit de perete. Dacă 
vibrațiile nu dispar, ele vor fi mult atenuate.  

 În cazul curgerii sub presiune, energia fluidului în unități de 
presiune în secţiunea amonte a galeriei (în care distribuţia de presiuni 
poate fi considerată hidrostatică) se definește cu formula [1]: 

 

        
2
Vρ

PθcosgHρE
2

am
amonte ++=          (1) 

 
unde ρ este densitatea apei, θ – unghiul înclinării galeriei față de 
orizontală, Pamonte – presiunea amonte absolută care acționează în 
secțiunea transversală, Uam – viteza medie amonte. 

După montarea tubului Venturi se constată o creştere locală a 
vitezei proporțională cu o scădere a presiunii amonte (Pamonte) şi implicit 
a energiei fluidului. Această reducere a presiunii şi ghidarea jetului spre 
ieşire contribuie semnificativ la reducerea vibraţiilor. 
    Mărirea vitezei de manevrare a fost soluția salvatoare la multe 
instalații cu vibrații anormale deoarece trecerea rapidă peste zona 
deficitară nu permite amorsarea fenomenului și nici amplificarea lui în 
faza în care întreaga construcție ar putea să intre în rezonanță. 
  Montarea rolelor de ghidare pe câte un braț articulat, cu 
mișcare controlată printr-un amortizor hidraulic este, de fapt, o 
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îmbunătățire importantă a vanei ochelari. Este de subliniat faptul că 
soluția nu modifică vana nici constructiv, nici ca parametri funcționali. 
  O altă variantă pentru reducerea vibraţiilor este instalarea la 
capetele din aval a golirilor de fund, a unor vane cu fălci ca vane de 
lucru, vanele actuale rămânând așa cum sunt, dar ca vane batardou. 
 

 
Fig. 1   Vana cu fălci amplasată în capătul golirii de fund  

a barajului Izvoru Muntelui  
  

  Vana cu fălci face obiectul unei propuneri de invenție în curs de 
omologare la OSIM. Aceasta constituie o soluţie viabilă pentru situaţia 
de față, permiţând manevrarea vanelor în apă echilibrată, evitând riscul 
apariţiei vibraţiilor. Vana cu fălci preia funcția de vană operativă și lasă 
vanele ochelari ca vane-batardou. În acest fel problema vibrațiilor 
dispare iar golirile de fund devin funcționale, necondiționat, la 
parametrii proiectați. Numai la nevoie vana cu fălci se pune sub sarcină 
și poate lucra în deplină siguranță, după ce vanele ochelari s-au 
deschis în apă echilibrată, fără vibrații. 
 Conform brevetului depus, invenţia se referă la o vană cu fălci 
pentru ieşirea în atmosferă a conductelor sub presiune din instalaţiile 
hidrotehnice, care poate fi folosită la golirile de fund aferente barajelor 
ca dispozitiv de închidere/deschidere şi reglaj, permiţând şi evacuarea 
debitelor solide tranzitate prin conducta pe care se montează [3]. 

 
Aceasta beneficiază de următoarele avantaje: 

• Vana este compactă şi autonomă, potrivită pentru golirile de fund, 
deoarece se înscrie în construcţia minim necesară ieşirii acestora în 
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atmosferă, nu necesită fundaţie sau construcţie specială deoarece 
toate forţele rămân că forţe interne, închise în carcasă; 

• Vana poate să funcţioneze la presiuni de până la 100 mca chiar şi 
cu debit solid, deoarece vitezele rezultate nu afectează organele 
funcţionale ale acesteia, fălcile şi mecanismele de acţionare fiind 
situate în afara curgerii; 

• Vana nu se înfundă deoarece nu există nici un obstacol în curgere, 
eventualele materiale solide ajunse în conducta pe care se montează 
vana cu fălci pot fi evacuate cu uşurinţă în cazul deschiderii complete 
a acesteia. Vana este ieftină ca investiţie deoarece este simplă din 
punct de vedere constructiv, utilizându-se la construcţia ei cantităţi 
reduse de materiale [3]. 

• Nu necesită nici cheltuieli de întreţinere în condiţiile unei  exploatări 
corespunzătoare. 

  

 
Fig. 2  Ansamblu 3D al vanei cu fălci 

 
  Este alcătuită dintr-o carcasă (1), cu secţiune circulară în 
capătul amonte care se termină cu o flanşă (2), şi secţiune 
dreptunghiulară în capătul aval cu o garnitură de etanşare (3) pe 
conturul geometric, precum şi o pereche de fălci (5) cu rol de organe 
obturatoare mobile care preiau forţa hidrostatica şi o transmit corpului 
carcasei (1) prin cele 2 perechi de butoane (4) cu care aceasta este 
prevăzută. Acţionarea este realizată de cei 2 cilindri hidraulici (6), care 
împing sau trag fălcile (5) prin intermediul unui mecanism de acţionare 
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cu pârghii şi biela-manivela (7) asigurând atât deschiderea vanei cât şi 
închiderea acesteia, situaţie în care fălcile (5) apasă una contra 
celeilalte, etanşeitatea fiind menţinută de garniturile  de etanşare pentru 
poziţia „închis” (8) 

 

 
Fig. 3   Secțiune longitudinală prin vana cu fălci conform invenției 

 
 3.2. Reducerea timpului de operare al vanelor 

 
 În principiu, servomotoarele de acționare a vanelor sunt niște 

cricuri hidraulice care trebuie să fie alimentate cu ulei sub presiune din 
imediata apropiere. O sursă comună pentru mai multe vane așa cum 
este prevazută în momentul actual supune instalația la o serie de 
riscuri. Se propune deci renunțarea la instalația existentă, urmând ca 
aceasta să fie înlocuită cu grupuri individuale pentru fiecare vană în 
parte, așezate pe capac și legate direct la conductele de intrare în 
servomotoare. Presiunea de lucru va fi astfel mai mare asigurând 
manevrarea rapidă. Folosirea uleiului ca mediu de lucru cere ca pentru 
diferența de presiune necesară etanșării Pulei ≥ Papa, deci trebuie să se 
asigure prin ulei presiunea necesară.  

Se recomandă  trecerea sistemelor de etanșare de la ulei la apă, 
diferența de presiune necesară urmând a fi realizată printr-un 
minihidrofor automatizat înseriat pe circuit la fiecare vană în parte. 
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 3.3. Revizia vanelor din amonte 
 

  Imposibilitatea revizuirii vanelor din amonte fără golirea lacului 
rămâne o problema de actualitate. S-a preconizat că pentru intervențiile 
necesare la vanele din rândul 1 să se golească lacul, până la nivelul de 
curgere liberă prin două goliri și repararea celorlalte două la adăpostul 
unor batardouri, care nu există și nici nu pot fi aduse în amplasament. 
Ba mai mult, nu s-a lăsat nici posibilitatea instalării unui batardou în 
capătul din amonte al tubațiilor. Pentru protecția admisiei în goliri s-au 
prevăzut grătare rare cu lumina de 250 mm instalate într-o carcasă de 
beton armat. 
  După studierea situației pe planurile originale de construcție-
montaj s-a identificat posibilitatea de a introduce printre grinzile de 
beton armat, cu o mișcare elicoidală, un batardou lenticular de Ø2670 
mm, la limita de așezare pe blindajul trompei în afara pericolului de 
înțepenire. Acesta cântarește circa 1000 kg, iar montarea lui se poate 
face în perfectă siguranță.  
  

 
 

Fig. 4  Montarea batardoului lenticular – vedere de sus 
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 Astfel, pentru punerea la uscat a golirilor de fund este de 
preferat să se procure două batardouri lenticulare de ø 2670 mm care 
să fie instalate de o echipă de scafandri profesioniști după coborârea 
nivelului în lac la nivelul minim de exploatare. 
 
 4. Concluzii și recomandări 

 
  ■ Barajul Izvoru Muntelui, pus în funcțiune de peste 50 de ani, 
a tranzitat până în prezent, în maximă siguranță, debitele viiturilor fără 
să fie necesară până în prezent deschiderea golirilor de fund.  

  ■ Totuşi, dacă situaţia o va impune, o să fie nevoie de 
manevrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă.  

  ■ Modernizarea golirilor de fund ale barajului Izvoru Muntelui 
trebuie să fie o prioritate pentru cei care administrează barajul, fiind 
necesară o strategie de abordare a problemelor apărute în funcţionare 
de-a lungul timpului.  

  ■ Sunt necesare expertize şi inspecţii subacvatice pentru 
obţinerea de informaţii şi luarea măsurilor potrivite. 

  ■ În ultimii 30 de ani s-a încercat să se remedieze situația dar 
nu  s-a găsit soluția potrivită.  

  ■ Lucrarea de față şi-a propus analiza deficiențelor constatate 
şi identificarea de soluţii viabile pentru remedierea acestora.  

  ■ Chiar dacă lacul are o capacitate de peste 1 miliard de metri 
cubi, se impune rezolvarea problemei și așa cum rezultă din prezenta 
evaluare, soluțiile sunt perfect realizabile prin posibilitățile tehnice 
interne iar cheltuiala este acceptabilă. 

  ■ Autorii consideră că oricare dintre aceste soluţii, cu atât mai 
mult toate soluțiile propuse, pot îmbunătăţi semnificativ funcţionarea 
golirilor de fund şi implicit gradul de siguranţă al barajului, care pe lângă 
funcţiile energetice trebuie să atenueze şi undele de viitură pe râul 
Bistriţa. 
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