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1. Introducere 
 
Scopul temei propuse îl constituie studiul stării de tensiuni și 

deformații în modulele batardourilor metalice destinate protejării 
malurilor râurilor în caz de dezastre naturale. 

Tema are o aplicabilitate deosebită, mai ales în arealul județelor 
Timiș și Caraș-Severin pe cursurile râurilor Bârzava și Timiș, cursuri 
afectate frecvent de evenimente naturale. În acest context s-a 
considerat oportună studierea, executarea și problemele tehnice ce 
apar în folosirea batardourilor metalice ca element protector. 
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Aplicațiile sunt variate cuprinzând atât apărări de maluri, îndiguiri 
și regularizări de cursuri de apă, protecție promenade pe malul lacurilor 
sau râurilor, debarcadere.  
 

2. Scopul lucrării 
 
După ce s-a stabilit prin calcule de dimensionare, verificare şi 

rezistenţă varianta propusă de batardou metalic, în care apa de râu 
este folosită ca element portant de lestare, înlocuind astfel mijloacele 
clasice de apărare a malurilor s-a trecut la studiul prototipului realizat. 

În acest sens după realizarea prototipului propus în construcţie 
uşoară, modulară se trece la efectuarea experimentului propriu-zis. 

 

 
Fig. 1  Fotografia batardoului  

 

 
Fig. 2  Altă poziție a batardoului 
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Fig. 3  Vedere de sus a batardoului 

 

 

Fig. 4  Sistemul de evacuare a apei 
 

S-a studiat influenţa factorilor externi asupra pereţilor 
batardourilor metalice în condiţii efective de exploatare cu regimuri de 
lucru variabile. 

Pentru aceasta s-a determinat viitura maximă probabilă pe cursul 
de apă Timiş pe care dorim să implementăm programul. 

S-a ţinut cont de următoarele caracteristici: 
 
a)  alegerea modelului de distribuţie a ˶ploii maxime posibile ̋ 
b)  calculul hidrogramei PMP 
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c)  determinarea precipitaţiei maxime posibile şi analiza 
distribuţiei în timp 
 

Se foloseşte metoda statistică, algoritmul metodei bazându-se pe 
formule generale de analiză a frecvenţei mărimilor hidrologice, propus 
de Chow-Hershfield 

 
     Xp% = xn+k sn 
Xp% - stratul ploii corespunzător probabilităţii p% 
xn – media celor ˶n ̋ valori maxime anuale 
sn – varianta valorilor maxime anuale 
k  – coeficient statistic variabil 
 
Dacă în loc de Xp% se introduce xm = valoarea maximă observată 

şi în loc de k se introduce km, pentru fiecare şir în parte de precipitaţii 
maxime anuale pe durata de: 1 oră, 3 ore,6 ore, 24 ore, calculăm 
valorile km cu formula: 

Km = (xm - xn/sn) 
 
unde xn și sn iau în considerare valorile maxime, fără valoarea cea mai 
mare înregistrată. 
 

Concret, vom determina înfășurătoarea pentru km , utilizând toate 
informaţiile disponibile din bazinul Timiş. 

 
Rezultă că formula de calcul : 

PMP=x24 ore(1+cv km) 
 
Calculul viiturii maxime posibile VMP se efectuează luând ca 

bază un sistem în care intrarea este histograma ploii iar ca ieşire 
hidrograful de viitură. 

Formarea scurgerii va fi tratată în doua etape: 
 
a)  transformarea precipitaţiei brute în precipitaţie netă; 
b)  transformarea precipitaţiei nete în hidrograf al scurgerii. 

S-au obţinut următoarele valori pentru râul Timiş – vezi tabelul 1.  
 

Tabelul 1 
Râul

Secţiunea 
F 

(km2) 
Debite maxime cu probabilități de depășire (m3/s) QMVP 

12 
ore 

QMVP 
24 
ore 

5 % 1 % 0,8
% 

0,1
% 

0,01
% 

0,001
% 

Timiş 255 125 250 310 455 670 860 680 880 
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Rezultatele sunt în concordanţă cu valorile debitelor maxime 
obţinute prin extrapolarea curbelor de probabilitate teoretice. 

 
Debitul maxim calculat pentru râul Timiş - Q max lim = 1185 m3/s. 
Având ca bază aceste calcule se trece la analiza tehnică şi 

studiul deformaţiilor efective ale pereţilor batardourilor – vezi tabelul 2. 
 

Tabelul 2 
Nr crt Nr încercări 

[buc.] 
Viteza apei 

[m/s] 
Debit râu 

[m3/s] 
Deformaţie 
pereţi [mm] 

1 10 1.0-normala 380 0.133 
2 10 1.0 500 0.162 
3 10 1.0 680 0.183 
4 25 1.25 500 0.304 
5 25 1.25 600 0.312 
6 25 1.25 680 0.430 
7 25 1.50 810 0.95 
8 25 1.50 880 0.98 
9 25 1.50 1000 1.17 

10 10 2.0 1185 1.22 
 

3. Concluzii 
  

După încercările făcute în diferite condiţii de debit şi viteză a apei 
se stabilesc următoarele concluzii: 

 
■ Deşi batardourile metalice pentru protejarea malurilor râurilor 

în caz de dezastre naturale sunt structuri uşoare, interschimbabile şi 
modulare se recomandă grosimea minimă a pereţilor din tablă 1,25 mm 
cu ranforsări pe lungime; 
 

■ O altă soluţie constructivă în condiţiile de exploatare în caz de 
inundaţii, deci vorbim de condiţii excepţionale, imprevizibile la un 
moment dat, sunt 2 variante constructive cu: 

● un pinten de spargere a valurilor şi liniştire, respectiv 
micşorarea vitezei apei; 

● cu doi pinteni de spargere a valurilor. 
 

■ În această situaţie, se poate folosi varianta constructivă cu 
tabla de 1 mm grosime cu ranforsări din ţeavă pătrată 25x25x2 mm pe 
întreaga lungime a batardoului. 
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