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Note editoriale pentru ediţia 1982 

 
Pe baza unui vast material documentar şi a unei îndelungate activităţi în 

învăţământ, cercetare şi producţie, autorul a reuşit să prezinte o sinteză 
cuprinzătoare a problematicii complexe legată de fenomenele de dislocare a rocilor 
şi să redea într-o înşirare logică şi uşor accesibilă întreaga gamă a proceselor ce 
intervin şi se întrepătrund în cuplul sculă-rocă sau agent de dislocare-rocă. 

Sub această formă de prezentare, lucrarea îndeplineşte condiţiile cerute unui 
curs de nivel superior iar prin conţinutul său ilustrează cu rigurozitatea ştiinţifică 
necesară, cele mai noi aspecte desprinse din practica mondială în acest domeniu, 
alături de care autorul prezintă punctul de vedere şi constatările personale 
concretizate prin rezultatele reieşite din activitatea proprie de cercetare. 

Cursul cuprinde 11 capitole totalizând 320 de pagini text plus figuri, după 
cum urmează: 

Cap. I. – Noţiuni introductive. Se prezintă obiectul cursului şi noţiunile de bază 
privind procesele de dislocare a rocilor precum şi problemele de detaliu care 
formează obiectul disciplinei „Dislocarea rocilor”, familiarizând astfel cursantul, 
de la primele ore de curs, cu sarcinile de cercetare a unor fenomene deosebit de 
complexe, existente la talpa sondei, multe dintre acestea încă nerezolvate pe plan 
mondial. Sunt subliniate proprietăţile rocilor şi efectele stărilor de solicitare asupra 
acestor proprietăţi, distribuţia tensiunilor în sondă şi la talpa sondei în zona de 
dislocare, mecanismul formării şi îndepărtării detritusului de la talpă şi efectul 
diferiţilor factori ce intervin în procesul de dislocare. 

Strâns legat de procesele de dislocare se prezintă criteriile de clasificare a 
sculelor utilizate în dislocarea mecanică a rocilor în forarea rotativă, prezentând 
succint clasificarea după forma şi poziţia zonei de dislocare, după construcţia 
sculei, după procesele de dislocare şi rezistenţa rocilor şi adoptă, în mod just, 
pentru uşurinţa înţelegerii cursului, prezentarea sculelor de dislocare mecanică 
după criteriul constructiv. 

După prezentarea criteriilor de clasificare a proceselor complexe şi sistemelor 
de forare se prezintă ciclul operaţiunilor în forarea rotativă, scoţând în evidenţă 
rolul şi importanţa proceselor de dislocare în ansamblul acestor operaţiuni.  

Sub această formă, autorul reuşeşte să prezinte într-un mod concis şi clar 
problemele esenţiale şi importanţa acestora în procesul de dislocare a rocilor. 

Cap. II – Starea de solicitare a rocilor supuse sarcinilor exterioare. Se 
definesc, din punctul de vedere fizic, componentele stării de solicitare într-un 
punct al semispaţiului ocupat de rocă şi, pornind de la sistemul de ecuaţii al lui 
Lamé, ecuaţiile lui Hooke şi ecuaţiile lui Cauchy se obţin, pe baza calculelor 
teoretice respective, valorile eforturilor unitare şi cele ale deplasărilor în 
semispaţiul considerat. 
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În continuare se prezintă sub o formă explicită calculul componentelor stării de 
tensiune atât în ipoteza deplasării punctelor semispaţiului cum şi în ipoteza 
fasciculului energetic. 

În acest mod de prezentare autorul reuşeşte să caracterizeze baza teoretică 
existentă, necesară pentru înţelegerea fenomenelor de dislocare a rocilor. 

Cap. III – Caracteristicile fizice şi mecanice ale rocilor. Pornind de la 
principalele caracteristici ale rocilor din punctul de vedere al dislocării rocilor şi 
anume, compoziţia mineralogică, structura, textura, gradul de alterare, porozitatea, 
elasticitatea, plasticitatea, proprietăţile mecanice şi abrazive, proprietăţile 
coloidale, etc., se insistă asupra acelor proprietăţi şi caracteristici importante sub 
aspectul dislocării, ca: porozitatea, compactitatea, coeziunea, care sunt redate şi 
interpretate cu claritate. 

Ţinând seama de variaţia pătrunderii penetratorului cilindric în rocă, funcţie 
de presiunea de contact sau de sarcina axială, se dau curbele reale caracteristice 
pătrunderii, se construiesc curbele convenţionale caracteristice diferitelor tipuri 
de roci şi se face interpretarea lor. În continuare, se dă modulul de elasticitate al 
rocilor, coeficientul lui Poisson şi modulul de elasticitate transversal cu 
indicarea relaţiilor dintre aceste mărimi. Se explică apoi noţiunile de lucru 
mecanic de deformaţie, lucru mecanic elastic şi lucru mecanic total de dislocare, 
cu expresiile matematice respective. De asemenea, se explică mecanismul 
deformaţiei plastice şi se prezintă modul de calcul al coeficientului energetic de 
plasticitate, se dau relaţiile de calcul al lucrului mecanic specific de contact şi 
de volum. 

Merită subliniată atenţia acordată de autor definirii noţiunilor de tăria rocilor şi 
duritatea rocilor, a modului de determinare a valorilor acestora şi sublinierea 
factorilor care influenţează aceste caracteristici. 

Cap. IV – Proprietăţi abrazive ale rocilor şi procese de uzare. Luând în 
considerare caracteristicile suprafeţelor de contact se analizează succesiv uzarea 
elementelor de dislocare, procesele de uzare, utilizând un bogat material 
documentar, cu indicarea numerică a rezultatelor diferitelor experimente şi 
interpretarea grafică a acestora. 

Cap. V. – Procese simple tipice de dislocare mecanică. Acest capitol reprezintă 
o contribuţie originală, care de altfel se desprinde din tot cursul, a autorului în 
prezentarea şi interpretarea proceselor tipice de dislocare mecanică. Merită să fie 
remarcate precizările şi raţionamentele logice ale autorului în explicarea şi 
definirea proceselor simple care pot să apară la talpa sondei şi care pot realiza o 
dislocare mai mult sau mai puţin efectivă funcţie de geometria sculei, de caracteris-
ticile rocii şi de alte condiţii existente la talpă. 

Studiul prezentat de autor ajunge la concluzia justă că procesele simple de 
dislocare mecanică, posibile a fi întâlnite la talpa sondei, se pot grupa în două 
clase: clasa pătrunderilor şi clasa strivirilor, iar în cadrul fiecărei clase se atribuie 
ordinul I proceselor ce se realizează numai prin pătrundere sau numai prin strivire 
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şi ordinul II proceselor realizate atunci când pătrunderea sau strivirea sunt însoţite 
şi de alunecarea sau deplasarea elementului de lucru pe o suprafaţă paralelă cu 
suprafaţa limită a rocii. 

Pornind de la aceste consideraţii se ajunge la concluzia că fiecare proces este 
determinat, în cadrul unei clase şi a unui ordin, de caracteristicile geometrice ale 
elementului de lucru, de natura şi valoarea sarcinii pe care acesta o transmite rocii 
şi de proprietăţile fizico-mecanice ale rocii supuse dislocării. Pe baza acestor 
concluzii autorul prezintă în mod sugestiv schemele de principiu ale proceselor 
simple de dislocare, defineşte cu precizie şi claritate procesele simple de dislocare 
mecanică: înţepare, zgâriere, tăiere, aşchiere, despicare, spintecare, presare, 
erodare, zdrobire, sfărâmare, turtire şi laminare. Se menţionează in mod corect că 
procesele de dislocare, bazate pe acţiunea de strivire, nu sunt dorite la forare şi 
dacă apar pe talpa sondei (strivirea detritusului) ele trebuie evitate printr-o curăţire 
perfectă a tălpii de detritusul format. 

În modul de tratare şi de definire a proceselor simple autorul reuşeşte pe bună 
dreptate să ofere o înţelegere cuprinzătoare a proceselor complexe de dislocare 
mecanică ce apar în interacţiunea dintre rocă şi sculă. 

Cap. VI – Dislocarea hidromecanică a rocilor. Se tratează structura şi 
caracteristicile jeturilor, calculul percuţiei jetului de lichid, percuţia lichidului 
asupra unor suprafeţe fixe şi rezultatele obţinute în experimentele de dislocare 
hidromecanică. Sprijinit pe un bogat material bibliografic autorul foloseşte o serie 
de date de ordin teoretic şi practic pentru studiul jetului şi a efectului său aspra 
rocii. Rezultatele cercetărilor efectuate în acest domeniu de către diferiţi autori şi 
prezentate sintetic de autor constituie un bogat material de analiză a fenomenelor 
de dislocare prin jet şi, în acelaşi timp, un preţios documentar pentru cercetarea, în 
continuare, a acestor fenomene. 

Cap VII – Procese noi de dislocare a rocilor. În acest capitol se analizează o 
serie de procedee aplicate pe plan mondial în domeniul dislocării rocilor. 

Din modul de tratare a acestor procedee şi metode noi, din care unele încă în 
fază incipientă de cercetare se desprinde documentarea vastă existentă în acest 
domeniu şi folosită de autor cât şi preocupările autorului spre noi direcţii de 
cunoaştere a domeniului. 

Cap. VIII – Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu diamante. Dată 
fiind larga utilizare, în domeniul forării, a sculelor cu diamante, autorul acordă 
atenţia cuvenită în tratarea acestei probleme. În acest capitol se analizează 
proprietăţile diamantelor, elementele componente ale sculelor cu diamante 
insertate, tehnologia fabricării acestora şi caracteristicile lor constructive şi sculele 
cu diamante impregnate. În încheierea capitolului se prezintă succint procesele de 
dislocare mecanică realizate cu ajutorul sculelor cu diamante. Dintr-un vast 
material existent în acest domeniu autorul reuşeşte să prezinte într-o formă 
sugestivă, plecând de la elementele primare, tehnologia construcţiei acestor sape şi 
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să redea, în esenţă, procesul de dislocare a rocilor în interacţiunea dintre diamante, 
ca elemente de dislocare şi rocă. 

Se remarcă şi în acest capitol contribuţia originală a autorului în explicarea 
fenomenelor de dislocare folosind aceste scule cât şi realizările personale din acest 
domeniu. 

Cap IX – Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu lame. Capitolul 
cuprinde o prezentare a diferitelor sape cu lame, caracteristicile lor constructive şi 
domeniul lor de aplicare. 

Se dezvoltă şi se redau principiile de bază ale cinematicii şi dinamicii sapelor 
cu lame, caracteristicile geometrice ale părţii active, acţiunea sapelor cu lame pe 
talpă şi armarea sapelor. Prin modul în care tratează problema sapelor cu lame, 
autorul reuşeşte să îmbine armonios partea teoretică a proceselor de dislocare 
legată de construcţia sapelor, fapt ce permite să se desprindă cu uşurinţă de către 
cursanţi avantajele acestor tipuri constructive de sape, cât şi domeniul lor de 
aplicare. Este demn de remarcat aportul personal al autorului şi în acest domeniu.  

Cap. X – Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu discuri. Se prezintă 
unele consideraţii teoretice legate de construcţia şi modul de funcţionare a acestor 
tipuri de sape. 

In continuare, se face descrierea sapelor cu două şi trei discuri şi a sapelor cu 
discuri în trepte care reprezintă o invenţie remarcabilă a autorului, contribuţie 
importantă la perfecţionarea şi dezvoltarea construcţiei sculelor de dislocare a rocilor. 

Cap. XI – Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu role. Ţinând seama 
de domeniul larg de aplicare a acestor scule, autorul tratează temeinic, în acest 
capitol, partea teoretică legată de dislocarea propriu-zisă a rocii sub acţiunea rolei, 
în condiţiile de lucru ale rolelor monoconice şi tronconice, ale rolelor cu axele 
deplasate în raport cu axa sapei şi apoi partea legată de construcţia acestor scule. În 
partea de construcţie se tratează geometria dinţilor executaţi din corpul rolei, 
armarea dinţilor sapelor cu role, geometria dinţilor din aliaje dure etc. 

În partea finală se analizează sistemele de spălare ale sapelor cu role precum şi 
celelalte elemente constructive ale sapelor cu role. 

Deşi construcţia şi acţiunea de dislocare îmbracă aspecte multiple, autorul 
reuşeşte să prezinte chintesenţa acestor aspecte şi să redea, succint, principalele 
caracteristici constructive şi de lucru ale acestor sape. 

Din lectura lucrării intitulată „Dislocarea rocilor prin forare” merită scoase în 
evidenţă particularităţile care dau valoarea deosebită acestei lucrări şi care o impun 
printre lucrările de specialitate: 

– Este prima lucrare care tratează într-un cadru mai larg şi în mod unitar 
problemele de dislocare a rocilor; 

– Într-un volum relativ restrâns, autorul reuşeşte să prezinte succint şi cu o 
claritate deosebită elementele de bază necesare aprofundării teoriei şi 
practicii de dislocare a rocilor, elemente care, deşi aparţin altor specialităţi, 
condiţionează înţelegerea fenomenelor complexe de dislocare a rocilor; 
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– Autorul acordă importanţa cuvenită clarificării terminologiei legate atât de 
aspectele proceselor de dislocare a rocilor cât şi a instrumentelor de lucru, 
reuşeşte să realizeze într-un mod meritoriu acest lucru;  

– Sub forma concepută a lucrării se reuşeşte să se scoată în evidenţă stricta 
interdependenţă dintre elementele de lucru şi fenomenul în sine de dislocare, 
ceea ce dă posibilitatea să se tragă concluzii clare asupra drumului de urmat, 
în domeniul tehnologiei construcţiei sculelor de lucru cât şi în domeniul 
strict de cercetare a fenomenelor de dislocare legate de proprietăţile fizico-
mecanice ale rocilor; 

– Respectând rigurozitatea ştiinţifică, autorul vine în întâmpinare cu o serie de 
sugestii originale, ca urmare a îndelungatei experienţe în domeniul forajului 
cât şi ca urmare a unei laborioase activităţi de cercetare ştiinţifică şi de 
documentare; 

– Sub forma prezentată, lucrarea constituie un valoros studiu pentru studenţi şi 
oameni de specialitate cât şi un preţios îndreptar în munca de cercetare 
pentru cei cu preocupări în acest domeniu destul de puţin cunoscut la nivelul 
actual al ştiinţei şi tehnicii. 

Iată câteva particularităţi ale lucrării pentru care autorul merită cel mai frumos 
calificativ. 

 
Prof. dr. Doc. Aron Popa 
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Cuvânt-înainte 

 
Lucrarea „Dislocarea rocilor prin forare” alcătuită din 11 capitole se ocupă de 

prezentarea problemelor fundamentale întâlnite la talpa sondelor în procesul de 
desprindere şi înlăturare a rocii pentru a se realiza creşterea adâncimii sondei în 
scoarţa terestră. 

Capitolul 1. „Introducere” arată cititorului obiectul şi problemele „Dislocării 
rocilor”, caracterele generale ale proceselor de dislocare: mecanică, fizică şi 
chimică, principiile de clasificare şi clasificarea sistemelor de forare prin dislocare 
mecanică şi subliniază, în final, rolul şi importanţa proceselor de dislocare 
mecanică în ciclul operaţiilor de forare rotativă. 

Capitolul 2. „Starea de solicitare a rocilor supuse sarcinilor exterioare” tratează 
starea de deformaţie şi starea de tensiune într-un punct al semispaţiului, calculul 
componentelor stării de tensiune în ipoteza deplasării punctelor semispaţiului şi în 
ipoteza fasciculului energetic, tensiuni şi deplasări în coordonate cilindrice, 
distribuţiile sarcinilor pe suprafeţele de contact dintre sculele de dislocare şi rocă, 
distribuţia variată semisferică a sarcinilor de contact şi starea de tensiune într-un 
corp solicitat de o sarcină distribuită semisferic. 

Capitolul 3. „Caracteristici fizice şi mecanice ale rocilor” prezintă caracteristicile 
generale şi coeziunea rocilor, variaţia adâncimii de pătrundere a penetratorului 
cilindric în rocă, în funcţie de presiunea de contact sau de sarcina axială şi calcularea 
modulului de elasticitate, a umflării sau contracţiei transversale, a coeficientului lui 
Poisson, a modulului de elasticitate transversal, a lucrului mecanic al deformaţiilor 
elastice, a lucrului mecanic total de dislocare, apoi explică mecanismul deformaţiei 
plastice şi arată calcularea coeficientului energetic de plasticitate al rocilor şi lucrul 
mecanic specific de contact şi de volum. Defineşte şi calculează tăria rocilor. De 
asemenea, defineşte şi calculează duritatea rocilor la pătrunderea penetratoarelor 
sferice, conice, prismatice şi cilindrice şi clasifică rocile după duritatea la pătrunderea 
cilindrului. Defineşte şi calculează coeficientul de recul. În final prezintă influenţa 
factorilor tehnici şi de mediu asupra caracteristicilor rocilor (geometria 
penetratorului, distanţa dintre două penetrări succesive, viteza de aplicare a sarcinii 
de pătrundere, presiunile de la talpa sondei, temperatura). 

Capitolul 4. „Proprietăţi abrazive ale rocilor şi procese de uzare” expune 
noţiuni cu privire la suprafeţele de uzare, uzarea elementelor de dislocare, tipuri de 
procese de uzare: uzarea adezivă sau de contact, uzarea corozivă, uzarea prin 
oboseală şi uzarea abrazivă. 

Capitolul 5. „Procese de dislocare mecanică” evidenţiază factorii şi criteriile 
care condiţionează cercetarea fenomenologică a proceselor de dislocare mecanică a 
rocilor. Geometria părţii active a sculelor de dislocare, raporturile cinematice dintre  
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elementele active şi corpul sculei, raporturile geometrice dintre partea activă a sculei 
şi rocă la nivelul zonei de contact, raporturile geometrice ale sculei şi elementele 
constituente ale rocii, caracterul deplasării părţii active a sculei de dislocare în raport 
cu roca, natura şi direcţia sarcinilor aplicate rocii, natura şi caracterele fizico-chimice 
ale rocilor etc., sunt fundamentale în cercetarea fenomenologică pentru definirea, 
identificarea în procesul complex de dislocare, analizarea şi clasificarea sinoptică a 
tuturor proceselor simple tipice de dislocare mecanică. Cercetarea de detaliu, 
teoretică şi experimentală, a acestor procese face posibilă evaluarea corectă a acţiunii 
de dislocare a sapelor de forare şi deschide calea către perfecţionarea sapelor de 
forare existente precum şi către conceperea şi proiectarea de noi tipuri constructive 
de sape. Studierea, definirea şi întocmirea tabloului sinoptic al tuturor proceselor 
simple tipice de dislocare mecanică, care pot să fie întâlnite în procesele complexe, 
sunt realizarea originală a autorului D. Tocan. 

Capitolul 6. „Dislocarea hidromecanică a rocilor” arată structura şi 
caracteristicile jeturilor libere, înecate şi blocate, calculul percuţiei jetului de lichid, 
percuţia lichidului asupra unor suprafeţe fixe (plan perpendicular, suprafaţă 
convexă conică, suprafaţă concavă conică, suprafaţă concavă semisferică). 
Capitolul se încheie cu instalaţii şi dispozitive pentru realizarea jeturilor de apă şi 
cercetarea lor. 

Capitolul 7. „Procese „noi” de dislocare a rocilor” tratează erodarea cu disc 
abraziv, dislocarea cu jet de fluid şi bile, dislocarea cu jet abraziv, dislocarea prin 
explozii, dislocarea prin implozii, dislocarea cu scântei electrice şi cu ultrasunete, 
mecanismul de dislocare a rocilor prin încălzire, dislocarea cu jet arzător, dislocarea 
termomecanică prin variaţii de temperatură, „Terra-Jetter”, dislocarea electro-termo-
mecanică (curenţi de înaltă tensiune şi joasă frecvenţă, curenţi de înaltă frecvenţă, 
microunde, curenţi de inducţie), dislocarea termică şi dislocarea chimică. 

Capitolul 8. „Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu diamante” 
cuprinde noţiuni despre diamantele industriale naturale, structura diamantelor 
naturale, forma şi mărimea diamantelor industriale, duritatea şi rezistenţa la 
compresiune a diamantelor, diamante artificiale, elemente constructive şi de 
funcţionare ale sculelor cu diamante, tehnologia fabricării sculelor cu diamante, 
componentele şi caracteristicile matricelor, expunerea diamantelor, procese de 
dislocare produse de diamante, scheme de insertare a diamantelor în matrice, 
geometria profilelor coroanelor cu diamante, caracteristici geometrice ale sculelor 
cu diamante, tipuri de scule cu diamante, sarcinile axiale de lucru pe sculele cu 
diamante, turaţiile de lucru ale sculelor cu diamante, circulaţia fluidului de forare la 
dislocarea rocilor cu scule cu diamante, uzarea sculelor cu diamante şi recuperarea 
diamantelor din sculele uzate. 

Capitolul 9. „Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu lame” se ocupă, 
succesiv, de: sapa „coadă de peşte” (CP), sapele drepte, sapa cu trei lame, sapa 
dreaptă cu muchii întrerupte, sapa cu muchii în trepte, sapa şpiţ (vârf de lance), 
sapa spirală, sapa pilot, lărgitorul cu lame fixe şi lărgitorul cu lame articulate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dislocarea rocilor prin forare 
 

 21

hidraulic. Capitolul expune, în continuare, calculele privind spaţiile parcurse de 
punctele muchiei de aşchiere a unei sape cu lame şi calculul unghiului dintre 
suprafaţa elicoidală a tălpii şi planul normal la axa sondei încheind cu câteva 
elemente despre armarea sapelor cu lame. 

Capitolul 10. „Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu discuri” 
evidenţiază sapa cu două discuri, sapa cu trei discuri, sapele cu discuri în trepte 
(brevet de invenţie nr. 51450 din 19.09.1968, autor D. Tocan) şi câteva elemente 
despre alte tipuri constructive de sape cu discuri. 

Capitolul 11. „Construcţia şi acţiunea de dislocare a sculelor cu role” înfăţişează 
probleme esenţiale teoretice, tehnice şi practice privind caracteristicile constructive şi 
de lucru ale acestor scule în procesele complexe de dislocare a rocilor supuse forării. 
Astfel, el conţine: terminologia elementelor principale ale sapelor cu trei role şi 
evidenţierea unor elemente constructive, de cinematică şi de acţiune de dislocare mai 
simplă sau mai complexă a sapelor cu role monoconice cu vârful pe axa sapei sau cu 
vârful retras în raport cu axa sapei, ale rolelor tronconice cu vârful conului geometric 
situat peste axa sapei, ale rolelor biconice şi triconice şi acţiunea rolelor cu axe 
deplasate în raport cu axa sapei. Geometria dinţilor executaţi din corpul rolei, 
armarea dinţilor sapelor cu role cu aliaje dure şi geometria dinţilor din aliaje dure 
sunt alte elemente esenţiale cuprinse în capitol. Ca elemente funcţionale sunt 
prezentate deplasările axiale ale sapelor cu role, gradul de acoperire a tălpii de către 
dinţii sapelor cu role şi sisteme de spălare ale sapelor cu role, după care sunt descrise 
geometria duzelor, materiale folosite pentru fabricarea lor, montarea duzelor în 
corpul sapei, autocurăţirea rolelor, construcţia de lagăre ale sapelor cu role, uzarea 
sapelor cu role şi uzarea lagărelor şi fălcilor. Cu titlu informativ sunt prezentate şi 
câteva tipuri de sape cu trei role capabile să transmită pe talpă sarcini mai mari decât 
cele care pot fi suportate de lagărele proprii. 

Disciplina universitară „Dislocarea rocilor prin forare” a fost introdusă în 
planul de învăţământ al Facultăţii de Forare-Exploatare de Petrol şi Gaze, la 
propunerea Consiliului Ştiinţific al Institutului de Petrol, Gaze şi Geologie. Dr. ing. 
D. Tocan, lector universitar, a primit sarcina de a elabora şi preda cursul începând 
cu anul universitar 1962-63. Temeiul elaborării şi predării cursului pentru 
pregătirea studenţilor a fost teza de doctorat „Contribuţii la problema forabilităţii 
rocilor" susţinută în anul 1961. De altfel, la acea dată, la cursul de Forarea 
sondelor, studenţii efectuau lucrări practice şi de cercetare în laboratorul de 
„Dislocare şi de forabilitate a rocilor” creat, dotat şi dezvoltat de autor în timpul a 
şapte ani de activitate depusă pentru elaborarea tezei de doctorat. Conţinutul 
lucrării a fost dezvoltat în raport cu volumul de ore acordat prin planul de 
învăţământ şi a avut la bază principiul că „inginer este acela care şi-a însuşit 
capacitatea de a exprima cele mai multe şi mai bune idei, concepţii, soluţii şi 
proiecte în cele mai puţine cuvinte şi calcule şi în cele mai simple desene tehnice”. 

 
Autorul 
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Foreword  

 
The work „The Rock Dislocation by Drilling” made up of 11 chapters deals 

with presentation of the fundamental problems met at the bottom of drilling hole in 
the process of detachment and elimination of the rock for to realize increase of 
depth of drilling hole into Earth`s crust.  

Chapter 1. „Introduction” shows to the reader the object and problems of 
„Rock dislocation”, general characteristics of dislocation processes: mechanical, 
physical and chemical, the principles of classification and the classification of 
drilling systems by mechanical dislocation and underlines, finally, the role and 
importance of processes of mechanical dislocation within the cycle of rotative 
drilling operations.  

Chapter 2. „Solicitation state of rocks subjected to external loads” deals with 
state of deformation and state of tension into a point of hemyspace, the calculation 
of components of tension state in the hypothesis of displacement of points of 
hemyspace and in the hypothesis of energetic fascicle, tensions and displacements 
in cylindrical coordinates, distributions of loads on contact surfaces between 
dislocation tools and rock, varied hemyspherical distribution of contact loads and 
the tension state into a body solicitated by a load distributed hemyspherically.  

Chapter 3. „Physical and mechanical characteristics of the rocks” presents the 
general characteristics and cohesion of rocks, variation of the depth of penetration of 
cylindrical penetrator in rock, in function of contact pressure or axial load and 
calculation of elasticity module, of the transversal expanding and contraction, of 
Poisson's quotient, of the transversal elasticity module, of mechanical work of the 
elastical deformations, of total mechanical work of dislocation, then it explains the 
mechanism of plastic deformation and shows the calculation of energetical quotient 
of plasticity of rocks and specific mechanical work of contact and volume. It defines 
and calculates the strength of rocks. Likewise, it defines and calculates the hardness 
of rocks at penetration of the penetrating tools: spherical, conical, prismatic and 
cylindrical, and classifies the rocks according to hardness at penetration of cylinder. 
It defines and calculates the recoil quotient. At the end it presents the influence of 
technical and environmental factors of rock`s characteristics (geometry of penetrator, 
the distance between two successive penetrations, speed of application of penetration 
load, the pressures from the bottom of drilling hole, the temperature).  

Chapter 4. „Abrasive properties of rocks and wear processes” exposes notions 
regarding wear surfaces, the wear of dislocation elements, types of wear processes: 
adhesive wear or contact wear, corosive wear, wearing out through fatigue and 
abrasive wear.  

Chapter 5. „Processes of mechanical dislocation” points out the factors and 
criteria which condition the phenomenological research of processes of mechanical 
dislocation of rocks. The geometry of the active part of dislocation tools, kinematic 
relations between active elements and tool’s body, geometrical relations between 
the active part of tool and the rock at the level of the contact zone, geometrical 
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relations of tool and the constituent elements of rock, the displacement character of 
active part of dislocation tool relative to rock, nature and direction of loads applied 
on rock, nature and physical-chemical characteristics of rocks, etc.., all these, are 
fundamental in phenomenological research for definition, identification in complex 
process of dislocation, analysis and synoptical classification of all simple typical 
processes of mechanical dislocation. Detail research, theoretical and experimental, 
of these processes makes possible the correct valuation of dislocation action of 
drilling bits and opens the way towards perfecting of existing drilling bits as well 
as toward conception and designing of new constructive types of drilling bits. The 
studying, definition and drawing up of synoptic table of all simple typical 
processes of mechanical dislocation, which may be encountered in the complex 
processes are original achievement of the author D. Tocan.  

Chapter 6. „Hydromechanical dislocation of rocks” shows the structure and 
characteristics of unconstrained, immersed and blocked jets, the percussion 
calculation of liquid jet, the percussion of liquid on some fixed surfaces 
(perpendicular plane surface, convex conical surface, concave conical surface, 
concave hemyspherical surface). The chapter ends with installations and devices 
for realization of water jets and their research.  

Chapter 7. „New” processes of the rock dislocation” deals with the erosion 
with abrasive disk, dislocation with jet of fluid and balls, dislocation with abrasive 
disk, dislocation by explosions, dislocation by implosions, dislocation with 
electrical sparks and with ultrasounds, the mechanism of dislocation of rocks by 
heating, dislocation with burning jet, thermodinamical dislocation by variation of 
temperature, „Terra-Jetter”, electrical-thermical-mechanical dislocation (currents of 
high tension and low frequency, microwaves, induction currents), thermical 
dislocation and chemical dislocation.  

Chapter 8. „Construction and the dislocation action of drilling tools with 
diamonds” comprises notions about industrial natural diamonds, structure of natural 
diamonds, form and size of industrial diamonds, hardness of diamonds and resistance 
to compression, artificial diamonds, constructive and functioning elements of drilling 
tools with diamonds, technology of manufacturing of drilling tools with diamonds, 
the components and characterstics of matrixes, the exposure of diamonds, dislocation 
processes produced by diamonds, schemes of insertion of diamonds into the matrix, 
geometry of profiles of the drilling crowns with diamonds, geometrical 
characteristics of drilling tools with diamonds, axial working loads on drilling tools 
with diamonds, rotating work speeds of drilling tools with diamonds, circulation of 
drilling fluid at dislocation of rocks with drilling tools with diamonds, the wear of 
drilling tools with diamonds and recovery of diamonds out of wear drilling tools.  

Chapter 9. „Construction and the dislocation action of drilling tools with 
blades” deals, successively, with: the drilling bit „fish tail” (FT), straith drilling 
bits, drilling bit with three blades, straigth drilling bits with interrupted cutting 
edges, drilling bits with cutting edges in steps, sharp drilling bit (spearhead), spiral 
drilling bit, pilot drilling bit, reamer with fixed blades and reamer with blades 
articulated hydraulically. The chapter exposes, in continuation, calculations 
regarding spaces covered by the points of the cutting edge of a drilling bit with 
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blades and calculation of the angle between the helicoidal surface of to bottom of  
hole and normal plane at hole’s axis, closing with few elements about cocking of 
drilling bits with blades.  

Chapter 10. „Construction and the disloction action of drilling tools with disks” 
points out the drilling bit with two disks, bit with three disks, drilling bit with disks 
in steps (invention patent no. 51450 from 19.09.1968, author D. Tocan) and few 
elements about other constructive types of drlling bits with disks.  

Chapter 11. „Construction and the disloction action of the drilling tools with 
rollers” presents essential theoretical, technical and practical problems regarding 
constructive and working characteristics of these tools in the complex processes of 
dislocation of the rocks subjected to drilling. Thus, it contains: terminology of main 
elements of the drilling bits with three rollers and pointing out of some constructive 
elements, of kinematics and of dislocation action simpler or more complex of the 
drilling bits with monoconical rollers with the tip on the axis of drilling bit or with the 
tip of retired in relation to the drilling bit’s axis, of tronconical rollers with the tip of 
geometrical cone situated beyond the axis of drilling bit, of rollers biconical and 
triconical and the action of rollers with axes moved in relation to axis of drilling bit. 
The teeth geometry executed from roller’s body, cocking of teeth of drilling bits with 
rollers with hard alloys and teeth geometry from hard alloys are other essential 
elements comprised in chapter. As functional elements are presented the axial 
displacements of the drilling bits with rollers, the degree of cover on bottom of the drill 
hole by the teeth of the drilling bits with rollers and washing systems of the drilling bits 
with rollers, then are described: the geometry of the nozzles, materials used to their 
manufacturing, assembling of nozzles in the body of  drilling bit, self-cleaning of 
rollers, construction of bearings of the drilling bits with rollers, wear of the drilling bits 
with rollers and wear of the bearings and jaws. With informative title are presented and 
several types of drilling bits with three rollers capable to transmit on bottom of the drill 
hole larger loads than those which can be tolerated by own bearings.  

The university course „Dislocation of rocks through drilling” has been 
introduced in the curriculum of the Faculty of Drilling and Production of Oil and 
Gas, at the proposal of Scientific Council of the Institute of Oil, Gas and Geology. 
Dr. Eng. D. Tocan, university lecturer, received the task to elaborate and teach the 
course starting with the academic year 1962-63. Basis of the elaboration and 
teaching of the course for the preparation of students has been the doctoral thesis 
„Contributions to the problem of the drillability of rocks” sustained in July 1961. 
Moreover, at that time, at the course of Drilling of the wells, the students made 
practical and research works in the laboratory of „Dislocation and drillability of the 
rocks”, created, equipped and developed by the author during the seven years of 
activity performed for elaboration of PhD thesis. The content of this work was 
developed according to the number of hours provided through curriculum and was 
based on the principle that „engineer is that who has acquired the capacity to 
express the most and the best ideas, conceptions, solutions and projects in the 
fewest words and calculations and in the simplest technical drawings”. 
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Capitolul 1 
 

INTRODUCERE 
 
 

1.1. Obiectul şi problemele „Dislocării rocilor” 
 
Scopul general al ştiinţei este să descopere, să formuleze şi să studieze legi, 

pentru a putea descrie fenomenele naturii. 
Sarcina principală a ştiinţei este aceea de a selecta şi a grupa fenomenele naturii în 

categorii cu caractere similare şi, în felul acesta, să poată pune în evidenţă discipline 
ştiinţifice care se disting prin obiectul studiat, prin concepţia şi metodele de tratare.  

Toate disciplinele ştiinţifice au ca obiect să stabilească raporturile reciproce şi 
interacţiunea dintre fenomenele naturii, să formuleze legi şi să descopere metodele 
de cercetare cele mai comode, atât pentru studierea ştiinţifică a problemelor puse 
de natura înconjurătoare cât. mai ales, pentru a putea stăpâni această natură şi a o 
face folositoare omului.  

„Dislocarea rocilor” are ca obiect de studiu cercetarea fenomenelor care se 
manifestă în procesul complex de desprindere şi înlăturare a rocii din talpa 
„mobilă” a sondei, stabilirea şi studierea legilor care guvernează aceste fenomene. 
Scopul cercetării acestor fenomene îl constituie stabilirea posibilităţilor de 
intensificare a proceselor de dislocare, în condiţiile impuse de natura şi adâncimea 
formaţiilor, cu un consum minim de energie şi de materiale (scule şi substanţe do 
dislocare), în cuplul sculă-rocă sau cuplul substanţă de dislocare-rocă.  

În linii generale, „Dislocarea rocilor” studiază proprietăţile rocilor în condiţii 
de laborator şi de zăcământ, starea de solicitare a rocilor şi efectul acesteia asupra 
proprietăţilor lor, acţiunea mecanică a elementelor de lucru (active) ale sculelor de 
dislocare, mecanismul, formării şi îndepărtării detritusului din talpă prin procedee 
mecanice sau de altă natură. 

O preocupare actuală deosebită e „Dislocării rocilor” o constituie studierea 
comportării rocilor în procesele simple de dislocare mecanică, eficienţa acestor 
procese în cazul fiecărui tip de rocă şi posibilităţile de participare a proceselor 
simple la alcătuirea unor procese complexe care să asigure o eficienţă maximă într-
un anumit tip de rocă forată.  

Spre deosebire de alte discipline care studiază condiţiile în care corpurile 
solide, inclusiv rocile, solicitate de sarcini exterioare sunt rezistente (Rezistenţa 
materialelor, Organe de maşini, Mecanica rocilor etc.) „Dislocarea rocilor” îşi 
propune să studieze condiţiile în care rocile cedează mai uşor sarcinilor exterioare 
producându-se fisurarea, ruperea legăturilor interioare dintre particule, respectiv, 
condiţiile în care rocile se dislocă mai greu sau mai uşor. 
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1.2. Procese de dislocare a rocilor 
 
După natura acţiunii asupra rocii, cât şi după starea de agregare a rocii în urma 

dislocării, procesele de dislocare pot fi: mecanice, fizice, chimice şi combinate. 
Procese mecanice de dislocare sunt considerate cele care provoacă desprinderea 

rocii de masiv fără a modifica starea ei de agregare. Caracterizându-le după 
natura şi acţiunea sculei de dislocare sau ale agentului activ, se disting procese 
mecanice simple (propriu-zise). hidromecanice, explozomecanice, termomecanice, 
electromecanice, eletrotermomecanice ş.a.  

Procesele fizice de dislocare sunt caracterizate prin schimbarea stării de 
agregare a rocii dislocate şi anume, trecerea acesteia din starea solidă în starea 
fluidă (lichidă sau gazoasă). Din categoria proceselor fizice fac parte procesele de 
dizolvare, procesele termice de topire şi procesele termice de sublimare, adică de 
trecere a rocii din stare solidă direct în starea gazoasă.  

Procesele chimice de dislocare produc schimbarea stării de agregare a rocii 
dislocate pe calea unor reacţii chimice mai mult sau mai puţin active.  

În forarea sondelor se pot întâlni procese combinate, cu participarea, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, a proceselor fizice şi chimice, pe lângă procesele mecanice.  

 
 

1.3. Sisteme de forare prin dislocare mecanică 
 
Primele lucrări de forare a scoarţei terestre au utilizat energia umană, 

atingându-se adâncimi destul de mari. În prezent, energia umană de foloseşte la 
lucrările de forare pentru unele studii geologice şi geotehnice sau pentru obţinerea 
surselor de apă din subsol şi numai la adâncimi mici, până la câteva zeci de metri.  

Toate lucrările actuale de forare la adâncimi peste 100 m şi cea mai mare parte 
a lucrărilor sub 100 m adâncime folosesc energia motoarelor. Rezultă că sistemele 
de forare pot fi acţionate cu energie umană (forare manuală) sau cu energia 
motoarelor (forare mecanică ).  

După caracterul acţiunii sau mişcării principale a sculei de dislocare forarea poate 
fi percutantă, atunci când scula se ridică şi se lasă să cadă succesiv pe talpa sondei sau 
forare rotativă, dacă scula de dislocare este rotită şi presată permanent pe talpa sondei.  

Legătura dintre instalaţiile de suprafaţă şi scula de dislocare de la talpa sondei 
poate fi făcută prin câteva tipuri de ansambluri. Cablul de oţel şi un număr oarecare 
de tije grele de oţel masiv de formă cilindrică, situate deasupra sculei de dislocare, 
formează ansamblul folosit pentru forarea percutantă, manuală sau cu motoare, cu 
trepane în „cruce”. Tot pentru forarea percutantă, manuală sau cu motoare, se poate 
utiliza un ansamblu format din tije de oţel masiv de secţiune circulară sau pătrată, cu 
greutate mică pe metru liniar, precum şi tije grele deasupra sculei de dislocare cu sau 
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fără geală. Aceasta din urmă, situată deasupra tijelor grele, are rolul să întrerupă 
solicitarea tijelor uşoare la uzură prin oboseala datorită vibraţiilor longitudinale.  

Un alt ansamblu pentru forarea percutantă este alcătuit din prăjini da forare şi prăjini 
grele (tuburi de oţel), prin care poate fi realizată şi circulaţia unui fluid de curăţire a tălpii.  

În cazul forării percutante cu tije sau cu prăjini rotirea trepanului se face 
intermitent, prin rotirea garniturii cu ajutorul jugului montat la suprafaţă. 

Forarea rotativă manuali se realizează, în general, cu ajutorul ansamblului de 
tije (uneori şi tije grele) rotit de către echipa de sondori cu ajutorul unui jug montat 
la suprafaţă. 

Ansamblul de legătură dintre instalaţiile de suprafaţă şi scula de dislocare 
pentru forarea mecanică rotativă poate şi garnitura de prăjini de forare şi prăjini 
grele, rotită de masa rotativă prin intermediul prăjinii de antrenare sau garnitura de 
prăjini de forare prevăzută cu motor scufundat (turbomotor sau electromotor) situat 
deasupra sculei de dislocare şi care roteşte scula cu sau fără rotirea prăjinilor de 
forare de deasupra motorului.  

În fază de experimentare industrială se află ansamblul de legătură format din 
garnitura flexibilă cu turbomotor scufundat (flexoforare), iar în fază de cercetare 
sunt cablurile de oţel cu turbomotoare scufundat, precum şi cablurile de oţel cu 
conductori electrici şi electromotoare scufundate.  

Sculele de dislocare utilizate la forarea percutantă sunt trepanele în diferite 
tipodimensiuni.  

La forarea rotativă se utilizează burghie sau sape lingură, când acţionarea este 
manuală şi sape, freze şi lărgitoare, la forare mecanică cu motoare.  

În ceea ce priveşte procedeele de îndepărtare a detritusului din talpă (curăţirea 
tălpii) este de subliniat că la forarea percutantă cu cablu sau cu tije se realizează 
mai întâi procesul de înaintare a trepanului pe o anumită adâncime, după care 
acesta se extrage la suprafaţă şi în sondă se introduce lingura cu ajutorul unui 
cablu. Lingura formată dintr-un burlan cu supapă la partea inferioară şi deschis la 
capătul superior se ridică şi se coboară la talpa sondei. Apa existentă în sondă sau 
pe care o introducem în mod deliberat (pe o înălţime a găurii mai mare decât 
lungimea lingurii) este agitată de mişcarea lingurii. Circuitul de apă produs de 
mişcarea lingurii intră pe la supapa inferioară, traversează de jos în sus lingura, iese 
pe la partea superioară şi coboară în spaţiul inelar şi antrenează detritusul de pe 
talpă. Detritusul antrenat rămâne în lingură şi este adus la suprafaţă. După curăţirea 
tălpii de detritus se reia procesul de dislocare percutantă. 

Când ansamblul de legătură dintre instalaţiile de suprafaţă şi scula de dislocare 
este alcătuită din prăjini (tuburi), se poate realiza o circulaţie continuă de fluid şi deci o 
curăţire continuă a tălpii, chiar în timpul în care are loc procesul de dislocare a rocii. 

Garnitura flexibilă cu turbomotor scufundat dă posibilitatea curăţirii continue a 
tălpii întrucât circulaţia se face până la suprafaţă, sa şi în cazul prăjinilor de forare. 

Sistemele experimentale cu cablu de oţel, cu sau fără conductori electrici care 
se introduc la talpă pentru acţionarea sculei de dislocare, electromotor, respectiv 
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turbomotor, realizează curăţirea continuă a detritusului în timpul dislocării cu 
circulaţie „locală” de la talpă până la „sacul” de depozitare a detritusului. 

Criteriile de clasificare şi clasificarea generală a sistemelor de forare prin 
dislocare mecanică pot fi urmărite în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Clasificarea sistemelor de forare prin dislocare mecanică 
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1.4. Rolul şi importanţa proceselor de dislocare mecanică în 

ciclul operaţiilor de forare rotativă 
 
Forarea mecanică rotativă cu garnitură de prăjini de forare şi prăjini grele, 

antrenată de masa rotativă, a devenit în practica industrială sistemul clasic 
preponderent folosit în forarea scoarţei terestre. 

În linii generale, succesiunea operaţiilor unui ciclu de forare rotativă este 
următoarea: 

a) alegerea amplasamentului instalaţiilor de forare (stabilirea gabaritului de 
adâncime şi a gabaritului de suprafaţă); 

b) executarea lucrărilor de suprafaţă (drum de acces, defrişări, nivelări de 
teren, săpături pentru fundaţii, batale, conducte etc., turnarea sau montarea 
fundaţiilor); 

c) montarea instalaţiilor şi anexelor (instalaţia de forare, instalaţiile de forţă, 
ridicarea sau montarea turlei, scule şi utilaje de forare, anexe, probarea instalaţiilor); 

d) Executarea găurii de sondă (introducerea sculei de dislocare cu ajutorul 
garniturii de prăjini de forare şi prăjini grele, dislocarea mecanică a rocii din 
talpă de către scula de dislocare, antrenarea detritusului din talpă şi transportarea 
acestuia la suprafaţă în circuitul fluidului de forare şi extragerea garniturii pentru 
schimbarea sculei de dislocare uzată); 

e) consolidarea găurii şi izolarea stratelor (introducerea coloanei de tubare şi 
pomparea pastei de ciment în spaţiul inelar dintre coloană şi gaura sondei); 

f) probarea stratelor; 
g) demontarea instalaţiilor de forare; 
h) reamenajarea locaţiei.  
Operaţiile de dislocare mecanică a rocii din talpa sondei şi cele de schimbare a 

sculei de dislocare uzată se succed alternativ până când se atinge adâncimea 
necesară tubării primei coloana. După tubarea şi cimentarea primei coloane se 
reiau, cu scule de diametru mai mic, operaţiile de dislocare mecanică şi manevrare 
a garniturii, se tubează coloana a doua şi la fel se procedează până la tubarea şi 
cimentarea ultimei coloane (de exploatare).  

Din punct de vedere economic, în afară de costul burlanelor, cimentului, 
sapelor şi altor materiale, costul total al lucrărilor de forare este determinat de 
timpul consumat pentru executarea fiecărei operaţiuni, respectiv de timpul total 
în care se execută operaţiile unui ciclu complet. Se constată că, la nivelul actual 
al tehnicii şi tehnologiei forării sondelor, rezervele cele mai mari de reducere a 
timpului de forare, respectiv de reducere a costului forării sunt în executarea 
găurii de sondă. Reducerea timpului de forare şi a costului forării pot fi obţinute 
în mare măsura prin îmbunătăţirea calităţii şi creşterea intensităţii proceselor de 
dislocare mecanică. 
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Intensitatea procesului de dislocare mecanică, în fiecare moment, se poate 
aprecia prin viteza mecanică instantanee de forare (dislocare) vi, care reprezintă 
raportul variaţiei adâncimii cu care înaintează sapa dh, către variaţia 
corespunzătoare dtf a timpului de forare: 

f
i dt

dh
v   (1.1) 

Pentru o anumită lungime de gaură h, realizată cu o sapă, până la uzarea 
acesteia, în timpul tf, intensitatea procesului de dislocare se exprimă prin viteza 
mecanică medie pe sapă, adică: 

f
m t

h
v   (1.2) 

Viteza mecanică medie pe sonda forată este: 

ff
m t

h

T

H
v   (1.3) 

Mărimea lungimii de gaură realizată cu o sapă h, caracterizează calitatea 
procesului de dislocare mecanică. Astfel, considerând cuplul sapă-rocă, cantitatea 
de rocă dislocată cu o sapă este direct proporţională cu mărimea valorii h, iar uzura 
sapei şi respectiv, numărul de sape necesare pentru forarea unei anumite sonde sunt 
invers proporţionale cu mărimea valorii avansării pe sapă, h. Cu reducerea 
numărului de sape necesare pentru forarea sondei se reduce corespunzător timpul 
total consumat cu operaţiile de manevrare a garniturii în vederea înlocuirii sapelor 
uzate. Calitatea procesului de dislocare mecanică se poate aprecia prin viteza 
operativă, vo, care se exprimă prin raportul avansării, pe sapă, h, către suma 
timpului de forare tf şi a timpului de manevră tm: 

mf
o tt

h
v


  (1.4) 

sau pe întreaga sondă forată: 

mfmf
o tt

h

TT

H
v





  (1.5) 

Dacă în expresiile vitezei operative vo, împărţim, separat, numărătorul şi 
numitorul membrului din dreapta cu tf, respectiv cu Tf obţinem: 

m1
mf

f
o vc

tf

h

tt

t
v 


  (1.6) 

sau 

m1
fmf

f
o vc

T

H

TT

T
v 


  (1.7) 
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Se observă că viteza operativă (viteza de marş) este proporţională cu viteza 
mecanică. 

Reducerea timpului de forare şi, prin aceasta, a costului forării unei sonde 
depinde şi de valoarea timpului consumat cu alte operaţiuni şi anume, de valoarea 
timpului productiv Tp, de timpul To corespunzător opririi operaţiilor din diferite 
motive, precum şi de timpul Tmd consumat cu operaţiile de montare şi demontare. 
Influenţa acestor valori în procesul de forare se apreciază prin: 

• viteza tehnică 

m2
pmf

t vc
TTT

H
v 


  (1.8) 

• viteza comercială 

m3
opmf

c vc=
T+T+T+T

H
=v  (1.9) 

• viteza absolută 

m4
mdopmf

a vc
TTTTT

H
v 


  (1.10) 
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Capitolul 2 
 

STAREA DE SOLICITARE A ROCILOR  
SUPUSE SARCINILOR EXTERIOARE 

 
 

2.1. Componentele stării de solicitare  
într-un punct al semispaţiului ocupat de rocă  

 
Se consideră semispaţiul ocupat de o rocă liniar-deformabilă, omogenă, 

continuă şi izotropă.  
Sub acţiunea sarcinilor exterioare, în interiorul unui corp se produce un 

fenomen fizic numit stare de solicitare, care se manifestă în două forme: 
• starea de deformaţie, caracterizată prin modificările formei corpului sau prin 

deplasările punctelor interioare ale lui; 
• starea da tensiune, caracterizată prin forţele 

interioare care se opun deformării corpului, respectiv 
deplasării punctelor interioare.  

Pentru a caracteriza starea de solicitare într-un punct 
M al semispaţiului pe al cărui plan limită acţionează o 
sarcină concentrată P, normală pe acest plan, vom izola, 
în acest punct, un volum elementar (figura 2.l).  

Starea de tensiune a volumului elementar este 
complet determinată dacă se cunosc nouă componente 
ale eforturilor unitare (trei normale şi şase tangenţiale). Se poate demonstra că 
eforturile unitare tangenţiala sunt, două câte două, egale ca valoare.  

Starea de solicitare poate şi determinată dacă se cunosc deplasările u, v şi w, 
soluţia problemei putând fi găsiţi sub forma soluţiei particulare a sistemului de 
ecuaţii al lui Lamé, adică: 

x
zu 1 


  

y
zv 2 


  (2.1) 

z
zw 3 


  

Funcţiile armonice (1, 2, 3 şi ψ) sunt astfel alese încât satisfac ecuaţiile lui 
Lamé şi condiţiile de contur. Acestea sunt: 

Figura 2.1 
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 zRR

x

2

21C
1 




  

 
 zRR

y

2

21C
2 




  (2.2) 

 
R

1C
3


  

R

1

2

C
  

unde                     222 zyxR   (2.3) 

Se observă că din relaţia (2.3) scrisă sub forma: 
2222 zyxR   

se obţine: 

 
x2

x

R
R2

x

R 2









 

de unde: 

R

x

x

R





 

adică se pot descrie relaţiile: 

R

x

x

R





 

R

y

y

R





 (2.4) 

R

z

z

R





 

Pe această bază rezultă: 

32 R
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R

x

R

1

x

R

R

1

RR

1

x
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y
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y
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1
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 (2.5) 
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Introducând valorile funcţiilor 1, 2, 3 şi în relaţiile (2.1) şi efectuând 
calculele se obţine: 

    












3R

xz

zRR

x
21

2

C
u  

    












3R

yz

zRR

x
21

2

C
v  (2.6) 

  









3

2

R

z

R

1
12

2

C
w  

Ţinând seamă de ecuaţiile legii lui Hooke: 

 vxx k2G   

 vyy k2G   

 vzz k2G   (2.7) 

yzyz G   

zxzx G   

xyxy G   

unde, 

 
12

E
G  





21

2
k  

zyxv   

şi de ecuaţiile lui Cauchy cu privire la legătura dintre deformaţii şi deplasări, adică: 
• lungiri specifice 

x

u
x 


  

y

v
y 


  (2.8) 

z

w
z 
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• lunecări specifice 

y

u

x

v
xy 







  

z

v

y

w
yz 







  (2.9) 

x

w

z

u
zx 







  

în urma efectuării tuturor calculelor necesare se obţin relaţiile: 

   
 
  



























 23

2

3

22

5

2

x
zRR

zR2x

zRR

zRzR
21

R

zx3
CG  

   
 
  



























 23

2

3

22

5

2

y
zRR

zR2y

zRR

zRzR
21

R

zy3
CG  (2.10) 

5

3

z R

z
CG3  

5

2

yz R

yz
CG3  

5

2

zx R

xz
CG3  

   
  










 235xy
zRR

zR2xy
21

R

xyz3
CG  

Pentru a determina valoarea constantei arbi-
trare C, se pune condiţia ca rezultanta forţelor 
normale dAz   pentru orice secţiune paralelă cu 
planul limită şi situată la distanţa z = h de acesta să 
fie egală cu sarcina concentrată P (figura 2.2), adică: 

  PdAz    (2.11) 

Introducând în (2.11) valoarea lui zdin 
(2.10), pentru z = h rezultă: 

P
R

dA
hCG3

5
3      (2.12) 

unde semnul integral se referă la întreg planul z = h. 
Calculul în coordonate polare r şi , ţinând  
seama că: 

22222 hrzyxR   

Figura 2.2 
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iar 
 ddrrdA  

conduce la expresia: 

  



P

hr

ddrr
hꞏCG3

2
5

22

3  

sau 

 
Pd

hr

drr
hCG3

2

00 2
5

22

3 



 



 (2.13) 

După integrare se obţine: 

P
h3

1
2hCG3

3

3   (2.14) 

de unde 

G2

P
C


  (2.15) 

Introducând valoarea lui C din (2.15) în ecuaţiile (2.10) şi (2.6), în final se obţin: 
• valorile eforturilor unitare 
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3
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x
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zR2x

zRR

zRzR
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R
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23

2

3

22

5

2

y
zRR

zR2y

zRR

zRzR

3

21

R

zy

2

P3
 (2.16) 

5

3

z R

z

2

P3



  

5

3

yz R

yz

2

P3



  

5

3

zx R

xz

2

P3
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21

R

xyz

2

P3
 

• valorile deplasării în direcţia paralelă axelor de coordonate 

    















3R

xz

zRR

x
21

G4

P
u  
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3R

yz

zRR

y
21

G4

P
v  (2.17) 

  












3

2

R

z

R

1
12

G4

P
w  

Expresiile de mai sus ale eforturilor unitare şi deplasărilor sunt valabile în 
semispaţiul considerat, cu excepţia unei zone aici situată în jurul punctelor de 
aplicare a sarcinii concentrate (originea axelor de coordonate), în care eforturilor 
unitare depăşesc limita elastică a rocii date. 

După axa de simetrie Oz, toate eforturile unitare normale sunt de compresiune; 
punctele de pe axa Oz sunt supuse compresiunii triaxiale. 

În cazul mai multor sarcinii concentrate aplicate pe planul limită, un punct al 
semispaţiului este supus acţiunii tuturor acestor sarcini. 

 
 

2.2. Calculul componentelor stării de tensiune  
în ipoteza deplasării punctelor semispaţiului 

 
2.2.1. Efortul unitar radial de compresiune 
 

Pe planul limită xOy al semispaţiului, în originea axelor de coordonate, după 
direcţia axei Oz, acţionează sarcina concentrată P (figura 2.3). 

Fie M(R,) un punct al semispaţiului definit de distanţa R şi unghiul . 
Se admite că, sub acţiunea sarcinii P, punctul M va suferi o deplasare pe 

direcţia R şi această deplasare este invers proporţională cu mărimea distanţei R. 
De asemenea, se admite că pentru R = const., cele mai mari deplasări şi 

respectiv, eforturi R , vor fi pe axa Ox şi valorile lor se vor reduce pe măsura 

creşterii unghiului , ajungând pentru = 90°, egale cu zero (figura 2.4). 

              
Figura 2.3    Figura 2.4 
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În baza celor de mai sus se admite că, sub acţiunea sarcinii P, două puncte 
M(R, ) şi M1(R+dR, ) situate la distanţa dR unul de celălalt vor suferi deplasări 
şi anume: 

• punctul M – deplasarea 

R

cos
A


  (2.18) 

• punctul M1 – deplasarea  

dRR

cos
A1 


  (2.19) 

unde A este coeficientul de proporţionalitate. 
În acest caz deformaţia relativă a segmentului dR va fi egală cu: 

dRRR

cos
A

dR

cos

dRR

1

R

1
A

dR
e

2
1

R 




















 (2.20) 

neglijând valoarea R ꞏ dR obţinem 

2R R

cos
Ae


  (2.21) 

Întrucât se consideră că între eforturile unitare şi deformaţii există raporturi de 
proporţionalitate directă, valoarea efortului unitar radial poate fi scrisă sub forma: 

2R R

cos
BA


  (2.22) 

unde B este coeficient de proporţionalitate. 
În scopul determinării valorii 

efortului unitar R  şi a valorii pro-
dusului coeficienţilor AB, se trasează, 
în semispaţiu, o secţiune semisferică, 
cu centrul în punctul de aplicaţie a 
sarcinii P. 

Pe întreaga suprafaţă a semisferei 
acţionează eforturi unitare de 
compresiune R  (figura 2.5). 

Se admite că, pe zona sferică 
definită de unghiul d, intensitatea 
eforturilor R  este constantă. 

Din condiţiile de echilibru rezultă că suma proiecţiilor tuturor eforturilor R  pe 
direcţia de acţiune a sarcinii concentrate este egală cu valoarea acestei sarcini, adică: 





2

0

R dFcosP  (2.23) 

Figura 2.5 
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În care dF este aria zonei sferice a cărei valoare are expresia: 
    dRsinR2dF  (2.24) 

substituind (2.22) şi (2.24) în (2.23) găsim: 





2

0

2 dsincos2ABP  (2.25) 

sau 

2

0

3

3

cos
-2AB=P



  

de unde: 

AB
3

2
P   (2.26) 

Produsul AB al coeficienţilor este: 



P

2

3
AB  (2.27) 

şi în acest caz, valoarea efortului unitar R  din relaţia (2.22) devine: 

2R R

cosP

2

3 



  (2.28) 

 

2.2.2. Eforturile unitare normale şi tangenţiale  
pe un plan interior, paralel cu planul limită 

 

Se izolează în semispaţiu prisma elementară abc, 
limitată de faţetele FR şi Fz şi de lungime unitară. 

Din condiţiile de echilibru ale acestei prisme rezultă: 

z
'
RRR FF    (2.29) 

iar din geometria prismei se vede că: 

 cos
F

F

z

R    (2.30) 

Din relaţiile (2.29) şi (2.30) se deduce valoarea 

 cosR
'
R   (2.31) 

şi substituind în (2.31) valoarea lui R  din (2.28) obţinem: 

2

2
'
R R

cosP

2

3 



   (2.32) Figura 2.6 
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Valoarea cos poate fi exprimată şi prin raportul 
R

z
 

şi atunci 

4

2
'
R R

zP

2

3



   (2.33)  

Proiecţiile efortului '
R  pe direcţiile Oz, Ox şi Oy sunt: 

 z,cos '
R

'
Rz   

 y,cos '
R

'
Rzy    (2.34) 

 x,cos '
R

'
Rzx   

Ştiind că valorile cosinusurilor sunt 

 
R

z
z,cos '

R   

 
R

y
y,cos '

R   

 
R

x
x,cos '

R   

se găsesc valorile eforturilor unitare normale şi tangenţiale sub forma: 

5

3

z R

zP

2

3



  

5

2

zy R

yzP

2

3



  (2.35) 

5

2

zx R

xzP

2

3



  

După cum se vede, aceste relaţii nu conţin caracteristicile deformabilităţii rocilor 
şi, prin urmare, sunt relaţii generale, valabile pentru orice rocă omogenă şi izotropă. 

 
2.2.3. Exprimarea efortului unitar normal z  

în funcţie de raportul coordonatelor r şi z 
 

După cum rezultă din figura 2.3 şi figura 2.6, un punct M al semispaţiului este 
complet determinat dacă se cunosc coordonatele: 

z – distanţa faţă de planul limită: 
r – distanţa faţă de axa Oz, 

adică 
22 rxR   

Figura 2.7 
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Substituind valoarea lui R în expresia efortului unitar z din (2.35) rezultă: 

2
2

5
2

z z

p

2

3

z

r
1

1
























  (2.36) 

Produsul primilor doi factori din membrul al doilea se obişnuieşte să se noteze 
cu valoarea k şi atunci relaţia (2.36) devine: 

2z z

P
k  (2.37) 

Valoarea k este dată în tabele, în funcţie de raportul valorilor r şi z. 
 
 

2.3. Calculul componentelor stării de tensiune 
în ipoteza fasciculului energetic 

 
Eforturile unitare care se dezvoltă în semispaţiul ocupat de rocă, sub acţiunea unei 

sarcini concentrate care acţionează normal pe planul limită, pot fi asimilate şi 
examinate după N.V. Ornatski, drept rezultate ale energiei mecanice propagată radial, 
din punctul de aplicare al sarcinii concentrate 
P, în toate direcţiile semispaţiului. 

Se consideră că roca este perfect 
omogenă iar propagarea energiei este 
liniară, pentru oricare rază, formând 
unghiul  cu axa Oz (figura 2.8). 

Din punctul de vedere fizic, oricare rază 
este considerată un fascicul energetic elemen-
tar conţinut în interiorul unui con elementar 
cu unghiul la vârf foarte mic d, aşa cum 
rezultă din secţiunea prezentată în figura 2.8.? 

Se admite că fiecare fascicul acţionează în secţiunile transversale lui cu o 
sarcină elementară dP. 

Intersecţia fiecărui con elementar cu oricare din secţiunile semisferice de rază 
R este o suprafaţă a cărei arie are valoarea: 

 22 dR
4

d 


  (2.38) 

În baza ipotezei mărimii infinit mici a ariilor mici se admite o distribuţie 
uniformă a sarcinii elementare dP, aşa încât, efortul unitar radial, normal pe 
suprafaţa dA, transmis de fasciculul energetic este: 

 22R
dR

dP4

dA

dP





  (2.39) 

Figura 2.8 
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Raportul eforturilor unitare radiale produse de un fascicul pe cele două secţiuni 
semisferice concentrice, de raze R1 şi R2, se exprimă astfel: 

2
2

2
1

2
1

2
2

R

R

R

1
:

R

1

R

R

2

1 



 (2.40) 

şi va fi constant pentru toate punctele corespunzătoare ale secţiunilor semisferice 
de raze R1 şi R2. 

Datorită simetriei faţă de direcţia sarcinii concentrate P, problema se poate 
rezolva prin examinarea eforturilor unitare pe secţiunea semisferică a 
semispaţiului, într-unul din planele care conţine direcţia sarcinii concentrate şi 
extinderea soluţiei la celelalte plane cu aceleaşi condiţii.  

Prin definiţie, valoarea absolută a 
eforturilor unitare radiale R în diferite 
puncte ale aceleiaşi secţiuni semisferice 
de rază R variază în funcţie de 
adâncimea z a punctului, în raport cu 
planul limită. 

În graficul prezentat în figura 2.9 se 
vede că efortul unitar radial R este ma-
xim pe direcţia sarcinii P ( 0;Rz  ) 

iar pe planul limită (  90;0z ) R 
are valoarea zero.  

Făcând abstracţie de deformabilitatea rocii şi de alte proprietăţi sau 
caracteristici ale acesteia, valoarea efortului unitar radial într-un punct al 
semispaţiului se poate exprima în forma generală prin funcţia 

b

a

R R

zP
C


  (2.41) 

unde P – sarcina concentrată 
 a şi b – indici de putere 
 C – coeficient de proporţionalitate 

Pe direcţia de acţiune a sarcinii concentrate P, adică pentru 0 , valoarea 
eforturilor unitare radiale pentru oricare punct al fasciculului energetic axial, ţinând 
seamă de relaţia (2.41) se poate calcula cu ajutorul expresiei 

 
ab

Rz

0
R R

P
C 


   (2.42) 

Raportul eforturilor unitare radiale în două puncte ale fasciculului axial de raze 
R1 şi R2 va fi 

ab
2

ab
1R

R

R

1
:

R

1

2

1





 (2.43) 

Figura 2.9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dislocarea rocilor prin forare 
 

 45

De altfel, formula (2.40), ca relaţie generală, este valabilă şi pentru punctele 
situate pe direcţia sarcinii concentrate şi de aici rezultă că se pot egala relaţiile 
(2.40) şi (2.43), din care rezultă că: 

2ab   (2.44) 
ceea ce, aplicat la relaţia (2.41), ne conduce la o nouă expresie generală pentru 
valoarea efortului unitar radial şi anume 

b

2b

R R

zP
C


  (2.45) 

Din figurile 2.8 şi 2.9 rezultă valoarea 
 cosRz  

care introdusă în (2.45) ne conduce la 

2

2b

R R

cosP
C






 (2.46) 

Valoarea C a coeficientului de proporţionalitate se poate determina din 
condiţia egalării sarcinii P cu suma proiecţiilor, pe direcţia Oz, ale eforturilor 
unitare radiale R care acţionează pe secţiunea semisferică de rază R. 

Aşa cum rezultă din figura 2.10, semisfera izolată este solicitată de: 
a) sarcina concentrată P, normală pe 

planul limită, aplicată în centrul O al 
axelor de coordonate; 

b) sarcinile elementare dP aplicate pe 
secţiunea semisferică de rază R. 

Pentru simplificarea calculului, se 
consideră pe secţiunea semisferică o suprafaţă 
elementară, de forma unei zone sferice, 
definită prin rotirea, în jurul axei Oz, a bazei 
fasciculului energetic înclinat sub unchiul  şi 
având unghiul la vârf d. 

Lăţimea zonei sferice are valoarea dR  iar lungimea ei este  sinR2 . 
Aşadar, aria zonei sferice elementare are valoarea 

 dsinR2dF 2  (2.47) 
Pe această zonă semisferică, eforturile unitare radiale au aceeaşi valoare sau 

intensitate, iar sarcina elementară care acţionează asupra ei este 

 dsinR2dFdP R
2

R  (2.48) 

Egalând sarcina concentrată P cu suma proiecţiilor, pe Oz, ale tuturor sarcinilor 
elementare care afectează întreaga suprafaţă F a secţiunii semisferice, adică 

PdPcos
)F(

  (2.49) 

Figura 2.10 
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şi substituind valorile din relaţiile (2.46) şi (2.48) găsim 




  2

0

1b 1dsincosC2  (2.50) 

Cunoscând că 







 



2

sincosy  

avem 







 








 








 



2

d
2

cos
2

sindcosddy  

adică 
 dsincosddy  

şi substituind  dsin  prin   cosd  vom aflat valoarea integralei 

b

1

b

cos
cosdcos

2

0

b
2

0

1b 






  (2.51) 

a cărei valoare, introdusă în (2.50), ne conduce la expresia 

1
b

1
C2   

de unde rezultă că 




2

b
C  (2.52) 

Odată stabilită valoarea coeficientului de proporţionalitate valoarea efortului 
unitar radial din (2.46) va fi dată de expresia 

2

2b

R R

cosP

2

b 







 (2.53) 

Întrucât din figurile de mai sus rezultă că 
22 xzR   

R

z
cos   

în coordonate rectangulare expresia (2.53) capătă forma 

 b22

2b

R

xz

zP

2

b









 (2.54) 

Valorile eforturilor unitare normale şi tangenţiale într-o secţiune oarecare a 
semispaţiului, în condiţiile neglijării influenţei reciproce a fasciculelor energetice, 
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se pot calcula cu ajutorul relaţiilor (2.53) şi (2.54) şi ţinând seama mărimile arătate 
în figura 2.11. Astfel: 

  b
22

22b

2

22b
2

Rn

xz

cosz

2

bP

R

coscos

2

bP
cos

















 (2.55) 

  b
22

2b

2

2b

R

xz

cossinz

2

bP

R

cossincos

2

bP
cossin

















 (2.56) 

În relaţiile (2.55) şi (2.56)  este valoarea unghiului dintre secţiunea plană 
considerată şi planul normal razei vectoare R a punctului dat al semispaţiului (  ). 

       
       Figura 2.11    Figura 2.12 

Valorile eforturilor unitare normale şi tangenţiale într-o secţiune paralelă 
cu planul limită al semispaţiului, adică pentru  z , figura 2.12, sunt: 

  2b
22

b

2

b

z

xz

z

2

bP

R
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2
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  (2.57) 
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1b

2

1b
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xz

xz

2

bP

R
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2

bP
















  (2.58) 

Valorile eforturilor unitare normale şi tangenţiale într-o secţiune paralelă 

cu axa Oz şi perpendiculară pe axa Ox, 



2x , figura 2.12, sunt: 

  2b
22

22b

2

22b
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xz
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2
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  (2.59) 

  2b
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xz
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2

bP

R
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bP
















  (2.60) 
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Se observă că xzzx  . 
Formulele eforturilor unitare exprimate de relaţiile (2.53)...(2.60) au 

aplicabilitate pentru oricare rocă întrucât la deducerea lor nu s-a ţinut seamă de 
nicio condiţie de deformabilitate a rocii, iar particularităţile unei anumite roci sunt 
exprimate de valoarea indicelui b. 

Într-un caz particular pentru 3b  , formulele (2.53)...(2.60) coincid formulelor 
teoriei elasticităţii stabilite de Boussinesg care admite că fiecare punct al 
semispaţiului deformabil, al cărui material ascultă de legea lui Hooke, se 
deplasează după direcţia acţiunii sarcinii concentrate. 

În acest caz rezultă: 

 3
22

2R

xz

z

2

P3

R

cos

2

P3











  (2.61) 
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  (2.62) 
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  (2.63) 
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  (2.64) 

  5
22

2

2

2

x

xz

zx

2

P3

R

sincos
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  (2.65) 

  5
22

2

2

2

xzzx

xz

xz

2

P3

R

sincos

2

P3











  (2.66) 

 
 

2.4. Tensiuni şi deplasări în coordonate cilindrice 
 
Se consideră un semispaţiu infinit de mare în comparaţie cu zona care este 

supusă acţiunii sarcinii concentrate P, normală pe planul limită. Se alege originea 
reperului cartezian xyz în punctul de aplicaţie al sarcinii P, astfel că planul limită 
devine plan de coordonate xOy. În acest caz, starea de tensiune a semispaţiului este 
simetrică în raport cu axa Oz, adică starea de tensiune a corpului într-un punct oarecare 
M de coordonate cilindrice z, r, , (figura 2.13a) nu depinde de unchiul polar . 

Prin originea coordonatelor se duce planul tOz, perpendicular pe rOz. În punctul 
M al planului rOz (figura 2.13b) există următoarele componente ale tensiunii: 
tensiunea normală t în planul rOz, tensiunea normală r în planul paralel cu tOz, 
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tensiunea normală z în planul paralel cu rOt (paralel cu planul limită) şi eforturile 
unitare tangenţiale rz şi zr egale între ele şi pe care le vom nota  zrrz . 

      
a     b 

Figura 2.13 
 
Condiţiile de simetrie ale stării de deformaţie a corpului în raport cu axa z, 

presupun că tensiunile tangenţiale trrt   şi zttz   sunt nule iar planul rOz este 
un plan principal. 

Expresiile tensiunilor (eforturilor unitare) existente într-un punct oarecare 
M(r,z) al semispaţiului sunt: 

• tensiunea radială 
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r R

zr3

zRR

21

2

P
 (2.67) 

• tensiunea circumferenţială 

   












zRR

1

R

z
21

P
3t  (2.68) 

• tensiunea axială 

5

3

z R

z3

2

P 



  (2.69) 

5

2

R

zr3

2

P 



  (2.70) 

Expresiile deplasărilor elastice u şi w ale punctului arbitrar M(r,z) al semispaţiului 
au forma: 

   












zRR

r
21

R

rz

G4

P
u

3
 (2.71) 

 














3

2

R

z

R

12

G4

P
w  (2.72) 

La nivelul planului limită, adică pentru 0z  , tensiunea axială z  şi tensiunea 

tangenţială   devin nule în toate punctele planului, cu excepţia originii 
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coordonatelor. Tensiunea radială şi tensiunea circumferenţială pentru punctele 
planului limită au valorile 

2r r

21

2

P 



  (2.73) 

2t r

21

2

P 



  (2.74) 

În acest caz, în toate punctele planului limită tensiunile principale au valorile 

t32r1 =;0=;=   

adică există o stare de tensiune biaxială numită forfecarea pură. 

În originea coordonatelor, valorile tensiunilor r, t, z şi  sunt infinite. 
În punctele axei de simetrie, pentru 0r   şi zR   valorile tensiunilor sunt: 

2r z2

21

2

P 



  

2t z2

21

2

P 



  (2.75) 

2z z

3

2

P



  

0  
În punctele aceleiaşi axe de simetrie valorile tensiunilor principale sunt: 

221 z2

21

2

P 



  (2.76) 

23 z

3

2

P



  

adică are loc o stare de tensiune triaxială. 
 
 

2.5. Distribuţia sarcinilor pe suprafeţele de contact  
dintre sculele de dislocare şi rocă 

 
Sarcinile exercitate de către prăjinile grele asupra sculelor de dislocare se 

transmit rocilor din talpă prin suprafeţele de contact dintre rocă şi elementele 
active ale sculelor (dinţii sculelor cu role, muchiile sculelor cu lame sau cu discuri, 
proeminenţele sculelor cu diamante etc.). 

Geometria părţilor de lucru ale acestor elemente active este în general foarte 
complexă, cu forme şi dimensiuni multiple, atât prin construcţie cât şi pe măsura 
uzării lor. Se poate admite că în cele mai obişnuite construcţii elementele de lucru ale 
sculelor sunt prisme triunghiulare cu muchii ascuţite, plan sau semicilindric ascuţite, 
cilindrii drepţi sau oblici, conuri, trunchiuri de con, sfere, semisfere, semielipsoizi. 
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În acelaşi sens, pentru simplificare, se poate admite că suprafaţa rocii supusă 
dislocării este plană. 

Pe baza acestor considerente, un studiu al proceselor de pătrundere a 
elementelor de lucru în roca forată conduce la concluzia că distribuţiile presiunilor 
de contact, datorite sarcinilor pe scule pot fi încadrate într-una din următoarele 
tipuri (figura 2.14): 

a) distribuţie uniformă liniară; 
b) distribuţie variată simetric prismatic; 
c) distribuţie variată dreptunghiular prismatic; 
d) distribuţie variată asimetric prismatică; 
e) distribuţie uniformă dreptunghi paralelipipedică; 
f) distribuţie variată transversal semicilindrică; 
g) distribuţie uniformă axial cilindrică; 
h) distribuţie variată axial semicilindrică (copitică); 
i) distribuţie variată concav axial cilindrică; 
j) distribuţie variată axial conică; 
k) distribuţie variată semisferică; 
l) distribuţie variată semielipsoidică. 
 

  
a b c 

  
d e f 

   
g h i 

  
j k k 

 

Figura 2.14 
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Această sistematizare a distribuţiilor posibile ale sarcinilor pe suprafeţele de 
contact creează posibilitatea unor calcule teoretice aproximative cu privire la 
starea de tensiune în rocile supuse acţiunii penetratoarelor, respectiv, supuse 
acţiunii de dislocare. 

 

2.6. Distribuţia variată semisferică  
a sarcinilor de contact 

 
La pătrunderea, sub sarcina P, a unei sfere într-un corp, se poate aproxima că 

presiunea de contact este distribuită pe o suprafaţă plan-circulară de rază r = a. Cu 
centrul comun O, se construieşte o semisferă cu aceiaşi rază r = a (figura 2.15). 

Legea distribuţiei semisferice permite să se 
afirme că valoarea presiunii în fiecare punct al 
ariei de contract este proporţională cu ordonata 
pe semisferă a punctului dat, adică zkp  . 

Localizând acţiunea sarcinii p pe elementul 
unitar de arie dA determinat de coordonatele 

drr   şi  d  din triunghiul corespunzător 
OMM' rezultă 

222 azr   
de unde, valoarea cotei punctului dat pe sferă este 

22 raz   

În acest caz avem       22 rakp        (2.77) 

În punctul O (originea axelor), sarcina distribuită p are valoarea maximă, este 
notată p0 şi, întrucât 0r  , avem 

akpp 0         de unde
      a

p
k o  

Legea distribuţiei semisferice poate fi scrisă sub forma 

220 ra
a

p
p   (2.78) 

Din condiţia egalităţii sarcinii totale P cu suma tuturor sarcinilor unitare 
distribuite semisferic pe aria de contact, rezultă 

   dAra
a

p
dApP 220

 (2.79) 
sau 

                               
P = 

a

p0 



2

0

22
a

0

drdrra  (2.80)
 

Figura 2.15 
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După integrare avem 

0
2pa

3

2
P   (2.81) 

de unde se obţine valoarea sarcinii maxime pe axa Oz 

20 a2

P3
p


  (2.82) 

În final, se poate scrie expresia valorii sarcinii unitare p pentru oricare punct astfel 

22
3

ra
a

P

2

3
p 


  (2.83) 

Această relaţie se verifică pentru condiţiile din centrul axelor de coordonate 

20 a2

P3
pp;0r


  (2.84) 

şi pe conturul de contact 

0pp;ar a   (2.85) 

 
 

2.7. Starea de tensiune într-un corp solicitat  
de o sarcină distribuită semisferic 

 
Studiul stării de tensiune, în cazul acţiunii unei sarcini concentrate P, normală 

pe planul limită, a stabilit că valoarea tensiunii paralele cu axa Oz într-un punct al 
semispaţiului situat la adâncimea z este 

5

3

z R

z3

2

P



  (2.86) 

unde 
22 rzR   

Aplicând principiul independenţei acţiunii 
sarcinilor, componenta tensiunii axiale în punctul 
M de pe axa Oz (figura 2.16) determinată de sarcina 
elementară drdrp   este 

5

3

z R

z3

2

drdrp
d 




  (2.87) 

Valoarea totală a tensiunii axiale în punctul considerat, produsă de acţiunea 
tuturor sarcinilor elementare distribuite semisferic pe suprafaţa de contact este 

 




5

3

z R

z3

2

drdrp
 (2.88) 

Figura 2.16 
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Înlocuind valorile lui p şi R în relaţia de mai sus, adică 

220 ra
a

p
p     şi    22 rzR   

se obţine 
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 (2.89) 

După calcule se obţine, în final, expresia tensiunii normale pe suprafaţa 
paralelă cu planul limită, situată la adâncimea z de aceasta şi anume 

20z

a

z
1

1
p









  (2.90) 

Semnul minus arată că tensiunea z  este compresiune. 

În centrul suprafeţei de contact, adică pentru 0z p,0z   iar pentru 

0,r z  . 
Calcule laborioase demonstrează că în punctul M de pe axa Oz tensiunea 

normală pe planul xOz este 

   





























z

a
arctg

a

z
1

a

z
1

1

2

1
1p 20y  (2.91) 

pentru punctul 0z   

2

21
p0y


  (2.92) 

Variind valoarea lui  între 0 şi 0,5, valoarea lui γ în centrul suprafeţei de 
contact variază în limitele –0,5p0 şi –p0. 

Pentru z , limita expresiei 
z

a
arctg

a

z
 este egală cu 1 şi 0y  . 

Din condiţii de simetrie rezultă yx  . 

Tensiunea maximă maximorum pe axa de simetrie Oz are loc la adâncimea 
a5,0a48,0z  . 
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În punctul de intersecţie al axei x cu conturul de contact  ax   există tensiunile 

0x p
3

21 
  

0y p
3

21 
  (2.93) 

0z   

Analog la intersecţia axei y cu conturul de contact există tensiunile 

0x p
3

21 
  

0y p
3

21 
  (2.94) 

0z   
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Capitolul 3 
 

CARACTERISTICI FIZICE ŞI MECANICE  
ALE ROCILOR 

 
 

3.1. Caracteristici generale 
 
Rocile sunt agregate sau asociaţii de particule minerale legate între ele prin 

forţele de coeziune ce se manifestă pe suprafeţele de contact, fie direct între 
particule sau granule, fie prin intermediul substanţelor de cimentare. 

După natura particulelor care intră în compoziţia lor, rocile pot fi monominerale 
şi poliminerale. 

Prin lucrările de forare se traversează aproape toată gama de roci care 
alcătuiesc scoarţa terestră. 

După criteriul genetic, rocile sunt: magmatice, sedimentare şi metamorfice. 
Scoarţa terestră este alcătuită (după L.A. Sreiner) din: 95% roci magmatice, 

4% argile şi marne, 0,75% gresii şi 0,25% calcare. Rocile metamorfice sunt incluse 
la tipurile rocilor de bază din care au luat naştere (magmatice sau sedimentare). 

Cele mai importante caracteristici fizice generale ale rocilor sunt: compoziţia 
mineralogică, structura, textura, gradul de alterare, porozitatea, solubilitatea în apă. 
Separat, pentru rocile sedimentare, interesează: caracterul materialului (detritic, 
grosier, nisipos-argilos), caracterul legăturilor structurale pentru rocile friabile şi 
plastice, proprietăţile coloidale, porozitatea, umiditatea, gradul de compactitate, 
solubilitatea, macerarea sau exfolierea, umflarea, tasarea, comprimarea, 
permeabilitatea pentru apă sau alte substanţe. 

Compoziţia mineralogică a rocilor magmatice şi sedimentare stabilită de 
Twenhofel este arătată în tabelul 3.1 din care rezultă că primele 8 minerale (cuarţ, 
albit, olivină, anortit, ortoză, hornblendă, magnetit, dolomit) cu o duritate în scara 
Mosh mai mare sau apropriată de duritatea fierului (Duritatea Mosh: 6) intră în 
compoziţia rocilor, în general în procentul cel mai mare. Aceste minerale au şi un 
caracter casant. 

Duritatea şi casanţa mineralelor sunt caractere la care, adăugând natura şi 
caracterul cimentului, au o influenţă determinată asupra caracteristicilor sau 
proprietăţilor mecanice şi abrazive ale rocilor. 

Structura rocilor poate fi definită ca microstructură sau structură mineralogică 
care este caracterizată de mărimea, forma şi caracterul suprafeţelor cristalelor care 
constituie roca. 

După mărimea cristalelor, structurile pot fi: macrocristiline (>1mm), mezocris-
taline (1-0,1 mm), criptocristaline (0,1-0,01 mm) şi politomorfe (<0,01 mm). 
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Tabelul 3.1 

Mineralul 
Roci 

magnetice 
Roci 

sedimentare 
Duritatea 

Mosh 
Observaţii 

Cuarţ 20,40% 34,80% 7 casant 
Albit 25,60% 4,55% 6,5 casant 
Olivină 2,65% – 6,5 casant 
Anortit 9,80% – 6 casant 
Ortoză 18,45% 11,02% 6 casant 
Hornblendă 1,60% – 6 casant 
Magnetit 3,15% 0,07% 5,5 casant 
Augit 12,90 – 5-6 casant 
Dolomit – 9,07% % casant 
Biotit 3,86% – 3 flexibil, moale 
Calcit – 4,25% 3 casant 
Muscovit 3,85 – 2,5 elastic, flexibil 
Caolin – 9,22% 2,5  
Gipe – 0,97% 2 casant 
Rutil – 0,55% 2  
Titanit-Ilmenit 1,45% 0,02   
Hidromice – 15,11%   
Clorit – 5,29%   
Limonit – 4,00%   
Apatit – 0,35%   
Carbon – 0,73%   

 
În cazul structurii macrocristaline, mărimea şi forma granulelor se vede cu 

ochiul liber. La cele mezocristaline, se deosebesc cu ochiul liber dimensiunile 
granulelor, forma distingându-se cu lupa. La structura criptocristalină, ambele se 
disting la microscop. 

În cazul rocilor sedimentare, s-a convenit să se caracterizeze structura după 
dimensiunea sfărâmăturilor de minerale, după forma şi caracterul acestor sfărâmături. 

Pentru rocile sedimentare, se cunosc structurile: psefitică (>2 mm), psamitică 
(2-0,2 mm), aleuritică (0,2-0,02 mm) şi pelitică (<0.02 mm). 

Din punct de vedere al formei granulelor, structura rocii este caracterizată de 
câteva categorii de granule: rotunjite, semiangulare (semirotunjite sau semi-
colţuroase), angulare (colţuroase), regenerate (formate din resturi de minerale în 
jurul cărora au reînceput procese de cristalizare) şi corodate (formate prin 
corodarea cristalelor existente). 

Structura rocilor se poate caracteriza şi după cimenturile care leagă mineralele 
între ele şi care se pot clasifica, în principal, după cantitatea relativă a cimentului 
(bazal, de atingere sau de contact, poros), după caracterul umplerii spaţiilor goale (de 
peliculă, de umplere, de îngroşare), după structura cimentului (amorf, cristalizat, 
granular, de umplere mecanică a porilor) şi după acţiunea substanţei cimentului 
asupra granulelor minerale (de coroziune, de supracreştere, independent, mixt). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru Tocan 
 

 58

Textura reprezintă aranjamentul în spaţiu şi orientarea componenţilor 
mineralogici ai rocilor. Ea rezultă din aşezarea în spaţiu a mineralelor, datorită 
mişcărilor pe care le-au suferit cristalele în topituri. Se întâlnesc: texturi masive, 
fluidale sau paralele (orientate), sferolitice şi rubanate. 

Rocile sedimentare şi metamorfice mai prezintă şi alte caractere texturale şi 
anume, stratificaţia şi şistuozitatea, ambele importante pentru dislocarea mecanică 
a rocilor. 

Stratificaţia este o consecinţă a sedimentării şi este datorită variaţiei de 
intensitate sau calităţii fenomenelor care produc sedimentarea. 

Şistuozitatea este proprietatea rocilor de a se despica (exfolia) după plane 
paralele, în plăci subţiri. Ea se datoreşte unor fenomene ca: presiuni orogenetice, 
contracţiuni prin răcire etc. 

Suprafeţele de şistuozitate nu coincid totdeauna cu cele de sedimentre. 
Caracteristicile structurale şi texturale au o influenţă puternică asupra naturii şi 

valorilor proprietăţilor mecanice ale rocilor. Ele determină neuniformitatea 
(variaţia) şi anizotropia proprietăţilor mecanice ale rocilor. 

Porozitatea rocilor este caracterizată prin existenţa spaţiilor dintre particulele 
constituente, prin existenţa fisurilor, a cavernelor etc. Aceste spaţii sunt ocupate de 
substanţe fluide. 

Porozitatea totală n se exprimă prin raportul dintre volumul total Vg al spaţiilor 
goale, închise sau deschise şi volumul total Vt ocupat aparent de rocă. 
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  (3.1) 

unde Vr este volumul părţii solide a rocii. 
Porozitatea totală se poate exprima şi procentual şi anume: 

100
v

v
%n

t

g   (3.2) 

Porozitatea aparentă, na, exprimă volumul porilor care comunică cu exteriorul 
rocii şi se determină numai experimental. 
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Figura 3.1 
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Porozitatea teoretică se poate calcula pentru un sistem ideal de rocă, formată 
din sfere de acelaşi diametru, situate într-unul din aranjamentele posibile arătate în 
figura 3.1, în care centrele sferelor fiecărui aranjament 
sunt situate în nodurile elementului din reţea, aşa cum se 
arată, de exemplu, în figura 3.2. 

Porozitatea aranjamentului cubic din figura 3.2 este 
determinată de diferenţa dintre volumul total Vt al 
celulei primitive şi volumul Vs ocupat în interiorul 
celulei primitive de către sferele cu centrele situate în 
noduri, diferenţă care se raportează la volumul total Vt. 

Considerând că d este diametrul sferelor: 
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  (3.3) 

iar valoarea porozităţii este: 
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  (3.4) 

Situaţia generală a porozităţii celor şase aranjamente teoretice din figura 3.1 este 
arătată în tabelul 3.2. 

Tabelul 3.2 
Aranjamentul 1 2 3 4 5 6 
Porozitatea % 47,64 39,54 25,95 39,54 30,19 25,95 
 
Se constantă că, pentru sfere de acelaşi diametru, porozitatea nu este 

influenţată de mărimea diametrului. 
Porozitatea reală a rocilor se abate mult de la cea teoretică deoarece forma 

granulelor nu este sferică şi pentru că în constituţia unei roci intră granule cu 
dimensiuni foarte diferite. În realitate, între granule de dimensiuni mai mari, se pot 
aşeza altele de dimensiuni mai mici şi, un asemenea aranjament, poate conduce la 
micşorarea spaţiilor poroase, deci la micşorarea valorii porozităţii. 

Afirmaţia că porozitatea nu variază cu dimensiunea egală a granulelor nu este 
confirmată de realitate. Porozitatea creşte pe măsura micşorării dimensiunii 
granulelor de aceiaşi mărime şi aceasta se atribuie neregularităţii formelor granulelor. 
Cu cât granulele sunt de dimensiuni mai mici, ele tind mai puţin către geometria sferei, 
având forme neregulate şi aranjamentul lor este mai puţin compact. 

Valoarea porozităţii unei roci este determinată de natura porilor şi de procesul 
de formare a lor. Porii unei roci se pot forma în acelaşi timp cu rocile magmatice 
sau sedimentare din care fac parte sau pot lua naştere ca urmare a unor schimbări 
ulterioare perioadei de formare a rocilor. 

Figura 3.2 
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Schimbarea porozităţii primare a rocilor sedimentare, în timp, este determinată 
şi de procesele de cimentare şi tasare. 

Volumul spaţiilor goale, deci porozitatea, se 
reduce în aceiaşi măsură în care creşte conţinutul rocii 
în substanţe de cimentare. 

Porozitatea primară a rocilor sedimentare se 
modifică, în foarte mare măsură, în funcţie de 
fenomenul de tasare a acestor roci, sub acţiunea 
presiunii litostatice exercitată de stratele superioare. 
Aşadar, porozitatea unei roci depinde de adâncimea la 
care ea este cantonată în scoarţa terestră. 

În figura 3.3. este reprezentat graficul porozităţii unui 
nisip supus presiunii litostatice, între 0 şi 600daN/cm2. 

Compactitatea C a unei roci este definită ca fiind 
raportul dintre volumul Vs ocupat de faza solidă şi 
volumul total Vt al său. 

t

s

V

V
C   (3.5) 

Compactitatea este o mărime complementară porozităţii totale a rocilor, adică: 
1pC   (3.6) 

Greutatea specifică medie m şi densitatea medie m reprezintă mărimea care se 
exprimă prin raportul dintre greutatea G respectiv masa mm a unei roci şi 
volumul V corespunzător: 
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  (3.7) 

Greutatea specifică  şi masa specifică  reprezintă limita către care tinde m, 
respectiv m, când elementul de volum corespunzător tinde către zero: 
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 (3.8) 
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 (3.9) 

În figura 3.4 este dată dependenţa 
greutăţii specifice medii a unei argile, în 
funcţie de adâncimea la care ea este 
cantonată în scoarţa terestră. În aceiaşi 
figură este reprezentată şi curba de 
dependenţă a rezistenţei argilei, în 
funcţie de adâncime. 
 

Figura 3.3 

Figura 3.4 
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3.2. Coeziunea rocilor 

 

Coeziunea rocilor, întocmai ca a tuturor corpurilor solide se datoreşte forţelor 
de interacţiune care există între particulele constituente ale acestora. 

Forţele de interacţiune sunt forţe primare caracterizate prin legături ionice, 
legături covalente, legături metalice sau forţe secundare caracterizate prin forţe van 
der Waals, polarizaţie moleculară, efecte de dispersiune. 

 

• Legătura ionică (electrovalentă, electrostatică, heteropolară, polară) este 
legătura între doi atomi, care prin transfer de electroni, au fost convertiţi în ioni 
încărcaţi electric diferit. Cei doi ioni sunt ţinuţi împreună de forţele electrostatice 
care se exercită între sarcini electrice diferite. Transferul de electroni se face, de 
obicei, în direcţia care dă învelişuri electronice externe complete sau aproape 
complete, pentru ambii atomi. 

Legătura electrovalentă este o legătură ionizabilă. 
Un exemplu de legătură ionică este întâlnit la 

clorura de sodiu (figura 3.5). 
Un atom de sodiu cu 11 electroni (2; 8; 1) se 

combină cu unul de clor cu 17 electroni (2; 8; 7) 
printr-un transfer al unui electron de la atomul 
de sodiu la cel de clor în urma căruia se 
formează ionul de sodiu (2; 8), cu configuraţia 
electronică identică gazului rar precedent în 
sistemul periodic (Ne) şi un atom de clor (2; 8; 
8), cu configuraţia gazului rar ce urmează după 
el (Ar). Între aceşti ioni formaţi se manifestă o 
forţă de natură electrostatică, dând naştere la o 
legătură ionică. 

Notând prin puncte electronii de valenţă care iau parte la reacţii şi prin 
simboluri nucleele împreună cu electronii straturilor interioare, care nu suferă nicio 
schimbare, putem scrie formula electronică astfel: 

 (3.10) 
Un alt exemplu, când se combină atomul de magneziu cu cel de oxigen, 

atomul de magneziu cedează atomului de oxigen cei doi electroni de valenţă ai săi: 

 (3.11) 
La fel, atomul de calciu cedează cei doi electroni de valenţă când se combină 

cu atomul de sulf: 

 (3.12) 
Particulele încărcate cu sarcini de semne contrare se atrag formând, în 

exemplele de mai sus, oxidul de magneziu şi respectiv, sulfura de calciu. 

Figura 3.5 
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• Legătura covalentă (atomică, homeopolară) este tipul de legătură între 
atomi, la care fiecare atom contribuie cu un electron, pentru a forma o pereche. 
Aceşti doi electroni aparţin în mod egal celor doi atomi, astfel că, nu există 
diferenţă între polaritatea lor. 

Legătura covalentă este o legătură chimică obişnuită şi nu este ionizabilă. 
Câteva exemple de molecule cu legătură covalentă: 

 (3.13) 

 (3.14) 

 (3.15) 
 

• Legătura metalică, de tip special, există în metale în care electronii de 
valenţă ai atomilor constituenţi fiind foarte slab legaţi de către atomi, aparţin 
ansamblului atomului şi se mişcă liberi în reţeaua cristalină. Acest tip de legătură 
explică proprietăţile metalelor. 

 

• Forţele van der Waals sunt forţe care acţionează între molecule, cu 
învelişuri electronice stabile, fără să se pună în comun electroni sau fără să se 
transfere electroni între aceste particule. Deşi au intensitate mică, până la câteva 
kcal / mol, ele au un rol important în gazele reale, în lichide şi solide, determinând 
atracţia dintre moleculele gazelor reale, coeziunea lichidelor formate din compuşi 
neionici, precum şi coeziunea cristalelor cu reţele moleculare. 

Forţele van der Waals sunt de următoarele tipuri: 
– atracţia dintre polii opuşi ai dipolilor; 
– atracţia dintre dipolii induşi de dipolii permanenţi ai unor molecule în 

moleculele vecine; 
– interacţiunea dipolilor care se formează temporar din cauza vibraţiilor 

învelişului electronic faţă de nucleele atomilor. 
În afara forţelor de atracţie, între particule acţionează şi forţe de respingere.   

Pe baza forţelor de atracţie şi de respingere se realizează echilibrul sistemului solid. 
Dacă forţele de respingere ar lipsi, atunci particulele s-au apropia până la un 

contact fizic complet şi ar trebui să admitem existenţa corpurilor absolut rigide. În 
natură însă, nu există corpuri nici absolut rigide, nici absolut impermeabile, oricare 
ar fi dimensiunile lor. 

La întinderea unei roci, adică la mărirea distanţei dintre particule, predomină 
forţele de atracţie, pe când la o compresiune triaxială, rezistenţa rocii este 
condiţionată de forţele de respingere. 

În figura 3.6. este reprezentată variaţia rezultantei F a forţelor de atracţie şi de 
respingere dintre particule cum şi variaţia energiei potenţiale „W”  a reţelei 
cristaline prezentate în funcţie de distanta r dintre particule. 
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Distanţa r0 corespunde (la zero absolut) 
poziţiei de echilibru în care rezultanta 
forţelor de atracţie şi de respingere este nulă. 
În poziţia de echilibru valoarea energiei 
potenţiale este minimă. 

În cazul unei reţele cristaline formată din 
elemente chimice de aceiaşi natură distanţa r0 
este egală cu dublul razei ionice. 

Cu mărirea distanţei dintre particule, 
forţele de atracţie predomină şi rezultanta 
atinge un maxim pentru distanţa rm. 

Distanţa (rm – r0) reprezintă creşterea maximă 
a distanţei dintre particule, până la care, dacă se 
îndepărtează solicitarea exterioară de întindere, 
există posibilitatea revenirii la poziţia de echilibru. 

Forţa Fm caracterizează limita de rezistenţă 
la rupere între particule. Pentru ruperea 
legăturilor dintre atomii din moleculă, această forţă atinge valori considerabile. L.A. 
Sreiner citează valorile de ordinul 1.000.000 daN/cm2 (kgf/cm2). 

Pentru a varia distanţa dintre particule într-o direcţie sau alta, trebuie 
consumată o anumită energie W. 

Pentru aceeaşi energie potenţială W distanţa 100m rrrr  . 
Aceasta conduce la concluzia că, pentru acelaşi consum de energie, particulele 

se pot depărta mai mult decât s-ar putea apropia. 
Pentru a anula complet legătura între particule, prin tracţiune, trebuie cheltuit 

un lucru mecanic corespunzător minimului energiei potenţiale. 
Acţiunile suferite de particulele ce se găsesc în interiorul rocii sunt complet 

compensate din punct de vedere energetic, în timp ce particulele aflate la suprafaţa 
rocilor posedă o energie potenţială suplimentară. 

Sursa principală a forţelor de acţiune reciprocă este atracţia electrostatică a 
ionilor din reţeaua cristalină. 

Soliditatea legăturii în cristalele ionice se determină prin atracţia electrostatică 
ce creşte cu micşorarea distanţei dintre ioni şi cu mărimea sarcinii lor electrice. 

Redăm în tabelul 3.3 distanţa ionică r0 în Å şi duritatea n în scara Mohs, pentru 
diferite combinaţii chimice ale oxigenului şi respectiv, ale suflului cu magneziu, 
calciu, stronţiu şi bariu. 

Tabelul 3.3 
  Mg Ca Sr Ba 

o 
r0 2,10 2,40 2,57 2,77 
n 6,50 4,50 3,50 3,50 

s 
r0 2,59 2,84 3,00 3,18 
n 5,00 4,70 3,30 3,00 

Figura 3.6 
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Din cifrele prezentate în tabelul 3.3 se poate observa cu uşurinţă că, pe măsura 
creşterii distanţei ionice, se reduce valoarea durităţii mineralogice. 

În mod asemănător, din tabelul 3.4 se poate deduce că, pentru cazul unor 
distanţe ionice aproximativ egale, duritatea mineralogică depinde de mărimea 
sarcinii ionice. 

Tabelul 3.4 
 LiF MgO NaCl BaO 

r0 2,02 2,10 2,81 2,77 
n 3,30 6,50 2,50 3,30 

 

Energia potenţială a reţelei ionice poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: 

qp r

b

r

a
W   (3.16) 

în care: p < q 

pr

a
  este energia de atracţie; 

qr

b
 ia în consideraţie acea parte a energiei 

potenţiale care este condiţionată de forţele de respingere. 
În aceşti doi termeni: 

Neza 22    şi   
m8
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b

2
  (3.17) 

unde: 
 – se ia aproximativ egal cu 3,4; 
z – este valenţa chimică; 
e – sarcina particulei; 
N – numărul de particule în celula primitivă; 

1 ; 
h – 6,62ꞏ10-34 Joule ꞏ secundă (este constanta lui Planck); 
m – masa particulei. 

Forţa care se exercită asupra unei molecule în câmpul creat de altă moleculă este: 
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Distanţa r0 dintre particulele, corespunzătoare valorii minime a energiei 
potenţiale rezultă din condiţia 0F   adică, din condiţia egalităţii forţelor de 
atracţie şi de respingere: 
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de unde: 
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Rocile sunt corpuri solide policristaline. Coeziunea între cristale sau 
sfărâmături se realizează fie direct (cazul cuarţitelor, calcarelor etc.), fie prin 
intermediul substanţelor de cimentare (cazul gresiilor, conglomeratelor). 

Natura forţelor de coeziune la roci este aceeaşi ca şi cea din interiorul reţelei 
cristaline. 

Ţinând seama că sfărâmăturile de cristale din rocă au forme şi dimensiuni 
neregulate, distanţa medie dintre particulele în interacţiune este mai mare în 
zonele de contact decât în interiorul cristalelor. În cazul rocilor detritice de tipul 
gresiilor, distingem: 

Fg – forţa de coeziune în interiorul granulelor; 
Fc – forţa de coeziune în substanţa de cimentare; 
Fs – forţa de coeziune pe suprafaţa de contact. 
Cazul cel mai des întâlnit:  scg FFF   

Mai rar întâlnit:  scg FFF   

Foarte rar întâlnit:  scg FFF   

În cazul rocilor detritice de tipul argilei, coeziunea granulelor argiloase se 
realizează prin intermediul particulelor coloidale prezente între acestea. Particulele 
coloidale (d = 0,001 mm) se adsorb pe suprafaţa granulelor mai mari, constituind 
aşa numitul filmgel. Coeziunea între particulele argiloase se realizează prin 
legătura filmelor de particule coloidale. 

În cazul rocilor de tipul nisipurilor, coeziunea dintre particulele de nisip este 
condiţionată de prezenţa umidităţii. Valoarea cea mai mare a coeziunii se manifestă 
la o umiditate de 16-20%. 

Dacă umiditatea se reduce sau creşte faţă de acest interval, coeziunea 
nisipurilor se va reduce simţitor. Ea este sensibil influenţată şi de gradul de tasare. 

Forţele de frecare apar ca rezultat al deplasării relative a granulelor sau 
cristalelor care alcătuiesc roca. Ele se manifestă atât în prezenţa cât şi în lipsa 
forţelor de coeziune şi sunt mai evidente în ultimul caz. 

Coeziunea rocilor poate fi de natură electrică, se poate datora particulelor 
coloidale adsorbite la suprafaţă sau umidităţii. 

Rocile cu coeziune de natură electrică sunt caracterizate prin faptul că, indiferent 
de valoarea umidităţii, coeziunea nu dispare, valoarea ei putându-se doar modifica. 
Pe de altă parte, dacă printr-o acţiune oarecare facem să se distrugă echilibrul forţelor 
interioare, coeziunea nu poate fi restabilită prin procese obişnuite. 

Restabilirea coeziunii ar fi posibilă numai în cazul apropierii particulelor 
separate ale rocii la o distanţă mai mică decât distanţa 5ꞏ10-7cm (adică în sfera 
acţiunii moleculare). 

La rocile din această categorie se manifestă şi forţe de frecare, dar forţele de 
coeziune sunt totdeauna mai mari decât ele. 
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Sub acţiunea solicitărilor exterioare, pot apare eforturi unitare normale şi 
tangenţiale, pozitive şi negative. Aceste roci pot forma aşa numitele „stânci” cu 
pereţi verticali sau cu unghi negativ (de aici şi denumirea de roci stâncoase). 

Detritusul, format în cazul acţiunii sculelor de dislocare nu se mai leagă de 
masivul de rocă din care a fost desprins. Aşa sunt rocile: gresii, calcare, dolomite, 
şisturi cuarţitice etc. 

Rocile cu coeziune realizată prin interacţiunea particulelor coloidale absorbite 
la suprafaţă se caracterizează prin faptul că umiditatea influenţează foarte mult 
coeziunea. Forţele de coeziune se reduc foarte mult, pe măsura creşterii gradului de 
umiditate. Dacă printr-o acţiune exterioară este deranjat echilibrul interior acesta 
poate fi restabilit. În cazul unor presiuni foarte înalte, restabilirea echilibrului 
interior se face complet. Şi în cazul acestor roci, forţele de coeziune sunt mai mari 
decât forţele de frecare interioară. În aceste roci se pot dezvolta eforturi unitare 
normale şi tangenţiale, pozitive şi negative, dar cu valori mai mici decât în cazul 
rocilor din categoria anterioară. Deformaţiile acestor roci au un caracter remanent, 
rocile putând fi considerate ca fiind plastice (rocile argilo-marnoase). 

Într-o altă categorie sunt cuprinse rocile a căror coeziune este condiţionată 
numai de prezenţa umidităţii. Forţele de coeziune nu se manifestă nici în cazul 
lipsei şi nici al saturaţiei cu apă. 

Rolul predominant îl au forţele de frecare interioară. Aceste roci nu pot suporta 
eforturile datorate întinderii, dar pot prelua eforturile de compresiune (nisipuri). 

 
 

3.3. Variaţia pătrunderii penetratorului cilindric în rocă,  
funcţie de presiunea de contact sau de sarcina axială  

– curbe reale şi convenţionale – 
 
În condiţii de laborator, fenomenul de pătrundere a unui penetrator cilindric 

drept se realizează pe epruvete de rocă recoltată din sonde, prin carotaj mecanic. 
Epruvetele de rocă supuse încercărilor sunt prelucrate astfel, încât fenomenul de 

pătrundere a cilindrului să aibă loc pe suprafeţe plane ale rocii. 
Epruvetele au, în general, forma unui cub sau a unui cilindru cu suprafeţe 

plane, de încercare, bine lustruite. 
Penetratoarele cilindrice sunt confecţionate din oţel tratat sau din aliaje dure, 

cu suprafeţe plane frontale ale căror arii variază între 1 şi 5 mm2. 
Încercările de pătrundere se efectuează cu ajutorul unor prese hidraulice sau cu 

ajutorul maşinilor de tip universal pentru încercări de materiale. 
Variaţia presiunii p, în daN/mm2 exercitată de penetratorul cilindric pe 

suprafaţa de contact cu roca, în funcţie de deformaţia relativă , pentru câteva roci şi 
pentru aluminiu, supuse încercărilor, este caracterizată prin curbele arătate în figura 
3.7 şi figura 3.8. Acestea reprezintă curbe caracteristice reale. 
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           Figura 3.7                                    Figura 3.8                            Figura 3.9 
 
L.A. Sreiner şi colaboratorii săi analizând rezultatele încercărilor efectuate pe un 

număr foarte mare de roci, au ajuns la concluzia că cele mai caracteristice curbe 
obţinute în coordonatele: F – sarcina pe penetrator, daN şi H – adâncimea de 
pătrundere, , sunt cele arătate în figura 3.9, figura 3.10 şi figura 3.11, obţinute prin 
interpretarea curbelor reale şi considerate curbe caracteristice convenţionale. 

 

  
                       Figura 3.10                                                                     Figura 3.11 
 

Comparând curbele reale cu cele convenţionale, se poate observa că alura curbei 
din figura 3.9 este asemănătoare cu cea a granitului din figura 3.8, curba 
caracteristică din figura 3.10 este asemănătoare cu cea a calcarului din figura 3.8, iar 
curba din figura 3.11 se aproprie de cea a sării geme din figura 3.7. 

 
 

3.4. Modulul de elasticitate E al rocilor 
 
Curbele din figura 3.9-3.11 ne arată că variaţia forţei de penetraţie de la zero la 

valorile F1, F2, F3...Fn, conduce la creşterea adâncimii de pătrundere a cilindrului în 
rocă, de la zero la h1, h2, h3...hn. Odată cu pătrunderea cilindrului, pe suprafaţa de 
contact se dezvoltă, corespunzător, presiuni de contact p, ceea ce determină în 
interiorul rocii, imediat sub cilindru, eforturi unitare normale , egale cu p şi 
considerate uniform repartizate. 

În acest caz, valoarea medie a efortului, în orice moment, este dată de relaţia: 

A

F
  (3.21) 
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în care: 
F – este forţa care acţionează la un moment dat, în daN 
A – aria de contact, în mm2. 

Valoarea ariei de contact 

2d
4

A


  

în care d este diametrul penetratorului cilindric, rămâne 
constantă în tot timpul încercării. 

Legătura dintre eforturile  şi deformaţiile  (figura 
3.12) se poate exprima analitic prin formula generală 

  f  (3.22) 

Valoarea coeficientului unghiular al tangentei la 
curba caracteristică, într-un punct oarecare al său, se 
notează cu E şi se numeşte convenţional modul de 
elasticitate al rocii. 

  E'f
d

d
tg 




  (3.23) 

Deoarece deformaţia specifică este o mărime fără dimensiuni rezultă că 
modulul de elasticitate E este o mărime care se exprimă în aceleaşi unităţi ca şi 
efortul , adică în daN/mm2 sau daN/cm2. 

Pentru aceeaşi curbă caracteristică se vede că modulul E depinde de poziţia 
punctului unde se consideră tangenta la curbă. 

Cu toată marea varietate de forme, curbele caracteristice pot fi împărţite în 
două grupe şi anume: 

a) curbe caracteristice ale rocilor care ascultă de legea lui Hooke; 
b) curbe caracteristice ale rocilor care nu ascultă de legea lui Hooke. 
Astfel, de exemplu, curba caracteristică a granitului (figura 3.7 şi figura 3.9) 

ascultă de legea lui Hooke şi anume, deformaţiile specifice rămân proporţionale cu 
eforturile unitare în tot timpul încercărilor, până în momentul producerii dislocării 
rocii (despicare) din origine până la valoarea Fcr, caracteristica este o linie dreaptă. 
Pentru această porţiune se poate scrie: 












 p

d

d
E  constant (3.24) 

sau 

E


 ; 

adică, deformaţiile (lungirile) specifice sunt proporţionale cu eforturile unitare 
normale sau, adâncimile de pătrundere a cilindrului în rocă sunt proporţionale cu 
sarcinile pe cilindru. 

Figura 3.12 
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Examinând curba caracteristică a calcarului, se observă că aceasta este alcătuiră 
din două porţiuni drepte, legate între ele printr-o curbură. În curbele caracteristice 
convenţionale, această curbură este neglijabilă şi alura generală este redată ca o linie 
frântă, alcătuită din două segmente de dreaptă. În prima porţiune a curbei, 
coeficientul de elasticitate E rămâne constant şi se poate aplica legea lui Hooke: 

E  (3.25) 
Pentru cazul curbelor cu devieri continui, ca aceea din figura 3.12, au fost 

propuse diferite formule, dintre care se menţionează cea aplicabilă la mai multe 
materiale şi anume: 

0

x

E


  (3.25) 

numită legea potenţială a lui Bach, din care: 





x

0E  (3.27) 

În această expresie, spre deosebire de legea lui Hooke, efortul  apare la o 
putere diferită de unitate. Cantităţile x şi E0 sunt determinate pe cale experimentală 
pentru fiecare rocă sau material dat. 

Pentru aprecierea elasticităţii rocilor supuse sarcinilor exterioare în condiţiile 
de dislocare mecanică şi pentru a le putea compara s-a propus ca valoarea 
modulului de elasticitate al unei roci, folosind curbele caracteristice convenţionale, 
să fie calculată astfel: 

e
e

2

F
ha2

1
E




  (3.28) 

unde: Fe – este valoare sarcinii pe cilindru într-un punct al porţiunii iniţiale a 
curbei caracteristice, porţiune în care curba ascultă de legea lui Hooke 
(zona elastică); 

he – adâncimea de pătrundere a cilindrului în rocă, corespunzătoare sarcinii Fe; 
a – raza suprafeţei de contact; 
 - coeficientul lui Poisson. 

L.A. Sreiner, pe baza experimentală, a stabilit că pentru calcului lui E este 
convenabil să se ia sarcina Fe = 100 daN valoarea lui he, cea corespunzătoare lui Fe 
de pe grafice, iar pentru coeficientului lui Poisson se poate considera o valoare 
medie  = 0.25. 

Luând ca bază modulul de elasticitate E, denumit şi modulul lui Young, L.A. 
Sreiner a clasificat rocile în opt categorii, astfel (tabelul 3.5): 

 

Tabelul 3.5. 
Categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 

E ꞏ 10-5, daN/cm2 <0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-7,5 7,5-10,0 >10,0 
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În tabelul 3.6 sunt cuprinse valorile modulului lui Young pentru câteva roci: 
 

Tabelul 3.6 
Nr. 
crt. 

Rocile 
Modulul lui Young 

E ꞏ 10-5 

1 Granit 4,1-5,0 
2 Diabaz 10,0 
3 Bazalt 3,3 
4 Cuarţit 6,4-7,3 
5 Calcar 4,2 
6 Marmură 5,6 
7 Gresie 1,8 
8 Sticlă 5,6 

 
 

3.5. Umflarea sau contracţia transversală.  
Coeficientul lui Poisson 

 
Experimental, s-a constata că o epruvetă dintr-un material oarecare, cum este 

şi roca, având o formă cilindrică sau paralelipipedică, solicitată la compresiune sau 
la tracţiune, pe lângă deformaţiile axiale după direcţia solicitării, prezintă şi 
deformaţii transversale. 

Considerând o bară cilindrică, prin contracţie transversală specifică se înţelege 
raportul dintre variaţia cu semn schimbat d a dimensiunii transversale a barei 
supuse la forţa de întindere sau de compresiune şi dimensiunea transversală d, 
considerată înainte de deformaţie: 

d

d
tr


  (3.29) 

La întindere, dimensiunile transversale scad, d şi tr sunt pozitivi şi bara 
suferă o contracţie transversală propriu-zisă; la compresiune, dimensiunile 
transversale cresc, d şi tr sunt negativi, iar corpul suferă o umflare transversală. 

Raportul  dintre contracţia (respectiv umflarea) transversală specifică tr şi 
lungirea (respectiv scurtarea) specifică ε a dimensiunilor liniare ale unei bare 
supuse la o solicitare axială, poartă numele de coeficientul lui Poisson sau 
coeficient de contracţie (umflare) transversală: 




 tr  (3.30) 

iar inversul acestui coeficient se notează, de obicei, cu litera m şi se numeşte 
constanta lui Poisson: 




1
m  (3.31) 
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Coeficientul lui Poisson  împreună cu modulul de elasticitate E caracterizează 
proprietăţile elastice ale materialelor şi deci şi ale rocilor. 

Pentru fiecare material, coeficientul lui Poisson are o valoare anumită, 
cuprinsă între 0 şi 0,5. În calculele practice se ia: pentru oţeluri  = 0,3, iar pentru 
alte materiale, aşa cum am arătat pentru roci,  = 0,25. 

 
 

3.6. Modulul de elasticitate transversal G 
 
Se consideră un cub elementar, dintr-un material izotrop, având latura egală cu 

unitatea şi solicitat la compresiune cu efortul unitar c (figura 3.13). 
După direcţia efortului unitar normal se produce 

scurtarea cubului şi muchia devine egală cu 1 – , iar 
în sens transversal, se produce o umflare şi muchia 
cubului devine egală cu 1 + . 

Planele diagonale, care înainte erau perpen-
diculare între ele, se înclină din cauza deformării 
cubului, iar variaţia unghiului drept reprezintă 
tocmai lunecarea specifică . Deci, în planele 
diagonale ale cubului supus la compresiune, apar 
deformaţii unghiulare, care sunt însoţite de eforturi 
tangenţiale . 

Din figură rezultă: 
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şi ştiind că: 
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unde s-a făcut înlocuirea 
22

tg





, întrucât unghiul  este foarte mic, putem scrie: 








1

1

2

2
 

Rezolvând în raport cu  şi neglijând produsele  şi , care sunt infiniţi mici 
de ordin superior, se obţine relaţia dintre lunecarea specifică şi contracţia specifică: 

  1  (3.32) 

Figura 3.13 
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Dacă se ţine seama de legea lui Hooke, conform căreia: 
E  
G  

relaţia de mai sus (3.32) poate fi scrisă sub forma: 

 



1

EG
 (3.33) 

În planele diagonale ale cubului solicitat la compresiune se dezvoltă eforturi 
unitare tangenţiale maxime, de valoare: 

2max


  (3.34) 

Introducând valoarea lui  din (3.34), relaţia (3.33) devine 

 
E

1

G2





 

ceea ce ne conduce la stabilirea valorii modulului de elasticitate transversal 
sub forma: 

 



12

G  (3.35) 

Cunoscând modulul lui Young, stabilit pe baza curbelor caracteristice şi luând 
= 0,25, se poate calcula modulul de elasticitate transversal G. 

 
 

3.7. Lucrul mecanic de deformaţie 
 
În general, rocile, ca orice corp supus acţiunii unor forţe exterioare, se 

deformează. Ca urmare, fiecare forţă îşi deplasează punctul său de aplicaţie după 
un anumit drum şi produce astfel un lucru mecanic egal cu produsul dintre forţă şi 
drumul parcurs pe direcţia forţei. 

Dacă forţele variază încet, de la zero până la o valoare finală, cum este 
cazul pătrunderii penetratorului cilindric la încercările de laborator, forţele 
interioare ce iau naştere datorită deformării rocii, echilibrează în orice moment 
forţele exterioare. 

În acest caz, lucrul mecanic efectuat de forţele exterioare este consumat 
numai pentru producerea deformaţiilor şi poartă numele de lucru mecanic de 
deformaţie. 
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3.8. Lucru mecanic al deformaţiilor elastice 

 
Atât timp cât eforturile unitare nu depăşesc limita de elasticitate, lucrul 

mecanic produs de forţele exterioare se acumulează în rocă, producând deformaţii 
elastice. Odată cu înlăturarea forţelor, aceste deformaţii dispar şi lucrul mecanic 
înmagazinat este redat ca energie mecanică. Dacă, în cazul granitului, a cărui curbă 
caracteristică de încărcare (figura 3.9) este o dreaptă, am înlăturat forţa exterioară 
imediat înainte de Fcr, curba de descărcare, cu aproximaţie, s-ar suprapune peste 
curba încărcării. În acest caz, rămânând în limita de proporţionalitate, suprafaţa de 
sub curba caracteristică este un triunghi OAA', a cărui arie reprezintă lucrul 
mecanic de deformaţie elastică sau lucrul mecanic elastic şi a cărui valoare poate fi 
calculată astfel: 

 ctgF
2

1
hF

2

1
L 2

crcrcre  (3.36) 

Se poate remarca, în cazul rocilor de tipul granitului, ale căror curbe 
caracteristice sunt drepte, că lucrul mecanic este egal, ca valoare, cu lucrul mecanic 
total de deformaţie adică, egal cu lucrul mecanic de dislocare a rocii prin 
pătrunderea penetratorului cilindric. 

 
 

3.9. Lucrul mecanic total de dislocare 
 
În scopul evidenţierii lucrului mecanic total de dislocare vom examina curba 

caracteristică a unei roci de tipul calcarului (figura 3.11 sau figura 3.14), având 
aspectul unei curbe frânte OAC. 

Dincolo de limita de elasticitate, nu mai poate fi regăsit în întregime lucrul 
mecanic cheltuit, întrucât cea mai mare parte a lui se consumă cu producerea 
deformaţiilor plastice, iar o mică parte se transformă în căldură. Aria delimitată de 
curba caracteristică până la forţa Fcr şi axa absciselor, adică aria OACC'O alcătuită 
din aria triunghiului OAA' şi aria trapezului A'ACC' calculate cu factorii F şi h, 
reprezintă lucrul mecanic total de dislocare. 

Este important de remarcat că, procedând la înlăturarea forţelor de pătrundere, 
foarte puţin înainte de Fcr, curba de descărcare CD este o dreaptă aproximativ 
paralelă cu dreapta BO, ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm egalitatea 
triunghiurilor OBB' şi DCC'. Aria triunghiului OBB’, respectiv egală cu aria 
triunghiului DCC’, reprezintă lucrul mecanic al deformaţiilor elastice produse până 
în momentul dislocării rocii la pătrunderea penetratorului cilindric. 

În mod analog, în cazul curbei caracteristice din figura 3.11, lucrul mecanic 
total de dislocare este reprezentat de aria suprafeţei OACDD'O iar lucrul mecanic 
al deformaţiilor elastice produse până în momentul dislocării rocii este reprezentat 
de aria suprafeţei triunghiului OBB', egală cu aria triunghiului EDD'. 
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Folosind curba caracteristică arătată în figura 3.14, în care sunt date şi unghiurile 
de înclinare ale segmentelor componente, ariile suprafeţelor se pot calcula astfel: 

 
Figura 3.14 

aria  OBB' =  ctgF
2

1
hF

2

1
'OB'BB

2

1 2
crecr  (3.37) 

aria  OAA' =  ctgF
2

1
hF

2

1
'OA'AA

2

1 2
000  (3.38) 

aria  A'ACC' =        0crcr0 hhFF
2

1
'C'A'AA'CC

2

1
  (3.39) 

sau: 

aria  A'ACC' =       1
2
0

2
cr10cr0cr ctgFF

2

1
ctgFFFF

2

1
  (3.40) 

unde:  
Fcr – este forţa critică de dislocare; 
F0 – forţa corespunzătoare limitei de curgere a rocii; 
hcr – adâncimea critică de pătrundere a penetratorului; 
he – adâncimea de pătrundere corespunzătoare deformaţiilor elastice totale; 
h0 – adâncimea de pătrundere a penetratorului, corespunzătoare limitei de 

curgere a rocii; 
 – unghiul care caracterizează deformaţiile elastice; 
1 – unghiul care caracterizează deformaţiile plastice. 

În baza celor de mai sus, putem exprima: 
• lucrul mecanic al deformaţiilor elastice 

 ctgF
2

1
L 2

cre  (3.41) 

• lucrul mecanic total de dislocare 

    0cr0cr
2
0t hhFFctgF

2

1
L   (3.42) 
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sau: 

  1
2
0

2
cr

2
0t ctgFFctgF

2

1
L   (3.43) 

sau: 

  1
2
01

2
crt ctgctgFctgF

2

1
L   (3.44) 

 
 

3.10. Mecanismul deformaţiei plastice 
 
În baza concepţiilor moderne, după cum arăta S.D. Ponomariov şi colab., un 

cristal metalic reprezintă un sistem de atomi ionizaţi şi neutrii, care efectuează mici 
mişcări oscilatorii în jurul anumitor puncte dispuse regulat în spaţiu. Aceste puncte 
se numesc noduri ale reţelei cristaline. 

De obicei, mecanismul deformaţiei plastice a corpurilor cristaline solide se 
studiază prin încercarea probelor confecţionate din monocristale cu dimensiuni 
destul de mari. 

Deformaţia plastică a reţelei cristaline reprezintă rezultatul deplasărilor ireversibile 
ale ionilor şi atomilor din reţea, deplasări care se produc pe calea alunecării şi maclării. 

Alunecarea sau translaţia este deplasarea unei părţi a cristalului, în raport cu 
alta, pe anumite planuri de cristalizare, orientată într-un anumit mode în cristal. 

Planele cristalografice de alunecare sunt suprafeţele plane cu ionii şi atomii cei 
mai răspândiţi. Aşa de exemplu, pentru reţeaua cubică cu feţe centrate, acestea vor 
fi patru plane octaedrice, pentru reţeaua cubică cu volum centrat vor fi şase plane 
diagonale iar pentru reţeaua hexagonală masivă vor fi două plane paralele cu baza. 

Pe de altă parte, în aceste plane direcţiile de alunecare sunt cele acoperite cel 
mai compact cu ioni şi atomi. Astfel, în fiecare plan cristalografic, pentru reţeaua 
cubică cu feţe centrate, există trei direcţii de forfecare cristalografică (alunecare) 
pentru reţeaua cubică cu volum centrat există două direcţii, iar pentru cea 
hexagonală compactă sunt trei asemenea direcţii. Forfecarea cristalografică este o 
alunecare simplă, cu un multiplu de distanţă dintre ioni sau atomi, astfel că 
amplasarea acestora, după forfecare, se menţine. 

Acest gen de deformaţii, des întâlnite în natură, presupun numai schimbări de 
formă, ireversibile, fără schimbări de volum. 

Lunecarea se manifestă prin apariţia unor fâşii paralele pe suprafaţa şlefuită a 
monocristalului. Dacă planele cristalografice sunt dirijate sub un unghi faţă de axa 
monocristalului, atunci, de exemplu, în urma întinderii epruvetei pe direcţia axei ei 
se produce forfecarea după aceste plane. Straturile cristalului se deplasează, unul în 
raport cu celălalt, la fel cum într-un pachet paralelipipedic format din plăci 
dreptunghiulare, cu substanţă aderentă între ele, alunecă una peste alta. 

În realitate, procesul de lunecare este cu mult mai complex şi dacă se calculează, 
prin metodele fizicii corpului solid, eforturile unitare tangenţiale necesare deplasării 
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unui strat de ioni în raport cu altul, se poate stabili că ele sunt de mii de ori mai mari 
decât limitele de curgere la forfecare cristalografică a monocristalelor. 

Această diferenţă se poate explica prin prezenţa defectelor din reţeaua 
cristalului real. Defectul în periodicitatea reţelei cristaline se numeşte dislocaţie. 

Maclarea este procesul de deplasare a reţelei unei părţi a cristalului într-o nouă 
poziţie, având ca urmare faptul că ambele părţi ale cristalului se orientează simetric 
în raport cu un plan oarecare. 

Rocile reprezintă agregate policristaline, adică se compun din diferiţi grăunţi 
cu o anumită structură cristalină, la limitele grăunţilor există straturi cu structură 
cristalină nesistematizată, iar legătura lor se face direct sau prin substanţe de 
cimentare, aşa cum s-a mai arătat anterior. 

Din această cauză proprietăţile mecanice ale rocilor se deosebesc de 
proprietăţile monocristalelor constituente. 

 
 

3.11. Coeficientul energetic de plasticitate K, al rocilor 
 
Proprietăţile mecanice ale rocilor, ca agregate minerale policristaline, 

reprezintă proprietăţile medii ale tuturor particulelor lor. 
La deformaţia plastică a rocilor, la fel ca şi la deformaţia monocristalelor, au 

loc lunecări şi formări mecanice ale maclelor, însă lunecarea pe limitele grăunţilor 
decurge astfel decât lunecarea din interiorul lor. Aceasta se explică prin faptul că 
dispunerea ionilor şi atomilor la limitele grăunţilor este alta decât în interiorul lor. 

Aprecierea cantitativă a plasticităţii rocilor se poate face prin coeficientul 
energetic de plasticitate K, reprezentând raportul dintre lucrul mecanic total de 
dislocare Lt, cheltuit pentru dislocarea rocii (în momentul apariţiei fisurilor în jurul 
penetratorului cilindric) şi lucrul mecanic elastic, Le, cheltuit pentru producerea 
deformaţiilor elastice în tot timpul pătrunderii cilindrului, aşa cum s-a stabilit mai 
sus. Din figura 3.14 rezultă: 
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K   (3.45) 

Ţinând seama de relaţiile (3.41) şi (3.44) avem: 
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sau: 
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După valoarea coeficientului energetic de plasticitate, fiecare rocă poate fi 
încadrată în una din categoriile sau tipurile clasificării stabilite de L.A. Sreiner şi 
colab., dată sub forma: 

 

Tabelul 3.7 
Categoria 1 2 3 4 5 6 

Coeficientul 
K 

1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 6 6 – ∞ 

Tipul rocii 
Elastico-
fragile 

Elastico-plastice Plastice 

 

Cu privire la clasificarea rocilor după coeficientul energetic de plasticitate, 
cuprinsă în tabelul 3.7, T.G. Faradjev şi M.D. Fataliev observă că tipul rocilor 
plastice este cuprins în limite extrem de largi ale coeficientului de plasticitate (până 
la ∞) şi, în acest domeniu, nu este făcută o distincţie sau clasificare a rocilor foarte 
poroase sau foarte plastice. 

Întrucât deformarea rocilor foarte poroase, la pătrunderea penetratorului cilindric, 
este însoţită de tasarea lor, în contul reducerii volumului porilor, rezultă că şi valoarea 
coeficientului energetic de plasticitate este influenţată de porozitatea efectivă a rocii. 

Considerând drept deformaţie relativă factorul: 

d

hh
m 0cr   (3.48) 

unde: hcr – este adâncimea critică de pătrundere a penetratorului; 
h0 – adâncimea de pătrundere a penetratorului, corespunzătoare limitei de 

curgere a rocii; 
d – diametrul penetratorului cilindric. 

Se afirmă că, în lipsa umflării (lărgirii) laterale a rocii de sub penetratorul 
cilindric, curba de compactizare a rocii se supune ecuaţiei: 

  mp1pp ii   (3.49) 

în care: p – este porozitatea rocii după tasare; 
pi – porozitatea iniţială a rocii. 

În aceste condiţii, folosindu-se notaţiile de mai sus, din relaţiile (3.48) şi (3.49) 
rezultă: 

i

i
0cr p1

pp
dhhh




  (3.50) 

iar din figura 3.14 rezultă: 
Δh =hcr – h0 = (Fcr – F0)ctg α1 (3.51) 

Egalând expresiile (3.50) şi (3.51) se deduce: 

1
i

i
0cr tg

p1

pp
dFF 




  (3.52) 
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şi întrucât: 
 tghF 00  

se mai poate scrie: 

1
i

i
0cr tg

p1

pp
dtghF 




  (3.53) 

Scriind valoarea coeficientului energetic de plasticitate conform relaţiei (3.46): 

 





ctgF

ctgctgFctgF
K

2
cr

1
2
01

2
cr  

şi înlocuind în aceasta valorile lui Fcr şi F0, astfel: 
 tghF 00  

 
1

0cr
010cr0cr ctg

hh
tghtghhtghF




  

găsim: 
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hh
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K 2

1

0cr
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1
22

01

2

1
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0

 (3.54) 

Efectuând operaţiile corespunzătoare de calcul şi ordonare ajungem la 
următoarea formă: 

2

10

0cr

1

ctgtgh

hh
1

ctgtg1
ctgtgK















  (3.55) 

sau conform relaţiei (3.50) 

  2

i

i

10

1
1

p1

ppd

ctgtgh

1
1

ctgtg1
ctgtgK


















  (3.56) 

 
 

3.12. Lucrul mecanic specific de contact şi de volum 
 
Din figura 3.14 s-a dedus că lucrul mecanic al deformaţiilor elastice are valoare: 

ecre hF
2

1
L   (3.57) 

unde: Fcr – forţa pe penetrator în momentul apariţiei fisurilor (în momentul dislocării); 
he – deformaţia elastică totală corespunzătoare sarcinii critice. 
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Pe de altă parte, ţinând seama că deformaţia elastică totală he are valoarea: 

cr

2

e F
aE2

1
h


  (3.58) 

unde: 
m – coeficientul lui Poisson; 
a – raza penetratorului cilindric; 
E – modulul de elasticitate al rocii. 

Valoarea lucrului mecanic elastic devine: 

2

cr

2

e F
aE

1

4

1
L


  (3.59) 

Din definiţia coeficientului energetic de plasticitate 

e

t

L

L
K   

rezultă că lucrul mecanic total de dislocare, la pătrunderea penetratorului cilindric, 
se poate scrie sub forma: 

2
cr

2

et F
aE4

1
KLKL 


  (3.60) 

Raportul dintre lucrul mecanic total de dislocare şi aria de contact dintre 
penetrator şi rocă se numeşte lucru mecanic specific de contact şi are valoarea: 

2
cr

2

2
t

c F
aE4

1
K

a

1

A

L
L





  (3.61) 

sau: 

KF
Ea4

1
L 2

cr3

2

c 


  (3.62) 

sau considerând valoarea durităţii: 

2
cr

c a

F
H


  

de unde: 

c
2

cr HaF   

Valoarea lucrului mecanic specific de contact se scrie sub forma: 

 
KH

E4

a1
L 2

c

2

c


  (3.63) 

Rezultă că lucrul mecanic specific de contact este direct proporţional cu 
pătratul durităţii, cu coeficientul energetic de plasticitate, cu raza cilindrului (raza 
suprafeţei de contact) şi invers proporţională cu modul lui Young al rocii. 
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Clasificarea rocilor după valoarea lucrului mecanic specific de contact Lc, 
alcătuită de L.A. Sreiner, este dată în tabelul 3.8. 

 

Tabelul 3.8 
Categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lc, daNꞏm/cm2 
(kgfꞏm/cm2) 

<0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2-3 3-5 5-8 8-12 >12 

 

Lucrul mecanic specific de volum (volumic) se calculează raportând lucrul 
mecanic total de dislocare la volumul V al rocii dislocate. 

V

KL

V

L
L et

v   (3.64) 

În mod analog, se poate calcula lucrul mecanic specific de pondere, raportând 
lucrul mecanic total Lt cheltuit pentru dislocare la greutatea G a rocii dislocate: 

G

KL

G

L
L et

P   (3.65) 

 
 

3.13. Tăria rocilor 
 
În concordanţa cu specificul problemelor de dislocare mecanică a rocilor vom 

conveni să numim tărie a rocii valoarea rezistenţei pe care aceasta o opune uneia 
dintre solicitările mecanice clasice. 

Cu această convenţie, deosebim: 
c – tărie la compresiune uniaxială; 
f – tărie la forfecare; 
i – tărie la încovoiere; 
t – tărie la tracţiune. 
Se obişnuieşte, în general, ca rezistenţa rocii la compresiune să se numească 

tărie, fără altă precizare. 
Rezistenţa rocilor la compresiune uniaxială se exprimă prin relaţia: 

A

Fmax
c   (3.66) 

în care: 
Fmax – este forţa maximă la care rezistă o epruvetă de rocă; 
A – secţiunea transversală a epruvetei. 

Rezistenţa la compresiune este condiţionată de coeziunea Fc şi de forţele de 
frecare interioară; forţele de frecare interioară sunt caracterizate de unghiul . 

Frölich, utilizând diagramele Mohr, a stabilit dependenţa dintre rezistenţa la 
compresiune uniaxială, valoarea coeziunii şi unghiul de frecare interioară astfel: 

 




sin2

sin1
F c

c  (3.67)
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Între rezistenţa de tracţiune, valoarea coeziunii şi unghiul frecării interioare, 
dependenţa este: 

 




sin2

sin1
F t

c  (3.68) 

Pentru aceeaşi rocă coeziunea fiind aceeaşi, egalând relaţiile (3.67) şi (3.68): 

   







sin2

sin1

sin2

sin1 tc  

şi deducem raportul dintre rezistenţa la compresiune şi rezistenţe la tracţiune: 









sin1

sin1

t

c  (3.69) 

Cunoscând valorile rezistenţelor la compresiune şi la tracţiune, determinate 
experimental, putem calcula valoarea unghiului frecării interioare astfel: 

1

1
sin




  (3.70) 

sau:  
1

1
arcsin




          (3.71) 

Introducând în relaţia (3.68) valoarea lui sin din (3.70), găsim: 







1
1

F t
c  (3.72) 

Din expresia (3.72), ţinând seama de valoarea lui  din (3.69) se poate deduce 
valoarea forţei de coeziune şi sub forma: 

tc

tc
cF




  (3.73) 

Rapoartele valorilor rezistenţelor la compresiune şi la tracţiune, ale rocilor, 
variază la limite foarte largi: 

806
t

c 



  

Introducând aceste valori în relaţia de calcul a valorii coeziunii obţinem: 
  tc 2,101,1F   

ceea ce arată că în cazul rocilor, valoarea coeziunii este foarte apropriată de 
valoarea rezistenţei la tracţiune. 

După cum am arătat mai sus, valoarea tăriei unei roci depinde de natura 
solicitărilor exterioare. Din tabelul 3.9 rezultă că, dintre solicitările mecanice 
clasice, rocile opun cea mai mare rezistenţă solicitării la compresiune. 
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Tabelul 3.9 

Tipul solicitării Simbol 
Valoarea tăriei exprimată ca multiplu 

al tăriei la compresiune 
Compresiune c c = c 
Forfecare f f = (6-15) c ꞏ 10-2

Încovoiere i i = (5-13) c ꞏ 10-2 
Tracţiune t t = (2-10) c ꞏ 10-2 

 

Pe de altă parte, în cazul unui anumit tip de solicitare exterioară, valoarea tăriei 
depinde de aşa numitul factor dimensional, adică de dimensiunile epruvetei de rocă 
supusă încercărilor. 

Dacă, de exemplu, epruvetele de rocă au 
formă cubică, se constată experimental că 
valoarea tăriei depinde de mărimea laturii 
cubului. În figura 3.15 se arată variaţia calitativă 
a tăriei în funcţie de latura cubului. 

Zona I se referă la dimensiuni foarte mici ale 
cubului, astfel încât, în interiorul său sunt cuprinse cristale 
monominerale, mergând până la existenţa unui singur 
cristal cu un număr foarte mic de defecte de reţea. 

Zona III se referă la dimensiuni mai mari ale cubului, cuprinzând în interiorul 
său agregate poliminerale care, cu creşterea dimensiunilor, conţine o cantitate, 
statistic constată, de defecte de reţea (pori, fisuri etc.). 

Zona II reprezintă o zonă intermediară de trecere de la mineral la rocă. 
Viteza de aplicare a forţelor are de asemenea o influenţă importantă asupra 

valorii tăriei. 
La acţiunea bruscă a forţelor de dislocare, tăria calcarelor, gresiilor şi şisturilor 

argiloase creşte, în general, cu 10-15%, în comparaţie cu tăria determinată în 
condiţiile solicitărilor statice. 

Rezistenţa la compresiune prin şoc a unei roci se poate determina pe epruvete 
cilindrice pe care se lasă să cadă liber un aşa numit „berbec” de greutate G. Această 
rezistenţă se calculează cu formula: 

  3

n

1n21
cş cm/mkgf,

V

hG

V

h...hhG






 (3.74) 

unde: 


n

1

h  – reprezintă suma înălţimilor de cădere, adică ( n2`1 h...hh  ), m; 

V – volumul epruvetei, cm3. 
Factorul viteză are o influenţă mai mare asupra tăriei rocilor plastice decât 

asupra celor fragile. 

Figura 3.15 
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3.14. Duritatea rocilor 

 
Deoarece între noţiunile de tărie şi duritate a rocilor, până în prezent, atât în 

activitatea curentă cât şi în literatura de specialitate de forare, se fac confuzii 
inadmisibile, vom prezenta mai întâi, câteva tipuri de metode de determinare a 
durităţii altor materiale solide. 

Duritatea mineralogică este rezistenţa pe care o opune un mineral la zgârierea 
produsă de un alt mineral sau alt corp ascuţit. 

Scara Mohs cuprinde zece trepte corespunzătoare rezistenţei relative, la 
zgâriere, a zece minerale alese arbitrat şi anume: 

1. Talc 2. Gips 3. Calcit 4. Fluorină 5. Apatită 
6. Ortoză 7. Cuarţ 8. Topaz 9. Corindon 10. Diamant 
 

Scara Herz-Anerbach dispune mineralele după valoarea presiunii în centrul 
suprafeţei de contact dintre o sferă şi mineralul dat, în momentul formării fisurilor. 
Această presiune are valoarea: 

20 a

F

2

3
p


  (3.75) 

în care: 
F – este forţa de apăsare pe sferă; 
a – raza conturului de contact. 

Duritatea Brinell, reprezintă valoarea presiunii dată de raportul dintre forţa F, 
care apasă o bilă de oţel cu diametru standardizat, pe un material dat şi aria 
suprafeţei amprentei imprimată de bilă în material. Valoarea acestui raport se 
calculează prin relaţia: 

 
2

22
B mm/daN,

aDDD
4

F

A

F
H




  (3.76) 

unde: 
D – este diametrul bilei, în mm; 
a – raza conturului amprentei, în mm 

Duritatea Vikers, este asemănătoare durităţii Brinell, diferenţa constând în 
faptul că, în locul bilei de oţel, se utilizează un penetrator cu vârf de diamant, în 
formă de piramidă pătrată. 

Caracteristica principală a metodelor de determinare a durităţii, prezentate mai 
sus, este acţiunea de pătrundere a unui element oarecare în interiorul materialului 
supus încercării. 

Convenim, aşadar, să numim duritate a rocii rezistenţa pe care o opune 
aceasta acţiunii de pătrundere a unui element activ în interiorul său. 
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Spre deosebire însă de metodele de mai sus, drept valoare a durităţii vom considera 
valoarea rezistenţei, imediat înaintea apariţiei fisurilor în roca supusă încercărilor. 

Această valoare a rezistenţei, în momentul 
în care încep să se formeze fisuri în rocă, poate 
da indicaţiile cele mai importante asupra 
comportării rocilor în procesul de dislocare. 
Determinarea durităţii rocilor se poate face cu 
penetratoare cu geometrie diferită, asemănătoare 
cu geometria elementelor de lucru ale sculelor 
de dislocare (sape, freze, lărgitoare). 

 

Duritatea, determinată cu penetrator sferic 
cu diametrul d, se exprimă prin valoarea 
raportului dintre sarcina Fcr care acţionează 
asupra sferei şi aria Acr a suprafeţei plane 
cuprinsă în conturul de contact dintre 
penetratorul sferic şi rocă, în momentul apariţiei fenomenului de fisurare a rocii. 

Din figura 3.16 rezultă: 

cr
2
crcrcr hdhhda   (3.77) 

iar: 

cr
2
crcr hdaA   (3.78) 

Valoarea durităţii se exprimă deci, prin relaţia: 

cr

cr

cr

cr
sm hd

F

A

F
H


  (3.79) 

Este foarte important de reţinut că procesul de fisurare a rocii începe sub sferă, 
în adâncime şi se propagă către suprafaţa rocii. De aici rezultă că adâncimea critică 
hcr nu este cea pe care o măsurăm în momentul ivirii fisurilor la suprafaţa rocii. 

Practic, pentru fiecare valoare a sarcinii crescătoare F, se măsoară adâncimea 
de pătrundere h corespunzătoare şi se calculează, din aproape în aproape, valoarea: 

dh

F
Hs 

  (3.80) 

Trasând curba de variaţie a lui Hs în funcţie de adâncimea h, găsim valoarea 
maximă Hsm corespunzătoare lui hcr. 

cr

cr
sm h

F

d

1
H 


  (3.81) 

L.A. Sreiner, lucrând pe calcar, cu sfere de diametre diferite a obţinut 
următoarele valori ale durităţii: 

Tabelul 3.10 
Diametrul sferei, mm 1,57 2,0 3,18 4,0 6,0 
Duritatea Hsm, daN/mm2 109,9 97,1 93,5 98,6 97,0 

Figura 3.16 
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Duritatea, determinată cu penetrator conic, 
cu unghiul la vârf 2, se exprimă prin valoarea 
raportului dintre sarcină Fcr care acţionează 
penetratorul conic şi aria Acr a suprafeţei plane 
cuprinsă în conturul de contact dintre penetrator 
şi rocă în momentul apariţiei fenomenului de 
fisurare a rocii, adică: 







22
cr

cr
2
cr

cr

cr

cr
cm tgh

F

a

F

A

F
H  (3.82) 

sau:  

2
cr

cr
2

cm h

Fctg
H 




    (3.83) 

Practic, se procedează ca şi în cazul penetratorului sferic şi se stabileşte valoarea 
maximă pe curba de variaţie a lui Hc în funcţie de adâncimea de pătrundere h. 

 

Duritatea, determinată cu penetrator prismatic, cu unghiul diedru 2, se 
exprimă prin valoarea raportului dintre sarcina Fcr şi aria Acr a suprafeţei plane 
cuprinsă în conturul de contact dintre prismă şi rocă, în momentul începerii 
fenomenului de fisurare a rocii, adică: 

 
Figura 3.18 

 




tgbh2

cr

A

F
H

crcr

cr
pm  (3.84) 

sau: 

cr

cr
pm h

F

b2

ctg
H 


  (3.85) 

Figura 3.17 
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Întrucât şi în acest caz, momentul apariţiei fisurilor la suprafaţa rocii nu 
coincide cu momentul începerii fenomenului de fisurare, se trasează curba de 
variaţie a raportului Hp, în funcţie de adâncimea de pătrundere h şi se ia, drept 
valoare a durităţii, valoarea maximă. 

 

Duritatea determinată cu penetrator cilindric se exprimă prin valoarea 
raportului dintre sarcina Fcr şi aria A, constantă, a feţei frontale a penetratorului 
cilindric, în momentul apariţiei fisurilor radiare în jurul conturului de contact, adică: 

A

F
H cr

cm   (3.86) 

Notând: 

2d
4

A


  

unde: 
d – diametrul penetratorului cilindric 

avem: 

cr2cm F
d

4
H


  (3.87) 

Caracteristic acestei metode de determinare a durităţii, propusă de L.A. 
Sreiner, este faptul că, la pătrunderea cilindrului circular drept, aria suprafeţei de 
contact (de presiune) rămâne constantă în tot timpul determinării. În timpul 
pătrunderii penetratorului cilindric în rocă, direcţia de acţiune a sarcinii F coincide 
cu axul de simetrie al penetratorului şi este normală pe suprafaţa de contur a rocii 
supuse determinării. 

Eşantioanele de rocă recoltate din sonde şi a căror duritate urmează să fie 
determinată, se parafinează imediat ce sunt scoase din carotieră, pentru a li se 
păstra umiditatea naturală. 

În vederea determinării durităţii, în laborator, eşantioanele de rocă sunt 
prelucrate astfel încât să se realizeze cel puţin două suprafeţe plane paralele cu un 
grad mare de şlefuire. Pătrunderea cilindrului se realizează prin una din aceste 
suprafeţe, cealaltă fiind suprafaţă de sprijin. 

Eşantioanele din carote se fac, de obicei, în formă de cilindrii cu diametrul de 
40-60 mm şi cu lungimea de 30-50 mm. 

Eşantioanele din bucăţi diferite de roci se fac sub formă de plăci cu grosimea 
de 30-50 mm, prin tăierea bucăţilor de rocă dată. 

Şlefuirea eşantioanelor se execută la început cu particule abrazive mai mari, 
apoi cu particule abrazive din ce în ce mai mici, până la obţinerea unei suprafeţe 
plane şi lustruite. 

Controlul paralelismului suprafeţelor eşantioanelor se face cu ajutorul unui 
micrometru. Abaterea de la paralelism trebuie să fie de maximum 0,1 mm, la 
distanţa de 50 mm pe suprafeţele paralele. 
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După pregătire, eşantioanele se usucă într-o încăpere la o temperatură sub 
100°C, în timp de 2-2,5 ore şi apoi se menţine în aer timp de câteva zile. 

La pregătirea eşantioanelor din argilite, şisturi argiloase şi marne este necesar 
să se asigure câteva precauţii. Pentru a evita saturaţia inutilă a eşantioanelor cu apă 
este mai bine să se lustruiască suprafaţa lor cu particule abrazive uscate. Toate 
eşantioanele date, după pregătire, se păstrează în exicatoare, până în momentul 
încercării lor. 

Penetratoarele cilindrice sunt confecţionate din oţeluri călibile rezistente la 
compresiune sau din aliaje dure. 

Penetratoarele cilindrice din oţeluri călibile se pot folosi în cazul rocilor puţin 
abrazive şi a căror duritate nu depăşeşte 250-300 daN/mm2.  

Din motive de rezistenţă şi de stabilitate, penetratorul cilindric destinat 
efectuării determinărilor are forma şi dimensiunile arătate în figura 3.19a. 

În cazul tuturor rocilor abrazive şi, 
de asemenea, în cazul rocilor cu duritate 
peste 250 daN/mm2 se foloseşte pene-
tratorul cilindric în forma arătată în figura 
3.19a, dar confecţionat din aliaj dur.  

În cazul rocilor extrem de dure, cu 
valori mai mari de 400-500 daN/mm2, 
penetratorul cilindric de forma arătată 
nu mai prezintă rezistenţă şi stabilitate şi 
pentru aceasta se foloseşte un penetrator 
tronconic, cu unghiul la vârf până la 
60°, figura 3.19b, confecţionat din aliaj 
dur cuprins într-un corp de oţel. 

Ţinând seama de faptul că, pe măsura 
creşterii durităţii rocilor adâncimea de 
pătrundere a penetratorului, în momentul apariţiei fisurilor, este din ce în ce mai 
mică, adică de ordinul a câteva zecimi de milimetru, rezultă că şi în cazul 
penetratorului tronconic se poate considera că suprafaţa de contact cu roca rămâne 
constantă, egală cu aria feţei frontale a penetratorului, în tot timpul determinării. La 
aceasta se mai adaugă şi efectul şanţului inelar de pe conturul ariei de contact în 
care roca este fin fragmentată şi nu opune rezistenţă suprafeţei laterale a 
tronconului cu care, eventual, ar veni în contact. 

Mărimea ariei suprafeţei frontale a penetratorului cilindric sau tronconic 
folosit pentru determinarea durităţii unei roci date se alege ţinând seama de 
caracteristicile fizice ale rocilor. 

Astfel, pentru rocile compacte şi cu porozitate uniformă, se impune utilizarea 
penetratorului cu aria frontală de 1-2 mm2. 

         a                                  b 
                   Figura 3.19 
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Pentru rocile cu dimensiunea granulelor mai mare de 0.25 mm, dacă 
duritatea lor nu este prea mare, penetratoarele cele mai indicate sunt cele cu aria 
frontală de 3 mm2. 

Pe rocile cu porozitate mare şi puţin rezistente, cel mai indicat este să se 
lucreze cu penetratoare cu aria frontală de 5 mm2 sau mai mare. 

Faţa frontală a penetratorului trebuie să fie foarte fin şlefuită iar măsurarea 
dimensiunii sale să se facă sub microscop. Periodic, faţa frontală trebuie controlată 
cu lupa sau la microscop, pentru a observa modificările geometrice survenite. 

 
 

3.15. Clasificarea rocilor după duritate 
 
Luând drept bază valoarea durităţii stabilită ca rezistenţă la pătrunderea 

penetratorului cilindric, L.A. Sreiner a clasificat rocile în trei grupe (puţin dure, 
medii şi dure) şi fiecare grupă în categorii. 

Tabelul 3.11 
Grupa I – roci puţin dure 

Categoria 1 2 3 4 
Duritatea, daN/mm2 <10 10-25 25-50 50-100 

 

Grupa II – roci cu duritate medie 
Categoria 5 6 7 8 

Duritatea, daN/mm2 100-150 150-200 200-300 300-400 
 

Grupa III – roci dure 
Categoria 9 10 11 12 

Duritatea, daN/mm2 400-500 500-600 600-700 >700 
 
 

3.16. Coeficientul de recul 
 
Coeficientul de recul, de restituire sau de ricoşare, exprimă caracteristica 

elastică relativă k a două corpuri care se ciocnesc. 
Dacă cele două corpuri au avut, înainte de ciocnire, vitezele 1V , respectiv, 2V  

orientate după axa centrelor de greutate ale lor, axă perpendiculară pe planul 
tangent comun în punctul de contact, cele două corpuri se vor deplasa, după 
ciocnire, pe aceeaşi direcţie cu vitezele 1U  şi 2U , care satisfac teorema conservării 
cantităţii de mişcare 

22112211 UmUmVmVm   (3.88) 

Diferenţele vitezelor celor două corpuri înainte şi după percuţie sunt legate de 
coeficientul de recul prin următoarea relaţie 

 2121 VVkUU   (3.89) 
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Dacă unul dintre corpurile participante la ciocnire este de masă infinită 
( 0UV 22  ), atunci 

1

1

V

U
k   (3.90) 

Cu ajutorul unui sclerometru obişnuit prevăzut cu un tub transparent, se lasă să 
cadă de la înălţimea H, pe suprafaţa orizontală a unei roci elastice considerată de 
masă infinită (mr = ∞) în repaus, o bilă de oţel de masă mo. După ciocnire, bila va fi 
respinsă de către rocă până la înălţimea h. 

Vitezele de ciocnire şi de recul sunt date de relaţiile: 

gh2U

gH2V




 (3.91) 

şi prin urmare coeficientul de recul sau de restituire are valoarea: 

H

h

gH2

gh2

V

U
kH   (3.92) 

Creşterea înălţimi de cădere H pentru mărimea preciziei de măsurare conduce 
la creşterea deformaţiilor plastice ale rocii şi prin aceasta, la schimbarea condiţiilor 
de impact. În acelaşi timp, în căderea şi ricoşarea bilei pe verticală pot să apară 
frecări întâmplătoare pe tubul transparent. 

Aceste dificultăţi pot fi înlăturate dacă ciocnirea se realizează printr-o mişcare 
de pendulare a bilei. 

Astfel, de un fir cu greutate neglijabilă şi de lungime l se atârnă o bilă care în 
poziţie de echilibru face contact cu suprafaţa verticală a probei de rocă fixată rigid. 
Se îndepărtează bila din poziţia de echilibru şi este lansată de la o distanţă unghiulară 
A0, astfel că în momentul ciocnirii cu roca viteza tangenţială a bilei va fi: 

 0Acos1gl2V   (3.93) 

iar viteza de ricoşare va avea valoarea: 

 Acos1gl2U   (3.94) 

unde A este distanţa unghiulară la care a fost respinsă bila după ciocnire. 
În aceste condiţii, valoarea coeficientului de recul are expresia: 

0
A Acos1

Acos1
k

0 


 =

2

A
sin

2

A
sin

0

 (3.95) 
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3.17. Influenţa factorilor tehnici şi de mediu  

asupra caracteristicilor rocilor 
 
3.17.1. Influenţa geometriei penetratorului 
 

Variaţia geometriei elementelor active ale sculelor de dislocare se referă atât la 
variaţia formelor cât şi a dimensiunilor acestora. Variaţia geometriei dinţilor 
sapelor cu role conduce, evident, la variaţia valorii rezistenţei rocii forate şi, în 
general, la variaţia comportării acesteia. 

Penetratoarele au geometria cea mai apropriată de dinţii sapelor sunt prisma 
triunghiulară cu muchie tocită, conoidul cu muchie tocită, sfera, trunchiul de con şi 
coroana circulară cu muchie tocită. 

Pentru cercetările experimentale de laborator au fost utilizate penetratoarele 
cilindrice (apropriate de trunchiul de con), sferice, prismatice cu tocire iniţială şi de 
forma coroanei circulare cu muchie rotunjită. 

Dimensiunile penetratoarelor utilizate de P.I. Kovtunenko şi colaboratorii săi 
au variat în următoarele limite: 

1,5 – 6,00 mm – diametrul penetratorului cilindric; 
1,5 – 3,5 mm – tocirea iniţială a penetratorului prismatic; 
2,0 – 16,0 mm – diametrul penetratorului sferic; 
15,0 – 100,00 mm – diametrul coroanei cu muchie continuă; 
1,5 – 3,0 mm – raza rotunjirii muchiei coroanei. 
Cercetările efectuate pe roci de tipul marmorei au arătat că rezistenţa la 

pătrundere a penetratorului sferic este foarte puţin influenţată de diametrul sferei, 
dacă acesta depăşeşte 5 mm. De asemenea, dacă diametrul sferei depăşeşte 10 mm, 
influenţa diametrului asupra mărimilor care caracterizează cavitatea (zona de rocă 
dislocată) se reduce sau practic încetează. 

Diametrul sferei de 10 mm este cel mai potrivit pentru dislocarea rocilor cu 
caracteristici apropriate de cele ale marmorei. 

Practica industrială a confirmat că în forarea rocilor dure şi extradure, elastico-
fragile, rezultatele cele mai bune de dislocare cu sape cu role se obţin dacă acestea 
sunt echipate cu dinţi sferici din aliaje dure. 

De altfel, este de subliniat că la pătrunderea sferei şi a cilindrului care 
realizează contururi de contact şi de dislocare de formă circulară se obţin cele mai 
bune rezultate privind caracteristicile rocilor dislocate. 

În tabelul 3.12 sunt prezentate câteva din datele şi rezultatele experimentelor 
efectuate pe marmoră. 

Influenţa diametrului penetratorului cilindric asupra limitei de curgere şi asupra 
durităţii unor roci poate fi urmărită în tabelul 3.13. Experimentele arată că limita de 
curgere şi duritatea sării geme cu particule argiloase şi anhidrit cresc mărirea 
diametrului, pentru diametre relativ mici şi se reduc la diametrul de 10 mm. 
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Tabelul 3.12 
 

Cilindru 
Prismă tocită 

 = 90° 
Sferă 

Coroană rotunjită 
r = 2,25 mm 

Dimensiuni, mm 2,5 2,5 × 10 10 100 
Aria de contact în 
momentul despicării, mm2 4,91 25 30,1 62,0 

Sarcina de dislocare, daN 424 2240 1120 2220 
Duritatea, daN/mm2 100 89,5 40,4 37,3 
Adâncimea de pătrundere, 
mm 

0,35 0,67 1,07 1,10 

Adâncimea cavităţii, mm 1,22 2,16 2,74 2,02 
Diametrul cavităţii, mm 8,76 – 17,50 – 
Volumul cavităţii, mm3 35,60 145 228 178,5 
Lucrul mec. total, kgfꞏm 0,107 0,990 0,854 1,520 
Lucrul mec. sp. de contact, 
kgfꞏm/cm2 2,5 2,9 2,8 2,3 

Lucrul mec. vol., 
kgfꞏm/cm3 3,06 6,62 4,15 8,85 

 
Tabelul 3.13 

 

Roca 
Diametrul 

penetratorului 
d, mm 

Sarcina pe 
penetrator 

F, daN 

Limita pe 
curgere H0, 
daN/mm2 

Duritatea 
H, 

daN/mm2 

Sare gemă cu particule 
argiloase şi anhidrit, 
dimes. medie a granulelor 
de 12,5 mm 

2,50 65 5,5 13,24 
3,46 133 6,0 14,15 
5,00 295 7,5 15,00 
10,00 1125 4,9 14,33 

Marmoră cu dimensiunea 
medie a granulelor de 
0,15 mm 

1,12 76 65,0 77,18 
1,58 149 63,0 76,03 
1,94 223 47,3 75,48 
2,50 390 45,0 79,49 
3,46 685 41,7 72,89 

Anhidrit cu cristale plate 
de 0,01×0,2 mm 

1,58 98 61,2 50,00 
1,94 310 59,1 104,92 
2,50 530 61,2 108,03 

Anhidrit fin cu cristale 
prismatice cu dimensiuni 
de 0,01-0,04 mm 

1,12 125 102,0 126,94 
158 257 98,0 131,14 
1,94 385 81,0 130,31 
2,50 616 78,0 125,55 

 
Pentru marmoră limita de curgere se reduce cu creşterea diametrului 

penetratorului iar duritatea prezintă oscilaţii în jurul unei anumite valori. 
Pentru anhidritul fin, cu creşterea diametrului, limita de curgere se reduce iar 

duritatea prezintă o valoarea maximă pentru diametrul de 1,58 mm. 
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3.17.2. Influenţa distanţei dintre două penetrări succesive 
 

S-a arătat mai sus că determinarea durităţii rocilor, cu penetratoare cilindrice 
sau tronconice, se execută pe suprafeţe plane, bine şlefuite. În acelaşi timp, se 
presupune că distanţa dintre două zone de pe suprafaţa rocii, în care acţionează 
penetratorul succesiv, este suficient de mare. 

 
Figura 3.20 

 

Experimentele efectuate pun în evidenţă faptul că valoarea durităţii unei roci 
este influenţată, dacă cele două zone de determinare sunt apropriate, astfel, încât 
cavităţile produse în rocă se interferează. Astfel, acţionând pentru determinarea 
durităţii cu un acelaşi penetrator cilindric, ca şi figura 3.20, în ordinea sarcinilor F1, 
F2 şi F3, valorile primelor două sarcini se vor obţine egale (F1 = F2), întrucât 
distanţa l12 este suficient de mare pentru ca zonele de dislocare să nu se interfereze. 
Sarcina F3, necesară apariţiei fisurilor în rocă şi formării cavităţii, va avea o valoare 
mai mică decât valoarea sarcinilor aplicate anterior. Întrucât aria de contact pentru 
toate cele trei determinări a fost aceeaşi, rezultă că şi valorile durităţii determinate 
urmează aceeaşi lege dacă. Hc1 = Hcr > Hc3. 

În figura 3.21 sunt redate 
valorile durităţilor unor roci, pe 
suprafaţa cărora s-au luat distanţe 
diferite între ariile de presiune pe 
care s-a aplicat succesiv 
penetratorul de acelaşi diametru. 

După cum se vede, valoarea 
durităţii aceleiaşi roci creşte pe 
măsură ce creşte distanţa l dintre 
zona anterioară şi cea curentă pe care se aplică penetratorul, până la o anumită 
valoare corespunzătoare unei distanţe limită, după care rămâne constantă. 
Experimentele s-au efectuat pe argilă (curba a), cu penetrator cu diametrul de 1 
mm, pe calcar argilos (curba b), cu penetrator cu diametrul de 2,1 mm şi (curba c), 
cu penetrator cu diametrul de 1,4 mm şi pe aleurit (curba d), cu penetrator cu 
diametrul de 1 mm. 

Valoarea distanţei llim variază, pentru aceeaşi rocă, în funcţie de aria suprafeţei 
de contact şi anume, creşte cu creşterea ariei de contact, întrucât aceasta, la rândul ei, 

Figura 3.21 
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determină volumul cavităţii din care dislocă roca şi deci, favorizează interferenţa 
zonelor de dislocare.  

Variaţia valorii distanţei limită, llim, în 
funcţie de aria de contact, este reprezentată de 
curba din figura 3.22 şi poate fi exprimată, 
suficient de exact, prin relaţia: 

mm,A54,3llim               (3.88) 

Experimentele arată, de asemenea, că 
atunci când distanţa dintre două zone succesive 
este mai mică cu 1 mm decât llim, în zona a 
doua (următoare), valoarea durităţii este cu 10-
12% mai mică decât în prima zonă 
(precedentă). Când această distanţă este cu 2 mm mai mică decât llim, în zona a doua, 
valoarea durităţii este cu 30-34% mai redusă decât valoarea durităţii din prima zonă. 

În tabelul 3.14 sunt prezentate câteva date şi rezultate ale experimentelor efectuate 
pe marmora pentru a se urmări influenţa distanţei dintre penetrări asupra durităţii. Se 
observă că geometria penetratoarelor este apropiată geometriei dinţilor sapelor cu role. 

 

Tabelul 3.14 

Penetrator Dimensiuni, mm 
Distanţa dintre 
penetraţii, mm 

Duritatea, 
daN/mm2 

Cilindru 2,5 
6 82,4 
8 91,8 

Prismă tocită 
= 90° 

2,5×10 
10 71,3 
13 93,4 
15 100,0 

Sferă 10 
10 69,4 
13 93,3 
15 100,0 

Coroană cu raza de 
rotunjire = 2,25 mm 

100 
10 91,4 
13 95,6 
15 98,6 

Coroană cu raza de 
rotunjire = 2 mm 

100 
10 92,7 
13 100,0 

 
3.17.3. Influenţa vitezei de aplicare a sarcinilor de pătrundere 
 

Valorile vitezelor de aplicare a sarcinilor la pătrunderea penetratoarelor în 
rocă, în limitele cărora au fost efectuate experimentele iniţiale au fost de 2-3m/s şi 
aceasta corespunde condiţiilor întâlnite în forarea prin metode percutante şi rotative 
obişnuite. Ulterior, cu instalaţii şi metode perfecţionate, au fost efectuate 
experimente într-o gamă de viteze de deformare de la cele statice până la cele 
dinamice, cu viteze de apăsare a penetratorului pe rocă de ordinul a 40-50 m/s. 

Figura 3.22 
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În urma acestor experimente, se relevă existenţa unei dependenţe a rezistenţei 
rocii de viteza de apăsare a penetratorului pe diferite roci dar, mai puternic, această 
dependenţă se observă în cazul rocilor plastice puţin rezistente. 

Dependenţa durităţii de viteza de apăsare a penetratorului nu este uniformă. 
În limitele vitezelor, de la cele obişnuite pentru încercările statice până la cele 

dinamice, aproximativ de 10-15 m/s, creşterea durităţii cu viteza nu este mare şi se 
exprimă prin relaţia 

n

1

2

1

2

v

v

H

H








  (3.97) 

unde n este indicele de putere cu valori între 0,07 şi 1,0 pentru diferite roci. 
La viteze mari de aplicare, care depăşesc 25-30 m/s, valoarea durităţii este 

puternic influenţată de viteză şi această observaţie este valabilă aproape la toate 
rocile. Acest fenomen se explică prin apariţia unor efecte inerţiale. 

Energia necesară dislocării, respectiv energia volumică, se măreşte cu mărirea 
vitezei de încercare. 

Întrucât în majoritatea metodelor actuale de forare, viteza de pătrundere a 
dinţilor sapei în rocă, aşa cum s-a arătat, are o valoare mică, rezultă şi concluzia că 
există toate motivele ca să se utilizeze, pentru aprecierea şi studiul procesului de 
forare, rezultatele obţinute la determinarea durităţii în condiţii statice. Literatura de 
specialitate apreciază această concluzie perfect valabilă pentru rocile plastico-
fragile întâlnite până la adâncimea de circa 2000 m. 

În tabelul 3.15 se poate urmări atât variaţia durităţii cât şi a energiei volumice în 
funcţie de valoarea vitezei de deformare, în cazul experimentărilor efectuate pe marmoră. 

Tabelul 3.15 
Viteza de deformare, m/s 10-6 10 21 34 40 
Duritate, daN/mm2 79 87 91 101 184 
Energia volumică, daNꞏm/cm3 0,95 2,3 3,3 7,4 11,3 

 

 
3.17.4. Influenţa presiunilor de pe talpa sondei 
 

Rocile supuse acţiunii sapelor în zona tălpii se găsesc într-o stare de tensiune 
triaxială complexă, datorită în primul rând presiunilor litostatică, hidrostatică şi de 
strat, la care se adaugă presiunea dinamică a jeturilor de fluid şi presiunea de 
contact dintre scula de dislocare şi rocă. 

Cercetările experimentale efectuate de K.D. Sevţov pe diferite roci, cu ajutorul 
unei instalaţii de laborator care a dat posibilitatea realizării compresiunii triaxiale 
până la 1000 daN/cm2, au condus la concluzia că limita de curgere a rocilor creşte 
pe măsura mărimii compresiunii triaxiale, după o lege parabolică şi anume: 

pa0L   (3.98) 

unde: L – limita de scurgere la compresiune triaxilă; 
0 – limita de curgere la presiunea atmosferică; 
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a – coeficient; 
p – valoarea compresiunii triaxiale. 

În condiţii obişnuite, în care porii rocii supuse forării conţin fluid, valoarea 
compresiunii triaxiale este egală cu diferenţa dintre presiunea hidrostatică ph şi 
presiunea fluidului din strat ps. În acest caz, legea creşterii limite de curgere este 

sh0L ppa   (3.99) 

V.I. Tarasevici, luând în considerare şi valoarea presiunii litostatice pL, 
propune ca valoarea rezistenţei la forare a rocilor să fie calculată cu relaţia 

  Lsh10L plnappa   (3.100) 

unde 0 – rezistenţa rocii în condiţii de suprafaţă; 
a şi a1 – coeficienţi care ţin seama de presiunea litostatică, respectiv de 

celelalte presiuni de la talpă. 
Experimentele efectuate de V.V. Bulatov pe eşantioane de roci detritice şi 

carbonatice supuse presiunii exterioare, au demonstrat că, pe măsura creşterii presiunii 
exterioare (compresiune triaxială), cresc duritatea H, limita de curgere H0, coeficientul 
de plasticitate K, lucrul mecanic specific de contact Lc şi volumic Lv şi se micşorează 
aria conturului de dislocare A şi respectiv, volumul V de rocă dislocată. 

În intervalul presiunilor 500-800 daN/cm2 s-a observat o consolidare intensă a 
rocii iar, la presiuni de 1000 daN/cm2, duritatea H a unor roci a crescut de 2-3 ori. 

În tabelul 3.16 sunt prezentate câteva rezultate ale cercetării lui V.V. Bulatov. 
 

Tabelul 3.16 

Roci 

Condiţii atmosferice Presiune de 1000 daN/cm2 

Duritate H, 
daN/mm2 

Coef. de 
plasticitate K 

Factor de 
creştere  

a durităţii 

Factor de 
micşorare a ariei 

de dislocare 
Argile 10-94 1,3-5,5 2,1-3,6 4,7-23,5 
Argilite 235 3,7 1,4 – 
Alevrolite 50-297 1,5-3,0 1,1-2,4 7,2-13,5 
Gresii 34-104 1,4-3,9 1,0-3,1 1,4-12,0 
Marne 36-372 1,4-4,1 1,1-3,1 1,7-23,0 
Dolomite 172-367 1,3-2,2 1,2-1,3 1,7-18,2 
Calcare 30-188 1,4-5,9 0,9-2,4 0,7-38,8 
Marmore 80 3,1 1,9 12,2-27,0 

 
3.17.5. Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor rocilor 
 

Temperatura rocilor din scoarţa terestră este corespunzătoare adâncimii la care 
sunt situate, adică ea creşte cu creşterea adâncimii. 

Temperatura tL, la adâncimea L, se poate calcula cu relaţia 

aLtt mL   (3.101) 

unde tm – temperatura medie anuală la suprafaţa solului (15°C); 
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a – creşterea temperaturii pe 100 m adâncime, °C. 
În afară de temperatura naturală a scoarţei terestre, datorită frecării, în locul de 

contact al sculei cu roca, apar temperaturi suplimentare care pot depăşi, uneori, 800°C, 
aşa cum au demonstrat cercetările efectuate de L.A. Alexeev, M.Ia. Bercovici şi 
M.R. Mavliutov. 

Pe de altă parte, fluidul de circulaţie influenţează puternic regimul termic din 
zona de dislocare, în special prin răcirea elementelor din zona de contact. 
Fenomenele de încălzire prin frecare şi răcire de către fluidul de circulaţie conduc 
la apariţia unui joc de tensiuni termice în interiorul rocii, datorite dilatării şi 
comprimării neuniforme a mineralelor care alcătuiesc roca. Mărimea tensiunilor 
termice poate fi calculată prin relaţia  

 
 




12

TTEa 21  (3.102) 

unde: E – modulul de elasticitate; 
 – coeficientul lui Poisson; 
a – coeficientul dilatării termice a rocii; 
T1 – T2 intervalul de variaţie a temperaturii. 

Pentru studiul influenţei temperaturii asupra caracteristicilor mecanice ale 
rocilor, I.P. Melniciuc şi V.M. Fokeev au procedat la încălzirea eşantioanelor de 
rocă până la tempraturi date, în cuptoare electrice, timp de o oră şi apoi le-a răcit 
până la 60-70°C. Răcirea s-a făcut cu aer, cu cantităţi limitate de apă, calculate la 
1,7 mililitri apă pe centimetru pătrat de suprafaţă a eşantionului sau cu curent de 
apă. S-a folosit şi sistemul răcirii eşantioanelor prin răcirea cuptorului. 

În tabelul 3.17 sunt prezentaţi coeficienţii convenţionali de plasticitate ai unor 
roci, în condiţii de temperatură ridicată. Se observă că, cu creşterea temperaturii, 
plasticitatea rocilor creşte. 

Tabelul 3.17 
 Coeficientul convenţional de plasticitate 

20°C 250°C 400°C 500°C 600°C 
Marmoră 3,90 6,0 – – – 
Labradorit 1,45 1,4 2,0 2,2 4,0 
Granit 1,35 1,8 2-3 – – 
Albitofir curţitic 1,30 2,1 3,1 – – 
Porfirit cuarţitic 1,50 1,7 2,25 – – 

 
Experimentele efectuate de N.A. Clocico au demonstrat că temperatura rocii 

are o influenţă sensibilă asupra valorii durităţii, în sensul că duritatea creşte cu 
creşterea temperaturii. 

În figura 3.23 se arată, procentual, zona în care se situează valorile durităţii 
unor roci cu compoziţie mineralogică diferită, pentru diferite temperaturi la care 
se găsesc rocile în momentul efectuării determinărilor. Din grafic rezultă că, la 50°C, 
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duritatea creşte cu 3-7% faţă de valoarea durităţii la 20°C şi, respectiv, la 100°C cu 6-16% iar la 
150°C cu 8-23%. 

După datele lui Clocico unele roci au, 
la temperatura de 400°C, caracteristici de 
rezistenţă ridicate în comparaţie cu 
eşantioanele încălzite în prealabil şi apoi 
răcite. Prin urmare, asupra caracteristicilor 
de rezistenţă au influenţă nu numai tempe-
ratura de încălzire ci şi procesul de răcire a 
rocilor. În legătură cu aceasta, au fost 
efectuate experimente speciale, cu scopul 
studierii influenţei vitezei de răcire asupra 
caracteristicilor de rezistenţă ale rocilor 
(250°C, 400°C, 500°C, 600°C, 800°C). 

Limita de curgere şi coeficientul de plasticitate, pentru fiecare rocă, cu 
excepţia marmorei, au fost determinate înainte de încălzirea iniţială. 

Experimentele au arătat că, independent de 
viteza de răcire, limita de curgere creşte cu 
încălzirea până la 250°C numai pentru granit. 

Creşterea ulterioară a temperaturii pentru 
toate metodele de răcire a arătat o micşorare a 
limitei de curgere. 

În figura 3.24 este dată, în procente, limita 
de curgere a granitului în funcţie de temperatura 
de încălzire şi viteza de răcire. Procentul 100% 
s-a considerat limita de curgere determinată la 
eşantioanele iniţiale, înainte de încălzire. Curba 
1 corespunde răcirii cu aer, 2 – răcirii cu curent 
de apă, iar 3 – răcirii cu cantitate limitată de apă. 

 

Figura 3.23 

Figura 3.24 
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Capitolul 4 
 

PROPRIETĂŢI ABRAZIVE ALE ROCILOR  
ŞI PROCESE DE UZARE 

 
 

4.1. Generalităţi 
 
După cum se ştie, frecarea uscată este caracterizată prin contactul direct al 

suprafeţelor solidelor între care nu se interpune niciun film de lubrifiant, cu 
excepţia unor molecule adsorbite din mediul gazos ambiant (molecule de oxigen, 
hidrogen, apă etc.). 

Aproape în orice condiţii de realizare, suprafeţele de frecare prezintă o serie de 
rugozităţi sau aşa numite asperităţi sau proeminenţe. 

Microgeometria sau geometria suprafeţelor realizate în diferitele procese 
tehnologice sunt influenţate de procesul frecare-uzare. 

După Dan Pavelescu, suprafeţele metalice netede sau rugoase, iniţial curate, în 
prezenţa aerului, se acoperă într-un timp foarte scurt cu un strat de oxid şi molecule 
de oxigen, azot sau apă adsorbită; în acelaşi timp, se pot contamina uşor şi cu alte 
molecule polare. Menţinerea stării iniţiale se realizează numai în vid înalt sau în 
atmosferă controlată (argon, neon etc.). 

 
 

4.2. Suprafeţe de contact 
 
În cazul deplasării elementelor de lucru ale sculelor de dislocare pe suprafaţa 

rocii, suprafaţa delimitată de conturul dintre element şi rocă se numeşte suprafaţă 
nominală de contact, An. 

În realitate, sarcina cu care elementul de lucru 
acţionează asupra rocii se transmite nu pe întreaga 
suprafaţă nominală ci printr-un număr mai mic sau 
mai mare de microsuprafeţe de contact (a1, a2,..., ai), 
ca în figura 4.1. 

Suma tuturor microsuprafeţelor de contact 
reprezintă suprafaţa reală de contact: 

i21r a...aaA   (4.1) 

situată în interiorul conturului ariei de contact. Aria reală de contact este, în general, 
mult mai mică decât aria nominală de contact. În acest sens, literatura subliniază că, 
în cazul sarcinilor axiale pe sculele de dislocare de valori relativ mici, aria reală de 
contact reprezintă numai 2ꞏ10-5 – 2ꞏ10-4 din aria nominală. 

Figura 4.1 
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4.3. Uzarea elementelor de dislocare 
 
În procesele de dislocare a rocilor cu ajutorul sculelor de dislocare mecanică se 

constată că elementele de lucru se uzează, adică pierd o parte din masa materialului 
din care sunt constituite, în zona de contact cu roca. 

Uzarea este un proces complex, condiţionat de existenţa şi acţiunea simultană 
a unor condiţii şi factori care determină pierderea materialului elementului de lucru. 

Prin uzură vom înţelege cantitatea de material pierdut. 
Condiţiile şi factorii care condiţionează uzarea sunt natura şi compoziţia 

materialelor care formează cuplul de frecare de contact, proprietăţile mecanice ale 
lor, particularităţile microgeometrici suprafeţelor, natura şi valorile presiunilor de 
contact, vitezele de alunecare sau deplasare relativă, temperatura, natura fluidelor 
dintre suprafeţele de contact etc. 

În forarea sondelor, în funcţie de natura fluidului de circulaţie, vom putea 
întâlni uzarea sculelor de dislocare în condiţiile frecării „uscate”, atunci când 
curăţirea tălpii şi transportul detritusului se face cu ajutorul aerului sau gazelor şi 
nu există aflux de lichid din strat în sondă sau în condiţiile frecării „umede”, când 
curăţirea şi spălarea se face cu circulaţie de lichid (apă, noroaie), sau când avem 
aflux de lichid din strat în sondă. 

 
 

4.4. Tipuri de procese de uzare 
 
Sintetizând un volum mare de lucrări de cercetare, Dan Pavelescu subliniază 

că, în general, sunt acceptate pentru tipuri de procese de uzare, care pot să apară în 
condiţiile frecării uscate şi în prezenţa lubrifianţilor şi anume: uzarea prin aderenţă, 
uzarea prin abraziune, uzarea prin oboseală şi uzarea prin coroziune. 

După Kosteţki, toate procesele de uzare depind şi se pot clasifica în funcţie de 
fenomenele predominante, adică termofizice, mecanice şi chimice. Mulţi autori 
străini şi români sunt de părere că fenomenele mecanice sunt cele care contribuie 
cu ponderea cea mai mare la uzarea suprafeţelor, iar tipul caracteristic acestei clase 
de fenomene este uzarea abrazivă. 

Dacă, în condiţiile frecării metal-metal (lagăre) raportarea uzării abrazive la 
întreaga perioadă a procesului de uzare prezintă o imagine falsă a fenomenelor, 
deoarece acest proces de mare intensitate durează, relativ, puţin timp, după care, 
peste acest proces de uzare mecanică se suprapune în proporţie din ce în ce mai 
mare uzarea adezivă (de contact), în condiţiile dislocării rocilor prin forarea 
mecanică uzarea abrazivă rămâne permanentă şi preponderentă, deoarece 
suprafeţele noi formate în urma dislocării prezintă în permanenţă, aceleaşi condiţii 
macro şi microgeometrice. 
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Cu toată importanţa uzării abrazive a sculelor, în contact cu rocile, vom arăta, 
pe scurt şi celelalte tipuri de procese de uzare care, deşi se întâlnesc în mai mică 
măsură la contactul sculă-rocă, ele se întâlnesc, cu pondere importantă, în lagărele 
unor sape şi freze. 

 
4.4.1. Uzarea adezivă sau de contact 
 

Gh. Vasilca şi O. Biţă, citând literatura de specialitate, arată că mecanismul 
uzării de contact se bazează pe succesiunea fenomenelor de sudare şi apoi de 
rupere a punţilor de sudură între asperităţile opuse care vin în contact direct, prin 
absenţa sau întreruperea filmului lubrifiant. Aceasta este explicată ca urmare a 
faptului că suprafeţele metalice, chiar şi cele mai fin prelucrate sunt constituite, în 
realitate, din numeroase asperităţi care, la contactul dintre suprafeţe, suportă pe 
vârful lor sarcini, sau mai bine zis presiuni extrem de ridicate. Din cauza acestor 
sarcini (presiuni) excesive, asperităţile suferă deformări plastice până când 
presiunile locale de contact devin, practic, egale cu rezistenţa mecanică a 
materialului mai puţin rezistent. 

Aceste deformări plastice sunt însoţite, de cele mai multe ori, de formare 
microsudurilor punctiforme între vârfurile asperităţilor opuse. 

Forţa de frecare rezultă din efortul ce trebuie dezvoltat pentru a deplasa relativ 
suprafeţele de contact, respectiv pentru a forfeca microsudurile produse. 

Forfecările au loc în zonele în care rezistenţa este mai mică şi anume, la 
nivelul sudurii sau în partea metalului care are rezistenţa la forfecare mai mică. 

În funcţie de natura materialelor, a sarcinilor, vitezelor de alunecare şi a 
temperaturii, procesul de uzare adezivă sau de contact poate evolua diferit. În 
anumite condiţii, calitatea suprafeţelor se poate îmbunătăţi, prin eliminarea treptată 
a asperităţilor (rodaj) sau în alte condiţii, degradarea suprafeţelor se intensifică, 
ajungându-se la gripare, fenomen întâlnit în cazul lagărelor sau contactelor cu 
distanţe de gabarit constante (filete, cupluri cilindru-piston etc.). 

Experimentele efectuate în laboratorul de „Dislocarea rocilor” din I.P.G.G. 
Bucureşti au arătat că procesele de uzare adezivă sunt prezente în condiţiile 
dislocării rocilor prin frecare uscată. 

 
4.4.2. Uzarea corozivă 
 

Procesul de uzare corozivă reprezintă o urmare a acţiunii chimice sau 
electrochimice a unor substanţe asupra suprafeţelor metalice, formând diferiţi 
compuşi cu metalul de bază, compuşi care, fie că reduc rezistenţa păturii 
superficiale a metalului, fie că se desprind din masa metalului. 

Pentru producerea uzării corozive este suficient să existe metalul, oxigenul şi 
apa, iar în condiţiile forării sondelor, în afară de acestea, care există din abundenţă, 
sunt prezente, în fluidele de forare, o serie de substanţe chimice cu reacţii acide 
asupra metalului. 
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4.4.3. Uzarea prin oboseală superficială 
 

Dacă suprafeţele de contact sunt solicitate de sarcini cu valori variabile, sarcini care 
determină eforturi unitare în jurul zonelor de contact, chiar dacă valorile eforturilor unita-
re rămân sub valorile rezistenţelor materialelor, în timp, în reţeaua atomică a stratului su-
perficial se acumulează deformaţii plastice, fisuri, ciupituri sau exfolieri, ceea ce conduce, 
în final, la desprinderea unui anumit volum de material, respectiv, la pierderi de material. 

Ciupirea (pitting) este un proces de uzare intensă a suprafeţelor de contact care 
se întâlneşte, în mod deosebit, la frecarea de rostogolire cu contacte punctiforme sau 
liniforme, cum este cazul rulmenţilor sferici şi cilindrici ai lagărelor sapelor cu role. 

Degradarea suprafeţei, în cazul uzării prin ciupituri, se caracterizează prin 
apariţia micro şi macrofisurilor sub unghiuri mici faţă de suprafaţa de frecare, urmată 
de dezvoltarea lor sub efectul forţelor tangenţiale până 
la desprinderea particulei de material. Se formează 
astfel în suprafaţa activă, cavităţi cu aspect de ciupituri. 

Deteriorarea suprafeţei prin oboseală poate avea loc 
şi în cazul frecării de alunecare care dezvoltă în interiorul 
stratului superficial al materialului eforturilor unitare. 

Repartiţia eforturilor interne în cazul celor două tipuri 
de frecare considerate separat şi cu efect combinat este 
dată în figura 4.2, din care rezultă că maximul efortului 
unitar produs de efectele rostogolirii este deplasat mai 
aproape de suprafaţă când acţionează şi efectul alunecării. 

 
4.4.4. Uzarea abrazivă 
 

În condiţiile în care sarcina pe elementele de lucru se transmite rocii din talpa 
sondei prin microcontacte, respectiv, prin vârfurile asperităţilor celor două suprafeţe de 
contact, presiunile în punctele de contact pot atinge valori care să depăşească 
valorile microdurităţii celor două materiale în contact. 

Acesta poate conduce la pătrunderea asperităţilor rocii în interiorul 
elementului de dislocare şi în acelaşi timp, asperităţile suprafeţelor elementului de 
dislocare pătrund în interiorul rocii. Are loc, aşa dar, întrepătrunderea asperităţilor. 

Deplasând suprafeţele aflate sub presiunea de contact se va produce zgârierea 
reciprocă a celor două materiale (rocă-materialul elementului de dislocare). 

Acţiunea de zgâriere a rocii de către asperităţile elementelor de dislocare o 
vom numi acţiune de dislocare superficială sau erodare. 

Acţiunea de zgâriere complexă a elementului de dislocare de către asperităţile 
rocii o vom numi uzare abrazivă sau capacitate abrazivă a rocii iar cantitatea de 
metal pierdută de elementul de dislocare, uzură a elementului de dislocare. 

În urma procesului de frecare dintre elementul de lucru al sculei de dislocare şi 
rocă, prin ruperea asperităţilor rocii sau prin desprinderea unor grăunţi superficiali ai 
rocii din masa ei, se creează, prin dislocarea superficială, noi suprafeţe rugoase. 

Figura 4.2 
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Astfel, procesul de uzare a elementelor de dislocare este produs de asperităţile 
suprafeţei rocii regenerată continuu, cum şi de muchiile şi colţurile particulelor de 
rocă desprinse din aceasta şi existente încă între suprafeţele de contact. 

În esenţă, uzarea abrazivă constă în pătrunderea, alunecarea şi rostogolirea particu-
lelor abrazive dure între suprafeţele de contact, provocând deformarea şi îndepărtarea 
materialului din stratele superficiale ale elementelor de lucru ale sculelor de dislocare. 

Abrazivitatea rocilor este influenţată de o serie de factori cum sunt 
caracteristicile fizice şi mecanice ale materialelor în contact (rocă-metal), valorile 
presiunilor de contact, viteza de deplasare relativă etc. 

În domeniul abrazivităţii rocilor s-au întreprins cercetări experimentale folosind 
instalaţia tip Sawin-Skoda, formată, în linii generale, dintr-un disc cu diametrul de 30 
mm şi grosimea de 2,5 mm, apăsat cu suprafaţa cilindrică pe suprafaţa plană a rocii, 
sub sarcini între 0,5 şi 15 daN şi rotit cu 100 până la 3000 rotaţii pe minut. 

În timpul frecării discului, proba de rocă se 
deplasează orizontal cu o viteză constantă şi pe 
suprafaţa ei se produce un şanţ de adâncime 
determinată (figura 4.3). 

Folosind principiul metodei Sawin-Skoda, 
apăsări între 1 şi 30 daN, turaţii în scara 300-1400 
rot/min, viteza de deplasare a rocii, v, între 4 şi 80 
mm/min, iar discul cu dimensiunile arătate mai sus 
confecţionat din anumite oţeluri, Baladin şi Spivak 
au obţinut o serie de rezultate arătate în tabelele şi 
graficele ce urmează. 

În tabelul 4.1 sunt date uzurile oţelurilor 
U8, 2OHN3A şi RF1, exprimate în unităţi de 
volum pe unitate de lungime de frecare, V0, 
cum şi volumul de rocă dislocată superficial 
pe unitatea de lungime de alunecare Vr. 

Rezultatele conţinute în tabelul 4.1 sunt 
obţinute în condiţiile unei sarcini constantă 
pe disc, de 10 daN şi o turaţie a discului de 
500 rotaţii pe minut, ceea ce revine la o 
viteză periferică a discului sau de deplasare 
relativă faţă de rocă de 47 m/min. 

În figura 4.4 sunt arătate valorile pierderilor de metal (uzurilor) ale discului din 
oţel U8 în funcţie de valorile microdurităţilor mineralelor şi rocilor supuse 
încercărilor. Autorii experimentelor pun în evidenţă că variaţia uzurii în funcţie de 
microduritate este liniară şi o interpretează ca atare în figură. 

Autorii experimentelor pun în evidenţă că variaţia uzurii în funcţie de 
microduritate este liniară şi o interpretează ca atare în figura arătată. 

 

Figura 4.3 

Figura 4.4 
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Tabelul 4.1. Uzura oţelului şi volumul rocii erodate 

Roca sau 
mineralul 

Microduritate 
H,  

daN/mm2 

106 cm3/m 
U8 2OHN3A RF1 

V0 Vr V0 Vr V0 Vr 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Gips 30 0,035 47,3 – – – – 
Anhidrit 200 0,045 13,7 0,04 20,7 0,04 25,9 
Barit 100 0,12 22,2 0,10 22,9 – – 
Marmură 110 0,25 26,0 0,21 26,8 0,19 30,9 
Calcar 135 0,19 10,3 – – – – 
Calcar 150 0,27 12,4 – – – – 
Calcar 155 0,18 8,3 – – – – 
Calcar 180 0,22 9,3 – – – – 
Dolomit 325 0,22 5,7 0,20 6,7 0,19 7,2 
Dolomit 365 0,20 4,6 – – – – 
Dolomit 380 0,18 4,1 – – – – 
Dolomit 415 0,15 3,7 – – – – 
Hornblendă 650 0,36 3,4 – – – – 
Nefrit 670 0,35 3,2 0,33 3,6 – – 
Olivinit 800 0,34 1,9 0,32 2,2 0,30 2,3 
Nefelin 600 0,36 3,6 0,34 4,4 – – 
Microclin 695 0,40 2,9 0,35 3,3 0,33 3,6 
Ortoclaz 720 0,41 2,8 – – – – 
Calcedonie 925 0,32 1,4 – – – – 
Silex 1000 0,29 1,2 0,26 1,3 – – 
Cuarţ 1050 0,58 2,2 – – – – 
Cuarţ 1080 0,53 1,7 0,50 2,0 0,49 2,4 
Cuarţit 1100 0,60 2,0 – – – – 
Cuarţit 1130 0,62 2,1 – – – – 
Topaz 1500 0,90 – – – – – 
Corund 2300 1,70 – 1,32 – 1,28 – 

 
Experimentele efectuate de Spivak, ale căror rezultate sunt date în tabelul 4.2, 

arată că uzura discului depinde de apăsarea, P, pe disc. 
Tabelul 4.2 

 

Roca  
sau 

mineralul 

Tipul oţelului (macroduritatea, daN/mm2) 
U8 (895) 2OHN3A (950) RF1 (975) 

Sarcina pe disc, P, în daN 
5 10 15 5 10 15 5 10 15 

Uzura discului V0 ꞏ 106 cm3/m 
Anhidrit 0,035 0,045 0,10 0,03 0,04 0,08 – – – 
Marmură 0,14 0,25 0,36 0,11 0,21 0,31 – – – 
Dolomit 0,12 0,22 0,32 – – – 0,10 0,19 0,30 
Olivinit 0,17 0,34 0,58 0,16 0,32 0,45 – – – 

Microclin 0,19 0,40 0,65 0,17 0,35 0,54 0,16 0,33 0,50 
Cuarţ 0,26 0,53 1,23 0,24 0,50 1,18 0,22 0,49 1,09 
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Experimentele efectuate cu o sarcină constantă P = 10 kg şi cu o variaţie a 
turaţiei discului între 300 şi 1400 rotaţii pe minut, respectiv, o variaţie a vitezei 
relative de deplasare între 27 şi 134 m/min au stabilit că uzura oţelului U8 (figura 
4.5) cât şi dislocarea superficială a rocii (figura 4.6) sunt dependente de viteza 
periferică a discului, în raport cu roca. 

 

 
                            Figura 4.5                                                               Figura 4.6 

 
Nikanorov şi Ignatiadi, în experimentele lor, au arătat că uzura depinde de 

dimensiunile particulelor din care este constituită roca.  Folosind discuri din 
granule cu diferite diametre d şi deplasând pe suprafaţa lor tije de grafit cu o viteză 
v = 0,18...0,35 m/s şi sub o apăsare P = 10 daN, uzura în lungime a acestor tije a 
variat în funcţie de diametrul granulelor. 

În figura 4.7 este prezentat 
graficul variaţiei uzurii relative în 
funcţie de diametrul granulei care 
constituie un anumit tip de rocă 
abrazivă, roca fiind constituită din 
granule de acelaşi diametru. 

S-a stabilit, de asemenea, experi-
mental că uzura elementelor de lucru 
creşte cu creşterea apăsării, respectiv, cu 
creşterea presiunii de contact. 

Cercetări experimentale au fost efectuate şi în laboratorul de „Dislocarea 
rocilor” din I.P.G.G. Bucureşti, utilizându-se dispozitive şi instalaţii originale. 

Din experimentele efectuate, modelând procesul de uzare a elementelor de lucru 
ale sculelor de tipul rotativ-pivotant, în figura 4.8 sunt prezentate curbele de variaţie 
a uzurii unui element activ din oţel OL-60, presat cu diferite forţe pe suprafaţa unei 
roci cuarţoase, în funcţie de viteza de deplasare a lui pe suprafaţa rocii. 

Figura 4.7 
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Curbele arătate în figura 4.8 arată că în intervalul vitezelor 0-4,5 m/s există, pentru 
condiţiile de experimentare, două valori maxime şi două valori minime ale uzurii. 

 

 
Figura 4.8 

 
Ţinând seama de faptul că viteza de avansare a sculelor rotativ-pivotante creşte 

cu turaţia, rezultă posibilitatea şi necesitatea forării cu acele turaţii (viteza de 
deplasare) pentru care uzura prezintă valori minime. 

Cercetările asupra abrazivităţii rocilor sunt încă insuficiente pentru a conduce 
la formularea unor concluzii eficiente şi se impune desfăşurarea unei activităţi 
complexe şi detaliate de cercetare a capacităţii abrazive a rocilor. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru Tocan 
 

 106

 

 
Capitolul 5 

 

PROCESE DE DISLOCARE MECANICĂ 
 
 

5.1. Criterii de cercetare fenomenologică  
a proceselor de dislocare mecanică 

 
O cercetare fenomenologică a proceselor de dislocare mecanică a rocilor se 

poate face ţinând seamă de o serie de factori cum sunt: geometria părţii active a 
sculelor de dislocare, raporturile cinematice dintre elementele active şi corpul 
sculei, raporturile geometrice dintre partea activă a sculei şi rocă la nivelul zonei de 
contact, raporturile geometrice dintre elementele active ale sculei şi particulele 
constituente ale rocii, caracterul deplasării părţii active a sculei de dislocare în 
raport cu roca, natura şi direcţia sarcinilor aplicate rocii, natura şi caracterele 
fizico-mecanice ale rocilor etc. 

În construcţia sculelor de dislocare mecanică sunt întâlnite frecvent elemente 
geometrice caracterizate printr-o mare varietate de forme şi dimensiuni. Astfel 
sunt întâlnite: prisma triunghiulară simetrică în construcţia trepanelor, a sculelor 
cu role şi a sculelor cu acţiune vibratoare, prisma triunghiulară asimetrică în 
construcţia sculelor cu lame, cu plăcuţe din aliaje dure şi a sculelor cu role, 
semisfera, semielipsoidul şi trunchiul de con în construcţia sculelor cu role cu 
„butoane” (ştifturi), sfera şi cilindrul în ansamblul de dislocare cu scule cu alice, 
cilindrul şi prisma hexagonală în construcţia unor scule echipate cu plăcuţe din 
aliaje dure. 

La nivelul zonei de contact dintre partea activă a sculelor şi rocă conturul 
suprafeţei de contact poate fi mai mic decât dimensiunile „generale” ale rocii şi, în 
acest caz, scula acţionează prin pătrundere în rocă. În alt caz conturul de contact 
este mai mic decât dimensiunile părţii active a sculei dar mai mare decât 
dimensiunile rocii şi atunci acţiunea este de strivire a rocii sub sculă. Acest 
fenomen se produce în cazul în care detritusul format la talpă este strivit între talpa 
sondei şi scula de dislocare. 

Dacă fenomenul de pătrundere a elementelor de lucru ale sculei în rocă sau cel 
de strivire a rocii este însoţit de o deplasare a elementelor de lucru paralel cu 
suprafaţa rocii se schimbă şi caracterul proceselor de dislocare mecanică, 
realizându-se procese diferite, de un ordin superior. 

Natura şi caracterele fizico-mecanice ale rocilor joacă, de asemenea, un rol 
foarte important în caracterul producerii proceselor de dislocare. În condiţii 
similare ale acţiunilor exterioare într-un anumit mod se va comporta o rocă plastică 
şi cu totul altfel o rocă elastico-fragilă, casantă, ceea ce conduce la procese de 
dislocare cu caractere diferite. 
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În concordanţă cu criteriile arătate se poate face studiul proceselor simple de 
dislocare mecanică având la bază elementele geometrice cele mai simple şi 
alcătuind scheme cu un oarecare grad de abstractizare. 

 
 

5.2. Procese simple tipice de dislocare mecanică 
 
Pentru a disloca roca din talpa sondei, oricare element de lucru al sculei de 

foraj trebuie să acţioneze, în primul rând, prin pătrunderea în rocă, sub suprafaţa 
limită a tălpii sondei. 

Se consideră că sub acţiunea sarcinii P, un 
element activ de forma unui con de rotaţie cu 
unghiul la vârf 1 foarte mic, pătrunde în interiorul 
unei roci, cu axa de rotaţie normală la planul limită 
pe o adâncime h1 (figura 5.1). 

Valoarea unghiului 1 fiind foarte mică 
rezultă că volumul conului situat sub planul limită 
al rocii va fi, de asemenea, foarte mic. 

În aceste condiţii particulele constituente ale rocii care, înainte de pătrundere, 
erau situate în domeniul ocupat de con, prin pătrundere vor fi împinse lateral şi 
redistribuite în zona exterioară a acestui domeniu, prin tasare laterală. 

Vom numi înţepare procesul în urma căruia, în toate cazurile, mărimea 
volumului corespunzător al conului situat sub planul limită al rocii, cum şi 
caracteristicile rocii vor asigura redistribuirea particulelor constituente ale rocii, 
din domeniu ocupat de con, în zona din jurul acestuia, fără producerea unor 
fisuri sau suprafeţe de fisurare sau deplasarea vizibilă a rocii în afara planului 
limită iniţial al rocii. În urma procesului de înţepare, după retragerea conului 
activ, în interiorul rocii va rămâne o cavitate conică al cărei volum, neglijând 
deformaţiile elastice de revenire, va fi aproximativ egal cu volumul porţiunii de 
con pătrunse în rocă. 

Respectând condiţiile arătate până aici, se 
pot realiza procese de înţepare şi în cazul în 
care unghiul la vârful conului are valori mai 
mari, 2, dacă în concordanţă cu valoarea 
acestuia se reduce valoarea adâncimii de 
pătrundere, h2 (figura 5.2). Acelaşi proces se 
poate obţine şi în cazul înlocuirii conului cu o 
piramidă oarecare dar respectând condiţiile 
geometrice ale elementului activ şi cele de 
deformabilitate a rocii, stabilite mai sus. 

 

Figura 5.1 

Figura 5.2 
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La acţiunea de pătrundere a unui element activ în rocă se poate alătura şi 
acţiunea de deplasare simultană a acestuia, paralel cu planul limită al rocii (figura 
5.3). ca rezultat al celor două acţiuni simultane, P şi A, în urma elementului activ 
de caracteristici geometrice date, rămâne un şanţ, o zgârietură, al cărui 
profil transversal are forma şi dimensiunile proiecţiei gabaritului 
elementului activ pe direcţia de acţiune a forţei A. Convenim ca 
procesul realizat în condiţiile descrise să fie numit zgâriere. 

    
                  Figura 5.3                                                               Figura 5.4 

 
Zgârierea poate fi înţeleasă în sensul procesului „clasic” de determinare a 

„durităţii mineralogice” pentru încadrarea mineralelor în scara Mohs. 
Dacă în locul elementului conic sau piramidal cu vârf activ de înţepare se 

foloseşte un element activ de forma unei prisme triunghiulare cu diedrul muchiei 
active foarte mic, roca supusă dislocării este separată în două zone distincte. În 
interiorul acestor zone poziţia relativă a particulelor constituente nu este deranjată. 
Unele deranjamente ale particulelor din imediata apropriere a suprafeţelor de 
contact dintre prismă şi rocă nu sunt importante în raport cu acţiunea prismei. 
Convenim ca procesul de separare a rocii în cele două zone arătate să fie numit 
tăiere (figura 5.4), iar muchia activă o vom numi muchie de tăiere. 

Se poate observa că direcţia de pătrundere a prismei este cuprinsă în planul 
de simetrie al ei şi este perpendiculară atât pe planul limită al rocii cât şi pe 
muchia de tăiere. 

Dacă simultan cu acţiunea sarcinii P, normală pe planul limită şi pe muchia de 
tăiere, acţionează şi o sarcină A, paralelă planului limită şi perpendiculară pe 
muchia activă (de tăiere) a prismei date, cele două acţiuni realizează dislocarea 
unui strat de rocă de grosime determinată. Acest strat se prezintă sub forma unei 
aşchii continue dacă roca este plastică sau aşchie discontinuă (întreruptă) în cazul 
unei roci elastico-fragile (figura 5.5 şi figura 5.6). 

Convenim ca procesul de dislocare în urma căruia se desprinde din rocă o 
aşchie continuă sau discontinuă să fie numit aşchiere iar muchia activă devine 
muchie de aşchiere. 
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Figura 5.5                                                             Figura 5.6 

 

Comparând acest proces de dislocare cu procesul de tăiere bazat numai pe 
pătrundere se pot face câteva observaţii. Se observă, de exemplu, că planul de 
simetrie, adică planul bisector, al diedrului de aşchiere  se poate înclina sub un 
anumit unghi faţă de planul limită al rocii date. Totodată, unghiul de ascuţire  
poate fi mărit pe măsura creşterii rezistenţei rocii. 

Este deosebit de important să se precizeze că 
procesul de aşchiere are cea mai mare eficienţă şi 
este cel mai potrivit în rocile plastice şi poate, de 
asemenea, să disloce cu suficientă eficacitate chiar 
rocile elastico-plastice dure, cu condiţia ca acestea să 
nu fie abrazive. 

Fie acum, un element conic cu unghiul la vârf, 
relativ, mare  1200  care pătrunde în rocă pe 
o adâncime mare. În aceste condiţii, dacă roca 
supusă dislocării este elastico-fragilă, în zona 
înconjurătoare elementului activ apar fisuri dispuse 
radial respectiv, în adâncime se formează suprafeţe 
conice de fisurare, pe care încetează să mai 
acţioneze forţe de coeziune şi un volum de rocă, 
aproximativ egal cu volumul ocupat de elementul 
activ sub planul limită, este deplasat în afara acestui 
plan (figura 5.7). 

Convenim ca acest proces să fie numit despicare. În urma îndepărtării 
elementului conic şi a rocii dislocate, în roca încă nedislocată rămâne o scobitură, o 
cavitate de formă conică. Unghiul cavităţii conice se numeşte unghiul despicării 
naturale şi valoarea lui este, la rocile elastico-fragile, în jurul a 120°, independent de 
valoarea unghiului de vârf al elementului activ. 

Dacă roca supusă dislocării este plastică, volumul de rocă dislocată din zona 
ocupată de elementul activ este deplasat în afara planului limită iniţial, dar nu apar 
fisuri iar forţele de coeziune continuă să acţioneze, prin redistribuire, în roca 

Figura 5.7 
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deplasată, ca şi în cealaltă parte a rocii (figura 5.8). acest proces, asemănător 
despicării numai ca acţiune şi nu ca eficienţă, poate fi numit „deversare”. 

 

 
                       Figura 5.8                                                        Figura 5.9 
 

După îndepărtarea elementului activ, în rocă rămâne o cavitate cu forma şi 
dimensiunile părţii elementului activ care a fost în contact cu roca. 

Procesul de despicare şi, respectiv de deversare se poate obţine şi cu elemente 
piramidale şi cel mai des cu elemente prismatice cu muchie activă de lucru care va 
fi numită muchie de despicare. 

Procesul de despicare este cel mai eficient şi cel mai adecvat pentru dislocarea 
rocilor elastico-fragile, dure. 

O combinaţie a elementelor geometrice folosite pentru realizarea proceselor 
simple de mai sus conduce la obţinerea unui proces simplu, calitativ, diferit. 

Să considerăm un element de dislocare construit prin solidarizarea a două conuri şi 
anume, conul I-I' de tipul celui folosit la înţepare, cu unghiul la vârf foarte mic şi conul 
II-II' de tipul celui folosit la despicare cu unghiul la vârf, relativ mare. Vârfurile 
conurilor sunt legate prin muchia () perpendiculară pe axele celor două conuri (figura 
5.9). pătrunzând în rocă sub 
acţiunea şi pe direcţia 
sarcinii P, perpendiculară 
pe planul limită şi pe 
muchia () şi situată în 
planul de simetrie, ele-
mentul de lucru va produce 
un proces de înţepare în 
jurul axei I-I', un proces de 
despicare în jurul axei II-II' 
şi un proces intermediar în 
zona mijlocie dintre conuri. 

Dacă asupra elementului de lucru, simultan cu acţiunea sarcinii P, se manifestă 
şi acţiunea unei sarcini A pe direcţia muchiei (), deplasarea elementului activ, 
paralel cu planul limită va provoca un proces de dislocare în urma căruia 
domeniul dislocat va avea în secţiunea transversală un unghi de deschidere mai 

Figura 5.10 
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mare decât unghiul maxim al gabaritului transversal al elementului de lucru. Un 
element de dislocare asemănător poate fi conoidul din figura 5.10. 

Convenim ca procesul simplu de dislocare mecanică provocat de un conoid în 
condiţiile arătate de pătrundere şi deplasare să-l numim spintecare. 

Un dinte de sapă cu role care se deplasează după direcţia muchiei sale 
provoacă în rocă un proces de spintecare. 

Dacă asupra unei roci se acţionează cu elemente conice, piramidale sau 
prismatice, cu valoare unghiurilor la vârf sau a unghiurilor diedre cuprinsă în 120° 
şi 180° sau cu sfere cu diametrul relativ mare, iar presiunea de contact este relativ 
mică, atunci, roca situată în conturul de contact va suferi la început o întrepătrundere 
a asperităţilor sale cu asperităţile elementului activ apoi o deformare treptată 
elastică şi plastică, în funcţie de caracteristicile rocii şi geometria elementelor 
active (figura 5.11). 

Acest proces de distrugere a asperităţilor şi de deformare temporală sau 
remanentă a rocii convenim să-l numim presare. 

Deşi neefectiv, procesul de presare constituie condiţia realizării şi înţelegerii 
unui alt proces de ordin superior care poate fi urmărit la scară mărită în detaliul din 
figura 5.12. 

             
                           Figura 5.11                                                           Figura 5.12 

 

Astfel, dacă simultan cu sarcina P acţionează şi o sarcină de deplasare A, 
paralelă cu planul limită, se va produce o distrugere a asperităţilor rocii supusă 
acţiunii elementului de lucru. 

Procesul de distrugere a asperităţilor rocii este un proces de dislocare 
superficială pe care îl vom numi erodare. 

Să considerăm acum, o bucată de rocă elastico-fragilă (casantă) ale cărei 
dimensiuni sunt relativ mici şi să o plasăm între două suprafeţe plane care sub 
acţiunea a două sarcini egale şi de sens contrar provoacă strivirea rocii (figura 5.13). 
Datorită compresiunii uniaxiale determinată prin strivire, în interiorul rocii vor 
apare fisuri pe suprafeţele cărora vor înceta să acţioneze forţele de coeziune şi 
treptat, pe măsura creşterii valorii sarcinilor S, respectiv, a apropierii planelor unul 
de celălalt, roca se va desface în bucăţi din ce în ce mai mici. 
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                      Figura 5.13                                                    Figura 5.14 

 
Convenim să numim acest proces zdrobire 
Dacă, simultan cu apropierea lor, cele două plane vor suferi o deplasare 

paralelă şi în sens contrar unul faţă de celălalt, în concordanţă cu acţiunea forţelor 
de alunecare A, bucăţile mici de rocă rezultate în procesul de zdrobire vor fi 
rostogolite unele peste altele, realizându-se un proces de continuare a micşorării 
dimensiunilor lor până la obţinerea unor particule foarte fine. 

Convenim ca acest ultim proces să-l numim sfărâmare. 
În acest caz, măcinarea este una din formele de manifestare ale procesului de 

sfărâmare. 
Dacă în locul rocii elastico-fragile vom supune acţiunii de strivire o bucată de 

rocă plastică, caracterul şi calitatea procesului se va schimba. 
Astfel, sub acţiunea celor două sarcini S, egale şi de sens contrar, roca plastică 

dintre cele două plane va fi deformată reducându-i-se dimensiunea după direcţia 
sarcinilor S şi crescându-i dimensiunile în direcţiile normale la sarcinile S (figura 
5.15). Forţele de coeziune din interiorul rocii nu vor înceta să acţioneze ci se vor 
redistribui în raport cu deformaţiile suferite. 

Acest proces îl vom numi turtire. 

        
                       Figura 5.15                                                      Figura 5.16 
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Dacă cele două plane paralele, simultan cu sarcinile S, sunt acţionate şi de 
sarcinile A, se obţine un proces de favorizare şi realizare a reducerii dimensiunii 
după o direcţie şi o creştere corespunzătoare a dimensiunilor pe celelalte direcţii. 

Acest proces convenim să-i numim laminare. 
 
 

5.3. Clasificarea proceselor simple tipice  
de dislocare mecanică (după D. Tocan) 

 
Cercetarea fenomenologiei a mecanismelor de dislocare a rocilor ne conduce 

la concluzia că toate procesele complexe de dislocare mecanică, realizate de sculele 
de forare, sunt datorite, în primul rând, acţiunii de pătrundere a elementelor de 
lucru în rocă. La această acţiune de pătrundere se mai poate adăuga şi deplasarea 
elementului după o suprafaţă aproximativ paralelă cu talpa sondei. 

Datorită unei curăţiri imperfecte a particulelor de rocă rezultate în urma 
acţiunilor de pătrundere, pe talpa sondei se întâlnesc fenomene de strivire a acestor 
particule (detritus). 

Aşadar, procesele simple de dislocare mecanică întâlnite la talpa sondei pot fi 
grupate în clasa A a pătrunderilor şi în clasa B a strivirilor. 

În cadrul fiecărei clase deosebim două ordine de proces. Procesele care se 
realizează numai prin pătrundere sau numai prin strivire le numim procese de 
ordinul I. Dacă la aceste acţiuni se adaugă şi alunecarea sau deplasarea 
elementului de lucru pe o suprafaţă paralelă cu planul limită al rocii se realizează o 
categorie superioară de procese numite procese de ordinul II. 

Fiecare proces de dislocare mecanică este determinat de caracteristicile 
geometrice ale elementului de lucru, de natura şi valoarea sarcinii pe care acesta o 
transmite rocii şi de proprietăţile fizico-mecanice ale rocii supuse dislocării. 

Tabloul clasificării proceselor simple tipice de dislocare mecanică este 
următorul: 

 

CLASA A 
clasa pătrunderilor 

ordinul I 
pătrundere 

ordinul II 
pătrundere+aluneca

re 
înţepare zgâriere 
tăiere aşchiere 
despicare spintecare 
presare erodare 

 

CLASA B 
clasa strivirilor 

ordinul I 
strivire 

ordinul II 
strivire+alunecare 

zdrobire sfărâmare 
turtire laminare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru Tocan 
 

 114

 
 

5.4. Schemele de principiu ale proceselor simple  
tipice de dislocare mecanică 

 
În planşa de ansamblu arătată în figura 5.17 sunt prezentate schemele de 

principiu ale proceselor de dislocare mecanică în concordanţă cu cercetările şi 
clasificarea expuse anterior. 

 
 Schemele proceselor elementare de dislocare mecanică 

Ordinul I Ordinul II 

C
L

A
SA

 A
 

pătrundere pătrundere + alunecare 

 

  

 

  

C
L

A
SA

 B
 

strivire strivire + alunecare 

 

 
 

Figura 5.17 
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5.5. Definiţiile proceselor simple  

tipice de dislocare mecanică 
 
Întrucât foarte des în literatura de specialitate se acordă aceluiaşi cuvânt sensuri 

diferite sau se folosesc cuvinte diferite şi adesea nepotrivite pentru o aceiaşi noţiune, 
în mod necesar se impune să definim procesele simple de dislocare mecanică. 

Cu aceste noţiuni bine precizate, putem opera în înţelegere deplină asupra 
proceselor complexe de dislocare mecanică şi putem să efectuăm atât analiza cât şi 
sinteza fenomenelor care se dezvoltă în interacţiunea dintre rocă şi scula de dislocare. 

Înţeparea este pătrunderea în rocă a vârfului ascuţit al unui element de formă 
geometrică conică sau piramidală, al cărui unghi, la vârf, are o valoare foarte mică, 
ce realizează o adâncitură de forma şi dimensiunile părţii elementului pătruns în 
rocă. În masa rocii au loc microdislocări în jurul suprafeţelor de contact. Înţeparea 
se poate obţine şi cu elemente care au la vârf un unghi de valoare mai mare, până la 
120°, în care caz, adâncimea de pătrundere se reduce în mod corespunzător. 

Zgârierea este procesul realizat de un vârf ascuţit care pătrunde în rocă şi se 
deplasează pe o suprafaţă aproximativ paralelă cu suprafaţa rocii, lăsând în urma sa un 
şanţ (zgârietură), al căror profil transversal are forma şi dimensiunile proiecţiei 
conturului elementului activ pe planul normal direcţiei de acţiune a forţei A. În timpul 
zgârierii au loc microdislocări în jurul suprafeţelor de contact dintre element şi rocă. 

Tăierea este pătrunderea în rocă a unei lame mărginite de două plane cu 
valoarea unghiului diedru foarte mică şi care separă roca în două zone situate de o 
parte şi de alta a lamei. În interiorul celor două zone, particulele minerale şi 
legăturile dintre ele rămân nepertubate, în afară de microdislocările care se produc în 
aproprierea suprafeţelor de contact cu lama. Valoarea minimă a unghiului diedru al 
lamei este determinată de caracteristicile mecanice ale lamei şi de proprietăţile rocii. 

Aşchierea este procesul realizat de acţiunea simultană de pătrundere şi de 
deplasare a unei prisme triunghiulare după o direcţie normală pe muchia de 
ascuţire, pe o suprafaţă aproximativ paralelă cu suprafaţa rocii şi care, în afară de 
microdislocările care au loc în jurul suprafeţelor de contact, desprinde din rocă o 
fâşie (aşchie de grosime egală cu distanţa dintre suprafaţa rocii şi suprafaţa pe care 
se deplasează muchia de ascuţire – (muchie de aşchiere). În cazul aşchierii, 
valoarea unghiului diedru al prismei poate fi mărită până la 120°, în raport cu 
proprietăţile mecanice ale rocii dislocate. În general, la aşchiere, planul de simetrie 
al lamei nu este perpendicular pe suprafaţa rocii din talpa sondei. 

Despicarea se realizează prin pătrunderea în rocă a unui element activ care are 
forma unei prisme triunghiulare, con sau piramidă cu valoarea unghiului diedru 
sau a unghiului la vârful conului,  1200  şi care, prin pătrundere, în afară 
de microdislocările din jurul suprafeţelor de contact, afectează legăturile dintre 
particulele rocii situate într-o zonă mai îndepărtată şi expulzează roca din această 
zonă în afara suprafeţei de contul a rocii date. Dislocarea prin despicare este 
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efectivă dacă roca este elastico-fragilă sau elastico-plastică iar scobitura rămasă 
după îndepărtarea elementului de lucru are, între suprafeţele principale, un unghi 
de aproximativ 120°, numit unghiul despicării naturale. În cazul rocilor plastice, 
deversarea rocii în afara suprafeţei limită are loc fără încetarea forţelor de coeziune 
ci numai redistribuirea lor. Roca deversată rămâne legată de roca dată. 

Spintecarea este procesul realizat de un conoid sau de o prismă triunghiulară 
care acţionează simultan prin pătrunderea muchiei inferioare în rocă şi deplasarea 
ei după direcţia acestei muchii, paralel cu suprafaţa rocii. Dacă elementul este 
conic sau piramidal, direcţia deplasării pe suprafaţa paralelă cu suprafaţa rocii 
poate fi oarecare. În urma elementului de lucru rămâne un şanţ cu unghiul secţiunii 
transversale mai mare de cât unghiul transversal maxim al elementului de lucru. În 
afara microdislocărilor care au loc în jurul suprafeţelor de contact se produce 
dislocarea şi expulzarea în afara suprafeţei limită, a rocii din zonele înconjurătoare 
elementului de lucru. 

Presarea este un proces de deformare elastică sau plastică realizat prin 
pătrunderea în rocă, la o adâncime foarte mică, a unui element caracterizat printr-o 
suprafaţă de contact plană, sferică, eliptică, conică sau piramidală, cu unghiul la 
vârf între 120° şi 180° sau prismă triunghiulară cu unghiul diedru între 120° şi 180°. 

Prin presarea elementului activ se strivesc mai întâi asperităţile rocii iar 
particulele de rocă cuprinse în conturul de contact sunt deplasate (tasate) în 
interspaţiile particulelor de sub ele. 

Erodarea este procesul de dislocare superficială a asperităţilor rocii, proces 
determinat de acţiunea simultană de presare şi de deplasare a elementului activ pe 
suprafaţa limită a rocii. Datorită întrepătrunderii asperităţilor elementului de lucru 
cu asperităţile rocii are loc o dislocare superficială respectiv erodare mai intensă. 

Zdrobirea este strivirea între suprafeţe – una de sprijin şi cealaltă de atac – a unui 
anumit volum de rocă elastico-fragilă care se desfac în bucăţi mai mari sau mai mici, 
datorită încetării acţiunii forţelor de coeziune pe suprafeţele fisurilor formate în rocă. 

Sfărâmarea este procesul de micşorare a dimensiunilor fragmentelor de rocă 
fragilă (casantă) prin acţiunea simultană de strivire şi rostogolire a lor între cele 
două suprafeţe de sprijin şi de atac. Sfărâmarea poate fi continuată până la obţinerea 
unor particule de rocă cu dimensiuni foarte mici. În noţiunea de sfărâmare poate fi 
inclusă noţiunea de măcinare. 

Turtirea este realizată prin strivirea unui anumit volum de rocă plastică 
cuprinsă între două suprafeţe, de sprijin şi de atac, având ca urmare deformarea 
acestei roci fără încetarea forţelor de coeziune dintre particulelor constituente. Prin 
turtire un anumit volum de rocă îşi micşorează una din dimensiuni în favoarea 
celorlalte două. 

Laminarea este procesul realizat prin acţiunea simultană de strivire şi 
forfecare a unui volum de rocă plastică între două suprafeţe paralele, de sprijin şi 
de atac, care se aproprie una de cealaltă şi se deplasează paralel, în sensuri contrare. 
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Capitolul 6 
 

DISLOCAREA HIDROMECANICĂ A ROCILOR 
 
 

6.1. Structura şi caracteristicile jeturilor 
 
Dislocarea rocilor cu jet hidraulic de apă se utilizează de mult timp la 

exploatarea zăcămintelor de nisipuri aluvionare de aur şi la exploatarea straturilor 
de cărbuni.  

Jeturile de apă de mare presiune, respectiv de mare viteză, sunt capabile să 
disloce rocile cele mai rezistente, fără a folosi alte materiale în jet. 

Procesul de dislocare a rocii depinde, în primul rând, de caracteristicile şi 
acţiunea jeturilor de fluid. 

O primă clasificare a jeturilor se poate face după natura şi caracteristicile 
substanţei care iese din duză, în raport cu natura şi caracteristicile substanţei 
întâlnite de jet. Astfel, distingem: 

• jeturi libere, formate din lichid, care ies din duză într-un gaz (tipul apă în aer); 
• jeturi înecate, formate dintr-un fluid şi care ies din duză tot într-un fluid de 

aceiaşi natură şi cu caracteristici apropiate (de tipul apă în apă sau gaz în gaz); 
• jeturi frânate, formate dintr-un gaz şi care ies din duze într-un lichid; 
• jeturi blocate (stopate), sunt jeturi libere, înecate sau frânate, care întâlnesc 

în drumul lor un obstacol de natură solidă, al cărui gabarit depăşeşte dimensiunea 
secţiunii jetului la nivelul întâlnirii. 

Datorită condiţiilor favorizante oferite de apă şi aer, cercetările privind 
formarea, structura, caracteristicile şi acţiunea jeturilor au fost realizate pe jeturi de 
apă ieşite din duze în aer. 

V.I. Gherontiev a studiat, cu ajutorul filmării rapide, jeturile orizontale de apă 
formate în aer şi a arătat că, după ieşirea din duză, la limita lichid-aer apar valuri 
(unde transversale). Înălţimea acestor valuri creşte cu depărtarea faţă de duză, până 
în momentul distrugerii lor pe calea turbionării, care reprezintă cauza apariţiei, în 
jurul jetului, a zonei de amestec de picături de apă în aer, sub forma unei pulverizaţii. 

La un diametru al duzei de 5 mm şi o presiune de 30 at. la distanţa de 40 cm de 
duză, diametrul secţiunii de pulverizaţie deja ajunge la 35 mm; începând de la 
duză, jetul de lichid se lărgeşte conic. 

Prin fotografierea rapidă, s-a observat o rotire impetuoasă a jetului, a cărei 
suprafaţă, la lucru fără obstacol, formează un „şurub” de lichid de formă arbitrară. 
La întâlnirea obstacolului gradul de rotire al jetului scade brusc. 

În general, cu creşterea vitezei (presiunii) şi cu reducerea diametrului duzei, 
lărgirea jetului şi viteza lui de rotire se micşorează. 
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Conturul geometric al jetului se schimbă continuu, atât în spaţiu cât şi în timp, 
condiţionând în întregime caracterul instabil al mişcării lui. 

Viteza de mişcare a jetului la periferie, comparativ, diferă puţin de viteza de pe 
axa lui, însă viteza medie a mişcării lui se reduce treptat cu depărtarea de duză. 

Influenţa obstacolului este, în general, pozitivă, în sensul că, afară de 
reducerea vitezei de rotire a jetului, el asigură micşorarea împrăştierii lui şi 
îmbunătăţirea calităţilor dinamice. 

Pentru determinarea formei geometrice a jetului la diferite distanţe de duză s-a 
aşezat un panou (obstacol) acoperit succesiv prin straturi de foi de hârtie groasă, 
hârtie de copiat şi staniol, aplicate una peste alta. În timpul percuţiei jetului pe 
staniol, pe foaia de hârtie albă de sub cea de copiat, s-a obţinut amprenta, în formă 
de pată. Apoi, s-a determinat suprafaţa petei obţinute şi distanţele verticale ale 
centrelor lor faţă de axa orizontală a duzei. 

Întrucât forma petei s-a obţinut neregulată, imaginile imprimate ale secţiunii 
jetului s-au prelucrat şi trasat ca circumferinţă corectă. 

Dacă suprafaţa părţii reale a jetului s-a determinat suficient de satisfăcător, 
distanţa verticală a centrului petei faţă de axa orizontală a duzei, care arată devierea 
jetului faţă de direcţia iniţială, s-a obţinut întrucâtva, denaturată. 

În figura 6.1 sunt date rezultatele unor experimente şi amprentele prelucrate 
ale secţiunii jetului la diferite distanţe de duză. 

 
Distanţa 

faţă de duză 
L, m 

Diametrul 
amprentei 

D, mm 

Deplasarea 
verticală 
H, mm 

1 20 1 

2 28 21 

3 34 54 

4 39 81 

5 43 116 

6 50 154 

7 58 193 

8 69 252 
 

Figura 6.1 
 
Valorile diametrului mediu d al secţiunilor jetului şi ale deplasării verticale h a 

axei jetului faţă de poziţia orizontală a axei duzei sunt arătate în graficele din figura 
6.2 şi figura 6.3. 
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                              Figura 6.2                                                 Figura 6.3 

 
Pentru studiul forţei de percuţie, adică al presiunii dinamice şi al presiunii medii 

a jetului, în funcţie de căderea de presiune din duză şi de distanţa faţă de duză s-a 
măsurat, cu un dinamometru special, forţa 
percuţiei jetului în kgf şi s-a stabilit, prin 
calcul, presiunea medie în kgf/cm2. 

Din graficul arătat în figura 6.4 rezultă 
că raportul forţelor de percuţie (forţa de 
percuţie în diferite secţiuni ale jetului 
raportată la forţa maximă de percuţie) este 
maxim la o distanţă de, aproximativ, 200 
diametre ale duzei. 

După N.F. Ţiapko, caracteristicile structurale ale jeturilor de apă ieşite liber în 
aer depind, pentru acelaşi diametru al duzei, de căderea de presiune în duză, după 
cum sunt arătate în schemele din figura 6.5. 

      
                             Figura 6.5                                                                 Figura 6.6 

 
În figura 6.6 sunt reprezentate graficele distribuţiei presiunilor caracteristice, 

în diferite secţiuni ale jetului şi variaţia presiunii pe axa jetului pe zona iniţială, în 
mm coloană de mercur. 

 

Figura 6.4 
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6.2. Calculul percuţiei jetului de lichid 

 
Teorema fundamentală care serveşte 

pentru cercetarea acţiunii jetului de lichid 
asupra diferitelor obstacole este aceea a 
impulsului (teorema variaţiei cantităţii de 
mişcare), numită teorema şui Euler, 
enunţată astfel: Derivata, în raport cu 
timpul, a vectorului C  (cantitatea de 
mişcare sau impuls) al unui sistem 
oarecare de puncte materiale este 
echipolentă cu vectorul rezultant al tuturor 
forţelor exterioare care lucrează asupra 
sistemului (vezi figura 6.7). 

  RFvvM
dt

Cd
01   (6.1) 

unde: F  – vectorul rezultant al forţelor masice exterioare; 
R  – vectorul rezultant al forţelor de suprafaţă exterioară; 
M – masa lichidului care trece prin secţiune în unitatea de timp 

Când percuţia lichidului lucrează asupra unei suprafeţe mobile, relaţia (6.1) 
ia forma: 

  RFCC
dt

d
re   (6.2) 

unde: eC  – vectorul cantităţii de mişcare (impulsului) a jetului în mişcarea de transport; 

rC  – vectorul cantităţii de mişcare a jetului în mişcarea relativă 
Având în vedere că 

  re0r0r1r1rr CvMvMC
dt

d
  (6.3) 

unde: Mr1 şi Mr0 – masele în mişcare relativă; 

1rv  şi 0rv  – vitezele relative ale lichidului; 

re C  – produsul vectorial între vectorul viteză unghiulară de transport e  

şi vectorul impuls rC  al jetului în mişcare relativă, 
ecuaţia (6.2) se transformă în: 

  ree1r1rro0r CC
dt

d
RFvMvM   (6.4) 

În cazul particular în care mişcarea de transport este de translaţie uniformă, 
adică 

Figura 6.7 
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0e   

şi 

  0C
dt

d
  

ecuaţia (6.4) devine: 

0RFvMvM 1r1r0r0r   (6.5) 

Teorema lui Euler permite determinarea reacţiunii rF  a planului, egală, 
conform principiului egalităţii acţiunii şi reacţiunii, cu forţa cu care lichidul 
acţionează asupra planului. 

În continuare, vom da formulele care determină forţele de reacţiune rF  ale 
unor suprafeţe de forme geometrice diferite, suprafeţe ce pot fi întâlnite în 
microgeometria tălpii sondei. Pentru simplificare, se presupune că nu există frecare 
şi lichidul nu are greutate proprie. 

 
6.2.1. Percuţia lichidului asupra unor suprafeţe fixe 
 

a. Plan perpendicular pe axa jetului (figura 6.8) 
 

Forţa de percuţie a jetului este exprimată de relaţia 

0r vMF   (6.6)  

sau 
2
0r vAF   (6.7) 

unde:  – densitatea lichidului; 
A – secţiunea transversală a jetului; 

0v  – viteza jetului. 

 
Figura 6.8 
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După Weissbach, pentru a obţine valoarea efectivă a jetului membrul doi al 
relaţiei (6.7) este multiplicat cu coeficientul a cărei valoare este cuprinsă între 0,92 
şi 0,96, adică: 

2
0r vAF   (6.8) 

 

b. Suprafaţa convexă conică simetrică în raport cu axa jetului 

 
Figura 6.9  

 

  cos1vMF 0r  (6.9) 

sau 

  cos1vAF 2
0r  (6.10) 

unde: 
2


  este unghiul format de suprafaţa conică şi axa jetului 

deci 

  1cos1   
 

c. Suprafaţa concavă conică simetrică în raport cu axa jetului  

 
 

Figura 6.10 
 

  cos1vMF 0r  (6.11) 
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sau 

  cos1vAF 2
0r  (6.12) 

unde: 
2


  

deci 

  1cos1   
 

d. Suprafaţa concavă semisferică simetrică în raport cu axa jetului  

 
Figura 6.11 

 

  cos1vMF 0r  (6.13) 

sau 

  cos1vAF 2
0r  (6.14) 

unde:  , adică: 1- cos π = 2 
deci 

2
0r Av2F   (6.15) 

 
 

6.3. Instalaţii şi dispozitive pentru realizarea  
şi cercetarea jeturilor de apă 

 
în lucrările publicate, S.J. Leach şi G.L. Walker arată că pentru cercetarea 

jeturilor de apă a fost utilizată o instalaţie a cărei schemă este prezentată în 
figura 6.12. Instalaţia dispune de o pompă cu piston capabilă să debiteze 45 l/min la 
o presiune de 600 at. Un recipient cu o capacitate de 65 litri, montat în serie cu 
pompa şi prevăzut la un cap cu duza arătată în figura 6.13, reduce variaţiile 
presiunii date de pompă. Jetul realizat în duză este proiectat perpendicular pe o 
placă de oţel (figura 6.13) în care există un orificiu cu diametrul de 0,3 mm şi 
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lungimea de aproximativ 2,5 mm. Presiunea exercitată de jet în acest orificiu 
este măsurată şi înregistrată prin intermediul unui traductor de presiune. 
Modificând distanţele dintre duză şi placa de oţel precum şi dintre axele duzei 
şi orificiului se pot corecta caracteristicile jetului în diferite puncte ale sale. 
Experimentele s-au efectuat la 600 at cu o viteză a jetului de 340 m/s. 

 

 
Figura 6.12                            Figura 6.13 

 
Pentru efectuarea experimentelor la o presiune de 5000 at şi o viteză a jetului 

de 1000 m/s s-a folosit schema instalaţiei din figura 6.14. Această instalaţie are 
montat la capătul recipientului un intensificator hidraulic cu raportul 12:1. Schema 
intensificatorului prezentată în figura 6.15 arată că pistoanele sale sunt reţinute de 
ştifturile care se foarfecă la o presiune programată. Volumul de apă conţinut în 
partea pistonului de înaltă presiune a fost de 10 cm3 şi descărcarea s-a făcut 
printr-o duză cu diametrul de 1 mm, durata de scurgere a apei fiind de 
aproximativ 10 milisecunde. 

 

   
                      Figura 6.14                                                                  Figura 6.15 
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6.4. Influenţa geometriei duzelor  
asupra caracteristicilor jeturilor 

 
Cercetările experimentale efectuate cu diferite tipuri de duze au demonstrat că, 

în general, presiunea exercitată de jeturi asupra plăcii obstacol creşte pe măsura 
reducerii distanţei dintre duză şi placă. Pentru o distanţă constantă, s-a observat că 
asupra valorii presiunii are influenţă geometria interioară a duzelor. În figura 6.16 
sunt prezentate cinci duze având diametrul exterior de 4,5 mm iar diametrul 
orificiului de ieşire de 1 mm. Fiecare din duze se deosebeşte de celelalte prin 
geometria anterioară orificiului de ieşire. Tot în figura 6.16 sunt arătate curbele de 
variaţie a raportului dintre presiunea maximă, pmax, care acţionează pe placa 
obstacol şi presiunea la duză, pd, în funcţie de distanţa dintre placă şi duză. Rezultatele cele 
mai bune au fost obţinute cu duza (a), iar cele mai slabe cu duza (b). 

 

        
 

                         Figura 6.16                                                         Figura 6.17 
 

În cercetările sale de dislocare a rocilor cu jet de lichid, Zelenin a utilizat scula arătată 
în figura 6.17, echipată cu patru duze 1, în care se formează jeturile 2, care atacă roca. 

Caracteristicile de lucru în experimentele efectuate de Zelenin sunt următoarele: 
 

numărul duzelor 4 duze 
diametrul duzelor 1 mm 
fluidul Apă 
presiunea fluidului 1000 at 
viteza jetului 440 m/s 
puterea hidraulică 185 CP 
diametrul sondei 80 mm 
viteza de avansare în granit 0,9 m/oră 
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Datele experimentale efectuate de Farmer şi Attwell pe gresie de Dorley Dale sunt: 
 

Diametrul 
duzei 
(mm) 

Presiunea 
apei 
(at) 

Diametrul 
cavităţii 

(mm) 

Viteza de 
avansare 

(cm/s) 

Puterea 
produsă 

(CP) 

Energia 
specifică 

(kgfm/cm3) 
1,19 1223 2,8 16,0 88 6754 
1,59 1272 5,1 38,1 167 1689 
2,38 1294 8,9 109,2 380 422 
3,17 1294 13,2 200,6 680 194 
4,76 1350 27,9 129,5 1640 152 

 

Urmărind efectul presiunii asupra avansării jetului hidraulic în gresie de 
Darley Dale cu duză de 1,59 mm diametru şi diametrul cavităţii de 50 mm, aceiaşi 
autori au stabilit: 

 

Presiunea fluidului 
(at) 

Viteza de avansare 
(cm/s) 

Puterea produsă 
(CP) 

Energia specifică 
(kgfm/cm3) 

225 3,0 12,5 1612 
330 7,1 22,2 1233 
457 14,0 36,2 1013 
590 18,0 52,7 1148 
773 23,9 79,5 1283 
963 30,5 110,0 1427 
1272 38,1 168,0 1714 

 
Leach şi Walker, urmărind influenţa rezistenţei rocii asupra vitezei de avansare 

a jetului hidraulic, au efectuat experimente cu duză de 1 mm diametru, o presiune a 
fluidului de 4991,3 at (71.000 psi) şi o viteză a jetului de 900 m/s, obţinând o 
cavitate cu diametrul de 5,1 mm şi următoarele rezultate: 

 

Roca 
Rezistenţa rocii 

(kgf/cm2) 
Viteza de avansare 

(cm/s) 
Energia specifică 

(kgfm)/cm3 

Gresie roşie 330 226 878 
Gresie de Darley Dale 668 163 1215 
Mormoră de Carrara 1097 140 1418 
Granit de Aberdeen 1371 124 1596 
Gresie  1476 109 1832 
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Capitolul 7 
 

PROCESE „NOI” DE DISLOCARE A ROCILOR 
 
 
Pe lângă dislocarea mecanică clasică întâlnită la forarea rotativă sau 

percutantă, în literatura de specialitate sunt tratate şi procese pe care majoritatea 
autorilor le expun ca procese noi. 

În realitate, unele din aceste procese sunt noi, apărute odată cu ultimele 
descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii, dar multe dintre ele sunt idei destul de vechi, a 
căror aplicare a fost şi este dependentă de nivelul tehnicii şi ştiinţei în general. 

În 1960, L.W. Ledgerwood arăta datele cronologice ale patentelor privind 
unele din aşa zisele procese „noi” de dislocare (tabelul 7.1). 

Tabelul 7.1 
Nr. 
crt. 

Procesul Anul 

1 Dislocarea rocii cu flacără 1853 
2 Dislocarea cu arc electric 1874 
3 Dislocarea mecanică prin forarea rotativă obişnuită 1884 
4 Chimicale pentru înmuierea rocii 1887 
5 Dislocarea cu jet abraziv 1941 
6 Dislocarea prin explozii 1954 
7 Dislocarea cu jet de fluid şi bile 1955 

 

Aceste procese au fost încercate în condiţii de laborator sau chiar la scară 
industrială. 

În cele ce urmează, vom prezenta, mai detaliat, acele procese pe care le 
considerăm aplicabile în condiţiile oferite de sondele de petrol şi gaze. 

Procesele noi, a căror aplicabilitate la forarea sondelor de petrol şi gaze, pot 
întâmpina dificultăţi, vor fi numai enunţate sau arătate, cel mult, principiile de acţiune. 

 
 

7.1. Erodarea cu disc abraziv 
 
Scula utilizată pentru a produce procesul de erodare (dislocare superficială) a 

rocii este alcătuită, în principal, dintr-un disc cu diamante impregnate sau 
insertate, situat la capătul inferior al garniturii de forare şi antrenat astfel ca să se 
rotească atât în jurul axei proprii cât şi în jurul axei sondei. Talpa realizată are 
forma unei semisfere. 

Procesul de erodare este arătat între procesele simple (elementare) tipice de 
dislocare mecanică. 
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Modelul sculei experimentate, arătat în figura 7.1, constă din discul cu 
diamante 1, prevăzut cu o turbină coaxială 2, rigid asamblată la disc şi dintr-o duză 
3 prin care fluidul de forare acţionează asupra turbinei, punând în funcţiune discul. 

Caracteristicile de lucru ale sculei de erodare sunt următoarele (tabelul 7.2). 
 

Tabelul 7.2 
Turaţia turbinei 5000...10000 rot/min 
Turaţia garniturii 30...75 rot/min 
Diametrul sondei 200 mm 
Apăsarea totală pe sculă 1500...2500 kgf 
Sarcina pe suportul elastic al turbinei 500...1500 kgf 
Puterea hidraulică 200...300 CP 
Puterea turbinei cca 20...60 CP 
Randamentul turbinei cca 10...20 % 

 
Caracteristic turbinei este faptul că turaţia ei creşte pe 

măsură ce cuplul la discul abraziv scade, deci, discul abraziv 
se supraturează şi erodează roca la cupluri reduse dar se poate 
opri complet la cupluri mari, încetând astfel dislocarea. 

Rezultatele obţinute în urma experimentelor din 
perioada 1953-1956 au arătat că viteza de avansare, cu disc 
abraziv, este aproximativ la jumătatea valorii vitezei de 
avansare cu metoda clasică de forare rotativă. 

Se consideră că energia specifică de dislocare este cu 
ceva mai mare decât în cazul forării cu sape cu diamante 
de tip obişnuit, deşi literatura de specialitate nu face 
compararea performanţelor între discul abraziv şi sapele 
cu diamante, 

Se evidenţiază însă că sapele cu diamante reclamă de două ori mai multă 
energie specifică de dislocare decât sapele cu role. 

În prezent, lucrările privind dezvoltarea erodării cu disc abraziv „sunt sistate şi 
nu există modele comerciale oferite pe piaţă”, însă după părerea noastră, insuficient 
rezolvată nu este acţiunea de erodare ci motorul de acţiune a discului abraziv. 

Cercetările de viitor, pentru perfecţionarea dislocării cu disc abraziv, ar fi 
necesar să fie concentrate, în special, spre soluţionarea acţionării discului. 

 
 

7.2. Dislocarea cu jet de fluid şi bile 
 
Dislocarea rocilor cu jet de fluid şi bile metalice se bazează pe principiul 

percuţiilor pe care le realizează bilele metalice asupra rocii elastico-fragilă şi dură, 
abrazivă sau mai puţin abrazivă. Percuţia provocată de bilă poate produce 
dislocarea rocii fie prin procesul de erodare (dislocare superficială), fie prin 
despicare (dislocare volumică directă), fie printr-un proces de dislocare prin 

Figura 7.1 
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oboseală, cauzat de succederea rapidă şi continuă a percuţiilor realizate de jetul de 
alice asupra unei anumite zone din talpa sondei. Caracterul procesului de dislocare 
depinde de proprietăţile rocii, de dimensiunea bilelor, de viteza de percuţie, de 
succesiunea percuţiilor, de natura şi debitul fluidului etc. 

Rolul fluidului pompat prin prăjini, la talpa sondei, este acela de antrenare a bilelor cu 
viteză mare către talpă şi de curăţire a tălpii de detritus cât şi de bilele care şi-au 
îndeplinit funcţia de dislocare. 

Scula de dislocare, pentru o sondă cu diametrul de 230 
mm, cu care Eckel şi colaboratorii săi au făcut primele 
încercări, constă (figura 7.2) dintr-o duză superioară 1, cu 
diametrul de 22 mm, o duză inferioară 2, cu diametrul de 
89 mm şi lamele 3, destinate păstrării distanţei optime faţă 
de talpă cum şi calibrării pereţilor sondei. În secţiunea 
transversală sondei, la nivelul lamelor 3, există spaţiile 
corespunzătoare pentru evacuarea de la talpă a lichidului, a 
bilelor şi a detritusului. 

Cele două duze formează un ansamblu ejector, în care 
lichidul 4, pompat prin prăjinile 5. acţionează ca fluid 
motor în duza superioară şi antrenează din spaţiul inelar, în 
duza inferioară, o parte din lichidul şi din bilele ajunse în 
zona 6 dintre duze. 

Prin caracteristicile constructive ale sculei şi prin recircularea unui volum 
însemnat de lichid, odată cu bilele, prin duza inferioară, în spaţiul inelar se asigură 
un debit mare în dreptul duzei inferioare şi un debit, relativ foarte mic, în dreptul 
duzei superioare. 

Datorită diametrelor exterioare diferite ale duzelor şi debitelor diferite arătate 
mai sus, în spaţiul inelar, în zona duzei inferioare, se realizează un curent de lichid 
cu viteză ascensională mare, capabilă să ridice bilele şi detritusul, pe când în zona 
duzei superioare, valoarea vitezei ascensionale a curentului de lichid este relativ 
mică, ceea ce favorizează aglomerarea bilelor în zona de recirculare. 

Cercetările teoretice şi experimentale au arătat că pentru elaborarea sculelor şi 
tehnologiei de lucru cu jet de fluid şi bile sunt, încă, necesare studii laborioase privind: 

– diametrele şi lungimile duzelor; 
– raportul diametrelor duzelor; 
– poziţia reciprocă a duzelor; 
– distanţa sculei de talpă; 
– raportul dintre diametrul bilelor şi duzei inferioare; 
– cantitatea de bile în serviciu; 
– debitul de lichid şi energia consumată; 
– natura şi greutatea specifică a lichidului pompat în sondă; 
– menţinerea în suspensie a bilelor; 
– transferul de energie de la lichid la bile etc. 

Figura 7.2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru Tocan 
 

 130

Eforturile deosebite făcute până în prezent pentru îmbunătăţirea eficienţei hidraulice 
a sculelor de dislocare cu jet de fluid şi bile constau în construirea şi experimentarea a 35 
de scule, urmărindu-se efectul produs de 26 variabile asupra eficienţei. 

Urmarea acestor experimentări, s-a stabilit că cele mai bune rezultate au fost 
obţinute cu jet de apă şi bile. La folosirea unui noroi cu greutate specifică de circa 
1,15, viteza de forare s-a redus cu 25%, iar la folosirea aerului, viteza de forare s-a 
redus cu 75%. 

Un exemplu experimental este următorul: 
Tabelul 7.3 

Diametrul exterior al sculei 228,6 mm 
Diametrul sondei 231,8 mm 
Cuplul de torsiune necesar la sculă 46 kgfm 
Greutatea maximă pe sculă 1135 kgf 
Turaţia sculei 20 rot/min 
Diametrul interior al duzei superioare 22 mm 
Diametrul interior al duzei inferioare 89 mm 
Fluidul utilizat Apă 
Debitul de fluid (apă) 33 l/s 
Raţia de recirculare (estimată) 3,6 
Presiunea de circulaţie 50,6-53,4 at 
Căderea de presiune în duza superioară 39-42 at 
Puterea fluidului în duza superioară 168-182 CP 
Diametrul bilelor 28,575 mm 
Stocul de bile în funcţiune 64-86 kg 
Debitul de bile 140 bile/s 
Viteza de percuţie a bilelor  23 m/s 
Puterea efectivă a bilelor 6,5 CP 
Randamentul hidraulic 3,7 % 

 

Din toate datele arătate mai sus este important de reţinut randamentul foarte 
scăzut al sculei şi procedeului. 

Dacă ţinem seama însă de faptul că s-au obţinut viteze mecanice între 0,15 m/oră, 
în cuarţite dure şi 0,23 m/oră în marmoră, cu uzură foarte redusă a bilelor, rezultă 
că metoda poate şi este important să fie perfecţionată. 

 
 

7.3. Dislocarea cu jet abraziv 
 
Jetul abraziv este constituit dintr-un fluid şi particule fine solide, cu duritate mare. 
A.M. Soldatov şi colaboratorii săi au folosit pentru prepararea amestecului de 

apă şi nisip o pâlnie pentru amestecat ciment, montată la aspiraţia pompei. 
Rezultatele experimentelor efectuate pentru dislocarea pietrei de ciment, cu jet 

abraziv, sunt redate în figura 7.3. 
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Curbele L = f(t) arată că, în 
momentul iniţial, viteza de 
dislocare a pietrei de ciment cu 
rezistenţa la compresie de 250 
kgf/cm2 este foarte mare. În 
primele 30...40 secunde, jetul 
abraziv pătrunde la o adâncime de 
50...60 mm, după care ritmul de 
pătrundere se reduce. 

Se subliniază că viteza de 
pătrundere v = f(t) scade în primele 
10...12 minute de la 1.6 mm/s la 0.034 mm/s, adică se reduce de circa 50 de ori. În 
următoarele 30..35 minte, viteza se reduce practic la zero. 

În momentul iniţial, cimentul se distruge datorită efectului percutant al 
nisipului şi lichidului care formează jetul, obţinându-se un canal cu diametrul de 
circa 12...16 mm. În continuare, canalul se adânceşte datorită procesului de erodare 
şi în acelaşi mod, se măreşte diametrul canalului (cavităţii). 

Viteza de pătrundere în lungul canalului se reduce mai ales din cauza amortizării 
rapide a energiei jetului înecat şi reducerii bruşte a forţei şocului dinamic al jetului. 

În experimente, la o viteză a jetului de circa 200 m/s (Pd = 260 at) şi la 
diametrul duzei de 4,5 mm, forţa teoretică a şocului dinamic a fost de circa 100 kgf, 
iar presiunea specifică de circa 600 kgf/cm2. 

 
 

7.4. Dislocarea mecanică prin explozii 
 
Produsele de detonare, ca urmare a exploziei, dezvoltă în faza iniţială de 

destindere, presiuni extrem de ridicate, de ordinul a 200.000 kgf/cm2. 
Mecanismul dislocării rocilor prin explozii este realizat mai detaliat de către 

E.F. Epştein, E.I. Ars şi G.K. Vitorf, care arată că în domeniul din jurul încărcăturii 
de dislocare se pot distinge trei zone şi anume: 

– zona de sfărâmare efectivă, situată în imediata apropiere a încărcăturii 
explozive, zonă în care roca se desprinde din masiv în particule, relativ, mici, ca 
urmare a efectului presiunii dezvoltate brusc de detonarea explozibilului. 

– zona de zdrobire (fisurare), situată sub zona de sfărâmare, caracterizată prin 
apariţia unor fisuri mai mult sau mai puţin dezvoltate, în care roca nu este 
desprinsă de masiv. În această zonă de „predislocare”, în cursul formării fisurilor, 
în afară de unda de compresiune, un rol important pot să-l aibă şi tensiunile de 
întindere care iau naştere la trecerea undei de descărcare. 

– zona de acţiune hidraulică, situată în pereţii sondei, unde se dezvoltă fisuri 
datorită undei de şoc ce se propagă în lichidul care umple sonda. În această zonă se 
manifestă şi acţiunea erozivă a curenţilor de lichid puşi în mişcare de către 
produsele de destindere ale exploziei. 

Figura 7.3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru Tocan 
 

 132

În cazul unei succesiuni de explozii se 
produce interferenţa zonelor de predislocare şi de 
acţiune hidraulică, efectele se suprapun, fisurile 
existente se dezvoltă şi apar fisuri noi, iar 
rezultatul este desprinderea unor bucăţi de rocă 
cu gabaritul, relativ, mare. 

A.I. Golbinder, E.B. Kagan şi A.P. 
Ostrovski, analizând acţiunea succesivă a mai 
multor încărcături, au întocmit schema din figura 
7.4 în care se notează: 

D – diametrul sondei; 
1 – încărcătura explozivă; 
2 – lichidul din sondă; 
3 – masivul de rocă. 
În partea stângă a figurii 7.4, în I, sunt reprezentate elementele corespunzătoare 

primei explozii, iar în partea dreaptă, în II, sunt reprezentate elementele 
corespunzătoare celei de a doua explozii. 

Autorii acestei scheme, de acord cu Epstein şi alţii, presupun că după o 
anumită explozie se formează zona A1 de dislocare mecanică, zona B1 de 
predislocare şi zona C1 de dislocare hidromecanică. 

Încărcătura următoare, înainte de explozie, se va situa pe fundul suprafeţei 
cavităţii A1 şi, după explozie, va produce zonele corespunzătoare A2, B2 şi C2. 

Experimentele efectuate cu încărcături de forma unor corpuri de rotaţie cu 
raporturi între înălţimea i şi diametrul d 

1

3
...

1

1

d

i
  (7.1) 

au arătat că, pentru diferite roci, diametrul cavităţii poate ajunge până la 2...3 
diametre ale încărcăturii. 

Se subliniază că existenţa zonelor B şi C modifică substanţial diametrele 
sondei. În porţiunile în care are loc suprapunerea repetată a zonelor B şi C se 
constată o dislocare ulterioară a rocii, atât ca o consecinţă a formării noilor fisuri 
cât şi dezvoltării fisurilor create de exploziile anterioare. 

Caracterul de dislocare a rocii din zonele B şi C, ca urmare a exploziilor 
repetate este considerat, într-o oarecare măsură, analog dislocării rocilor „prin 
oboseală”, de către acţiunea percutantă a unui trepan. 

Datorită exploziilor repetate şi acţiunii lor succesive are loc mărirea 
diametrului sondei prin detaşarea unor particule de rocă din pereţii săi, mai sus de 
cavitatea care formează talpa sondei. 

Admiţând o oarecare schematizare a fenomenelor complexe care au loc la 
dislocarea prin explozii, mecanismul propus a permis elaborarea unor relaţii între 
caracteristicile sondei şi mărimea încărcăturii şi alţi factori. 

Figura 7.4 
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Astfel, adâncirea sondei este exprimată de relaţia 
3 GnkH   (7.2) 

unde: 
H – adâncirea sondei, m; 
n – numărul de explozii succesive; 
G – greutatea încărcăturii; 
k – coeficient care depinde de proprietăţile substanţei explozive folosite, de 

caracteristicile rocii şi de geometria încărcăturii (pentru geometrie 
apropiată a încărcăturii şi roci diferite k = 0,035...0,050). 

Diametrul sondei realizată prin explozii este legat de greutatea încărcăturii prin 
relaţia: 

m2 GchD   (7.3) 
în care: 

h – adâncirea sondei la o explozie (
n

H
h  ); 

c – coeficient care variază între 0,009 şi 0,014; 
m – indice exponenţial a cărui valoare este apropiată de unitate. 

Experimentele au arătat că, în roci „stâncoase”, talpa sondei este o cavitate 
tronconică, ale cărei dimensiuni sunt: 

D – diametrul bazei mari, egal cu diametrul sondei; 
dt – diametrul bazei mici, egal cu 3...4 diametre ale încărcăturii, dt = (3...4) d; 
l – lungimea trunchiului de con, egală cu 6...7 diametre de sondă, l = (6...7) D. 
Existenţa zonei de acţiune hidraulică a fost confirmată experimental prin faptul 

că sondele umplute cu lichid au un diametru 
final de 3...4 ori mai mare decât sondele 
„uscate”, realizate cu aceleaşi încărcături şi 
păstrând celelalte condiţii similare. 

Dispozitivul montat în capătul garniturii 
de forare cu explozivi, folosit în URSS 
(Ostrovski) este reprezentat în figura 7.5, în 
care sunt arătate capsulele explozive 1 şi 
canalul strangulat 2 al duzei 3. 

Construcţia capsulei este arătată în 
figura 7.6 şi aceasta este alcătuită din 
lichidele 1, aripile 2, cuiul de percuţie 3, 
detonatorul 4 şi membrana 5, care separă 
cele două lichide. 

La trecerea capsulei prin zona strangulată, aproape de talpa sondei, membrana 
se rupe şi cele două lichide formează un amestec exploziv, după ieşirea capsulei 
din dispozitiv, aripile capsulei se desfac, eliberând cuiul de percuţie care loveşte 
detonatorul, în momentul când capsula se izbeşte de talpă. 

    Figura 7.5                  Figura 7.6 
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Humble Oil & Refining Company (Robinson) a propus un dispozitiv de 
dislocare cu explozii, care foloseşte o alternanţă de încărcături explozive de tip 
„jet”, cu altele simple, pentru calibrarea găurii, aşa cum sunt arătate în figura 7.7. 

Încărcăturile de tip jet produc cratere lungi şi înguste, iar încărcăturile simple 
lărgesc aceste găuri înguste la diametrul dorit al sondei. 

        
                                   Figura 7.7                                                      Figura 7.8. 

 

Încărcăturile detonează datorită presiunii diferenţiale care acţionează asupra 
lor în momentul trecerii prin sabotul special montat la capătul inferior al garniturii 
de forare. 

În figura 7.8. sunt prezentate schematic, rezultatele experimentelor efectuate 
de Robinson în calcar de Indiana, în care încărcăturile de tip jet, împreună cu cele 
simple pentru calibrarea găurii, au dislocat un volum total de 351 cm3 de rocă, 
corespunzând unei valori medii a energiei specifice de 400 jouli/cm3. 

 
 

7.5. Dislocarea rocilor prin implozii 
 
După cum se arată în figura 7.9, procedeul propus de Ostrovski constă în 

pomparea, prin prăjinile de forare, a unor sfere 1 cu vid în interior, care ies, 
succesiv, prin canalele 2 din capătul inferior al 
garniturii, izbesc talpa sondei în zona 3 şi se 
sparg brusc în bucăţile 4. 

Presiunea hidrostatică, de valoare ridicată, 
va produce la talpă, în momentul spargerii 
sferelor, datorită imploziilor, impulsuri de mare 
presiune, care lovesc şi dislocă roca. 

Rayleight a arătat că presiunea P, în timpul 
spargerii unei sfere cu vid în interior, într-un 
fluid ideal necompresibil, este egal cu: 

Figura 7.9 
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  (7.4) 

în care R0 – zona iniţială a cavităţii, cm; 
R – raza instantanee, cm: 
P0 – presiunea hidrostatică a mediului, kgf/cm2 

Astfel, în momentul spargerii unei sfere cu raza de 50 mm, care se restrânge la 
5 mm, la o adâncime a tălpii de 2000 m, în sondă fiind apă (P0 = 200 kgf/cm2) se 
produce o implozie de 32.600 kgf/cm2. 

Aşadar, dislocarea rocilor prin implozii este cu atât mai eficientă cu cât 
presiunea hidrostatică este mai mare. 

 
 

7.6. Dislocarea rocilor cu scântei electrice 
 
Descărcările electrice prin scântei de înaltă tensiune, 

sub apă, produc şocuri de presiune asemănătoare cu 
exploziile, capabile să disloce roca din talpa sondei. 

În figura 7.10 este arătată schema dispozitivului 
experimental folosit de Titkov şi colaboratorii săi, alcătuit 
din catozii 1 (izolaţi), anozii 2, curenţii 3 de descărcare în 
lichid şi orificiul 4 de circulaţie. Energia înmagazinată de 
condensatori se scurge prin zona curenţilor de descărcare, 
creând o plasmă de înaltă temperatură, care exercită o 
presiune de ordinul 10.000...100.000 atmosfere asupra 
apei care înconjoară scânteia. Aceste scântei durează de la 
5 la 50 microsecunde, producând puteri instantanee de 
peste un milion CP. 

 
 

7.7. Dislocarea rocilor cu ultrasunete 
 
Dislocarea rocii prin vibraţii ultrasonice este produsă prin două procese şi 

anume, prin cavitaţie (microimplozii) şi prin erodare. 
Datorită transmiterii energiei de la emiţător la apa în care acesta se află, în apă 

se formează cavităţi sau bule care se deplasează către suprafaţa rocii, unde 
formează presiuni ridicate de implozie, ceea ce conduce la dislocarea rocii. 

Dacă între dispozitiv şi talpa sondei se introduc particulele abrazive dure 
(carbură de bor sau carborundum), acestea formează un amestec cu apă şi cavitaţia 
antrenează o mare parte din particulele abrazive, cărora le imprimă o acceleraţie 
puternică, proiectându-le cu viteză mare asupra rocii. Rolul materialului abraziv 

Figura 7.10 
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introdus poate fi jucat chiar de particulele abrazive formate 
din mineralele constituente ale rocii. 

Dispozitivul de dislocare cu ultrasunete arătat în 
figura 7.11 este alcătuit dintr-un miez magnetostrictiv 1, în 
jurul căruia se înfăşoară o bobină 2, alimentată cu curent 
alternativ prin cablurile 3. Miezul magnetostrictiv este 
prevăzut cu un capăt 4, emiţător de vibraţii şi este îmbrăcat 
într-un corp 5 de calibrare a sondei, prevăzut cu canalele 6 
prin care apa sau alt fluid de forare este dirijat din prăjinile 
7 la talpa sondei. 

Miezurile magnetostrictive sau electrostrictive pun în 
vibraţie capete emiţătoare la frecvenţe de 20...30 kc/s (kHz). 

 
 

7.8. Mecanismul de dislocare a rocilor prin încălzire 
 
Mineralele care alcătuiesc rocile au proprietăţile termice diferite şi, pentru a înţelege 

mecanismul dislocării lor, vom arăta câteva din aceste proprietăţi în tabelul 7.4. 
 

Tabelul 7.4 

Nr. 
crt. 

Materialul 
Conductivitatea 

 termică 
Kcal/mꞏhꞏ°C 

Căldură  
masică 
Kcal/°C 

Difuzivitate 
termică 
m2/hꞏ103 

1 Gabro 1,73 0,172 3,8 
2 Argilă 0,86 0,18 3,5 
3 Granit 2,6 0,1725 4,45 
4 Apă 0,503 0,998 0,505 
5 Fier 56,5 0,13 50,25 
6 Sist argilos 1,605 0,184 3,5 
7 Cuarţ 2,15 0,165 4,9 
8 Cuarţit 4,8 1,167 7,76 
9 Marmură 2,9 0,189 5,5 
10 Gresie compactă 1,85 0,20 5,0 
11 Cărbune 0,1165 0,31 0,4 
12 Antracit 0,21 – – 

 
Proprietăţile termice cu valori diferite ale mineralelor care alcătuiesc o rocă 

dată, pot conduce la dislocarea ei din cauza unor fenomene care apar în interior, 
datorită încălzirii într-un anumit regim. 

Astfel, dacă temperatura mineralelor dintr-o anumită zonă a rocii, este aceeaşi 
dar coeficienţii de dilatare ai mineralelor sunt diferiţi, unele din aceste minerale se 
dilată mai mult, altele mai puţin. 

Evident că acest fenomen conduce la apariţia unor zone cu eforturi de valori 
mari, care provoacă fisurarea interioară a rocii date. 

Figura 7.11 
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Difuzarea neuniformă a căldurii, transmisivitatea termică diferită a mineralelor, 
gradienţii de temperatură diferiţi sunt tot atâtea cauze ale dezechilibrului intern al 
rocilor poliminerale în care pot să apară fisuri, având ca urmare dislocarea. 

Literatura de specialitate subliniază că dislocarea prin încălzire a rocii este 
determinată nu atât de valoarea temperaturii cât mai ales de gradientul de 
temperatură, care trebuie să fie suficient pentru dislocarea rocii, dar fără topirea ei. 

Cum majoritatea rocilor au un conţinut mare în cuarţ, dislocarea acestora este 
favorizată, în mare măsură, de transformările cuarţului odată cu creşterea tempe-
raturii. Principalele transformări ale cuarţului şi temperaturile de transformare sunt 
date în tabelul 7.5. 

Tabelul 7.5 
Nr. 
crt. 

Transformările 
Temperatura de 
transformare, °C 

Variaţia volumului 
% 

1 beta-cuarţ → alfa-cuarţ 573 2,4 
2 alfa-cuarţ → tridimit 870 12,7 
3 tridimit → cristobalit 1470 4,7 
4 cristobalit → cuarţ topit 1713 0,1 

 

Datele din tabelul 7.5 confirmă faptul că rocile cu conţinut de cuarţ sau cu ciment cuarţos 
se dislocă prin căldură mai bine decât cele fără cuarţ sau cu conţinut de cuarţ mai redus. 

Convenim să numim dislocare termomecanică orice proces de dislocare a 
rocii pe baza căldurii sau temperaturii, când aceasta are loc datorită diferenţei 
valorilor proprietăţilor termice ale mineralelor şi nu s-a produs topirea rocii sau a 
vreunui mineral component. 

Convenim, de asemenea, să numi dislocare termică orice proces de dislocare a 
rocii prin topire. 

 
 

7.9. Dislocarea rocilor cu jet arzător 
 
Jetul arzător, de înaltă temperatură, poate fi realizat cu 

o sculă de dislocare montată la capătul inferior al unei 
garnituri cu trei canale. 

Scula arătată în figura 7.12 este alcătuită dintr-o cameră 
de ardere 1, alimentată cu combustibil prin conducta 2 şi cu 
carburant (oxigen) prin conducta 3. Camera de ardere este 
situată în mantaua 4, prevăzută în interior cu nervurile 5 
longitudinale, destinate calibrării diametrului sondei. În 
spaţiul dintre camera de ardere şi mantaua exterioară circulă 
apa de răcire pompată prin canalul 6. 

Flacăra rezultată din arderea amestecului de 
combustibil şi oxigen este proiectată spre talpă, sub forma 
unor jeturi, cu o viteză de 1800 m/s şi o temperatură de 
 

Figura 7.12 
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2400°C. În aceste condiţii, rocile se dislocă termic datorită temperaturii, se 
transformă în particule mici şi sunt antrenate de pe talpă în curentul ascendent unde 
sunt răcite de aburul rezultat din vaporizarea apei care răceşte camera de ardere. 

Dacă se ţine seamă şi de viteza mare a jeturilor, va trebui să admitem că se 
realizează şi o dislocare gazomecanică, datorită forţei de impact a jeturilor, ca şi o 
dislocare cu jet eroziv, dacă jeturile de gaze antrenează particule de rocă dislocată 
şi le proiectează pe talpă. 

Caracteristicile de lucru cu jet arzător sunt date (după Rubov), în tabelul 7.6 
 

Tabelul 7.6 
Diametrul sondei 160...320 mm 
Viteza de avansare 3...12 m/h 
Consumul de oxigen 28.000 N l/h, la 10,5 kgf/cm2

Consumul de combustibil 150 l/h, la 7,0 kgf/cm2

Raportul oxigen-combustibil 1 : 0,355 
Consumul de apă 3000...3800 l/h, la 4,2 kgf/cm2 

Temperatura flacării 2400°C 
Viteza flacării 1800 m/s 
Puterea dezvoltată 500...1000 CP 

 

În literatură sunt indicate experimente în care s-au folosit, drept combustibili, 
păcura, petrolul lampant, spirtul şi drept comburant (agent de oxidare), oxigenul 
sau acidul azotic. Se remarcă obţinerea unor viteze mai mari de dislocare sub 
acţiunea flăcării obţinute din amestecul păcură-acid azotic. 

 
 

7.10. Dislocarea termomecanică a rocilor  
prin variaţii de temperatură, „Terra-Jetter” 

 
Scula arătată în figura 7.13 este brevetată de Ross. Se trimit la talpă, prin conducta 

1, aburi supraîncălziţi la 260...520°C, în condiţiile unei presiuni de 40...60 kgf/cm2, 
care ridică temperatura rocii la circa 300°C în 3 minute, apoi, se 
pulverizează asupra acesteia, prin conducta 2, azot lichid, la 
temperatura de –190°C. 

Trecerea bruscă a rocii de la temperatura de +300°C la 
cea de –190°C, deci o variaţie de circa 490°C, pune în funcţie 
mecanismul complex de dislocare termomecanică a rocii. 

Ciclul de încălzire-răcire este urmat de curăţirea tălpii de 
detritusul format, care este antrenat prin canalul 3. prin acţiunea 
unui circuit de aburi, la o presiune joasă de 18...20 kgf/cm2. 

Dacă frecvenţa ciclurilor de încălzire-răcire poate fi 
mărită, atunci, în roci puternic fisurabile termomecanic, 
poate să crească mult viteza de avansare. 
 Figura 7.13 
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7.11. Dislocarea electrotermomecanică a rocilor 

 
7.11.1. Dislocarea cu curenţi de înaltă tensiune şi joasă frecvenţă 
 

Scula 1 arătată în figura 7.14 a fost utilizată de 
Sarapuu pentru dislocarea calcarului, betonului şi altor 
materiale şi foloseşte curent alternativ de înaltă tensiune 
şi joasă frecvenţă (60 Hz). O fază a generatorului de 
curent se leagă la pământ iar cealaltă, la cablul electric 2. 

Curentul circulă prin rocă pe circuitele 3 şi 
încălzeşte roca în zonele 4. Scula 1 se roteşte cu turaţie 
mică, în timp ce prin conducta 5 se circulă, la talpă, aer 
care răceşte zonele 6 de rocă (foste zone 4 de încălzire) 
şi evacuează detritusul rezultat ca urmare a procesului 
de dislocare termomecanică, numit aici electrotermo-
mecanică, întrucât generatorul dislocării este electric. 

Caracteristicile de lucru cu această sculă sunt arătate în tabelul 7.7. 
 

Tabelul 7.7 
Diametrul sondei 25...51 mm 
Potenţialul electrodului 600...1100 V 
Intensitatea curentului 2...10 A 
Frecvenţa curentului 60 Hz 
Puterea 1,2...11 kW 
Factorul de putere 0,93...1,06 
Turaţia sculei 90 rot/min 
Apăsarea pe talpă 11...12 kgf 
Debitul de aer 57 l/min 
Viteza de avansare (beton) 8...64 cm/min 

 

În rocile sedimentare, se obţin viteze de avansare reduse; scula are aplicabilitate 
în roci cu conductibilitate electrică mare, cum sunt minereurile de fier şi de cupru. 

 
7.11.2. Dislocarea cu curenţi de înaltă frecvenţă 
 

Scula de dislocare 1, arătată în figura 7.15, este alimentată cu curent electric de 
înaltă frecvenţă (0,2...27 MHz), prin conductorii electrici 2 şi face ca între 
electrozii 3 să se realizeze, prin rocă, un circuit de curent electric 4. Prin conducta 5 
se pompează, la talpă, fluid pentru răcirea sculei şi îndepărtarea detritusului. 

Câmpurile electrice de înaltă frecvenţă, care se formează între electrozii 3, 
încălzesc roca prin efect dielectric şi rezistenţă dinamică. Încălzirea dielectrică este 
produsă prin „frecarea între dipolii care oscilează în cele două sensuri şi este 
proporţională cu constanta dielectrică”. Constantele dielectrice ale majorităţii 
rocilor sunt similare şi variază între valorile 5...15.  

Figura 7.14 
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Încălzirea prin rezistenţă se datoreşte trecerii 
curentului prin rocă (efect Joule) şi este invers 
proporţională cu rezistivitatea rocilor, care variază în 
limite foarte largi, de la 10-2 ohmꞏcm, pentru magnetită, 
la 1016 ohmꞏcm, pentru cuarţ. 

Încălzirea dielectrică, ca şi cea prin rezistenţă, 
sunt proporţionale cu pătratul potenţialului, astfel 
încât, pentru dislocarea rocilor se folosesc tensiuni 
înalte, de ordinul 1...10 kV. 

Dislocarea cu frecvenţe înalte se aplică numai 
rocilor cu rezistenţă ridicată, în care predomină 
încălzirea dielectrică, deoarece aceasta este propor-
ţională cu frecvenţa curentului, iar încălzirea prin 
rezistenţă este independentă de frecvenţă. 

După ce electrozii vin în contact cu roca şi s-a format canalul conductor între 
electrozi, în general, încălzirea prin rezistenţă predomină şi poate fi redusă 
frecvenţa curentului. 

 
7.11.3. Dislocarea cu microunde 
 

Dislocarea rocilor prin încălzire se poate realiza şi cu ajutorul microundelor 
produse de magnetroane şi conduse asupra rocii prin dirijori de unde. 

Pierderile dielectrice care sunt proporţionale cu frecvenţa undelor electro-
magnetice încălzesc rapid roca şi produc dislocarea ei. 

În comparaţie cu sculele cu curenţi de înaltă frecvenţă, în care folosesc electrozi 
ce vin în contact cu roca şi după ce s-a format canalul conductor între electrozi 
încălzirea predominantă este cea prin efect Joule (rezistenţă), sculele cu microunde 
lucrează cu frecvenţe mult mai înalte, de ordinul a 2400 
MHz, cea ce face ca să predomine încălzirea dielectrică. 

Acţiunea microundelor produce procese de dislocare 
termomecanică a rocilor, atât la suprafaţă cât şi în adâncime. 

Scula este alcătuită (figura 7.16) dintr-un magnetron 1, 
care produce un fascicol 2 de microunde, dirijat de canalul 
de ghidare 3, către roca din talpă. Alimentarea electrică a 
sculei se face prin cablurile 4, iar alimentarea cu aer sau 
gaze se realizează prin conducte şi spaţiul 5. Calibrarea 
diametrului sondei se face cu ajutorul lamelor lărgitoare 6. 

Sculele de dislocare cu microunde au fost experimen-
tate pe blocuri de rocă folosind magnetroane de 2 × 2,5 kW 
sau de 5 kW. 

Folosirea sculelor cu microunde în sonde cu apă sau alte lichide de circulaţie 
ridică probleme cu privire la reducerea sensibilă a eficienţei 
 

Figura 7.15 

Figura 7.16 
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7.11.4. Dislocarea prin inducţie 
 

O serie de roci cu susceptibilitate magnetică se pot disloca dacă sunt supuse 
acţiunii unui câmp magnetic de înaltă frecvenţă, ca urmare a încălzirii lor prin inducţie. 

Încălzirea inductivă este produsă de câmpul magnetic, ca urmare a pierderilor 
prin remagnetizare (histerezis) şi prin inducerea de curenţi turbionari în rocă. 

Rocile eterogene, din punct de vedere al 
susceptibilităţii magnetice, sunt dislocate datorită 
tensiunilor provocate de gradientele termice ridicate şi 
dilatării termice diferită a mineralelor constituente ale rocii. 
Aceste fenomene se datorează faptului că mineralele cu 
susceptibilitate magnetică ridicată se încălzesc sub acţiunea 
câmpului magnetic, pe când celelalte minerale se încălzesc 
mai mult prin conductibilitate termică. 

Un tip de sculă de dislocare prin inducţie este arătat în 
figura 7.17, în care distingem, ca elemente componente, 
cablurile electrice 1, conducta şi canalul de trecere 2 ale 
fluidului de forare, lărgitorul 3, zona 4 de rocă încălzită prin 
inducţie, liniile de flux 5 şi bobina 6. 

Pierderile datorite efectului histerezis, cât şi cele prin curenţi turbionari se 
produc simultan, iar predominanţa uneia sau celeilalte depinde de rezistivitatea rocii. 

 
 

7.12. Dislocarea termică a rocilor 
 
Conform convenţiei, înţelegem prin dislocare termică dislocarea rocilor prin 

topire sau vaporizare. 
La forarea sondelor de petrol şi gaze, presiunea şi afluxul fluidelor (apă, 

gaze, ţiţei) din straturile traversate, care trebuie echilibrate printr-o presiune 
hidrostatică, reprezintă, la nivelul tehnicii actuale, un impediment pentru aplicarea 
metodelor termice de dislocare. 

Din aceste motive, vom face numai o enumerare a procedeelor de dislocare 
termică, publicate în literatura de specialitate: 

– dislocare cu încălzitor electric; 
– dislocare termonucleară; 
– dislocare cu arc voltaic; 
– dislocare cu plasmă; 
– dislocare cu fascicol de electroni; 
– dislocare cu laser. 

Figura 7.17 
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7.13. Dislocarea chimică a rocilor 

 
În figura 7.18 este dată schema unui dispozitiv folosit pentru 

dislocarea, în laborator, a gresiilor, calcarelor şi granitelor. 
În figură distingem fitilul detonat 1, placa despărţitoare 

fragilă 2, catalizatorul 3, jeturile de mare viteză 4, camera cu 
fluor 5 şi camera cu gaz comprimat 6. 

Dispozitivul poate fi introdus în sondă cu ajutorul unui 
cablu electric. 

În momentul spargerii plăcii fragile 2 cu ajutorul unui 
detonator electric, gazul comprimat din camera 6 forţează 
fluorul sau altă substanţă activă situată în camera 5 să treacă 
prin catalizator şi să producă un jet de substanţă chimică, cu 
viteză foarte mare, care va disloca roca. Reacţiile chimice 
sunt suficient de intense pentru a distruge azbestul. 

Necesitatea extragerii, reîncărcării şi reintroducerii dispozitivului face ca 
procedeul să nu aibă aplicabilitate la formarea sondelor de petrol şi gaze şi nici a 
altor sonde, relativ adânci 

 

Figura 7.18 
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Capitolul 8 
 

CONSTRUCŢIA ŞI ACŢIUNEA DE DISLOCARE  
A SCULELOR CU DIAMANTE 

 
 

8.1. Diamante industriale naturale 
 
Diamantele industriale sunt „pietre” naturale care nu por fi utilizare ca pietre 

preţioase din cauza culorii, a impurităţilor, a incluziunilor sau a dimensiunilor reduse. 
Diamantele naturale folosite în industrie sunt: 
• Diamantele Boart, Bort sau Bortz sunt pietre inutilizabile ca bijuterii, octaedrice 

sau dodecaedrice, compacte, de culoare deschisă variind până la transparenţă, de multe 
ori opace din cauza fisurilor şi crăpăturilor invizibile cu ochiul liber. 

• Diamantele Congo, deşi înrudite cu cele Boart, sunt mai puţin compacte,  
mai casante şi sfărâmicioase, au dimensiuni mai mici, cu colţuri şi laturi 
neregulate, culorile variind de la alb la cenuşiu şi de la verde la galben, mate până 
la transparente. Diamantele Congo sunt extrase din Shaba (Katanga) şi altele 
similare sunt extrase din Africa de Sud şi Angola. 

• Diamantele Carbonados sau diamantele „negre” 
 Sunt de culoare închisă cu varietăţi de cenuşiu-închis, cenuşiu-verzui şi negru 

intens şi sunt formate din cristale foarte mici, aglomerate, situate fără nicio orientare 
în masa granulului. Ele nu pot fi tăiate ci numai zdrobite. Cele cu masa specifică 
2,85...3 g/cm3 sunt poroase, pe când între 3,2 şi 3,5 g/cm3 sunt foarte rezistente la 
uzare, suportă sarcini mari şi chiar şocuri. Sunt extrase, exclusiv, din Brazilia. 

• Diamantele Ballas sunt caracterizate printr-o formă aproape sferică, alcătuite 
din nuclee macrocristale îmbrăcate într-o peliculă exterioară foarte dură. Sunt 
compacte şi rezistente la compresiune şi abraziune, dar, după uzarea peliculei 
exterioare, rezistenţa se reduce simţitor. Au fost extrase iniţial din Brazilia şi apoi 
în mod egal şi din Africa. Cele din Africa sunt mai puţin dure. 

• Diamantele Grits sunt particule mici provenite din exploatarea diamantelor 
Boart şi Congo şi se utilizează la fabricarea sculelor cu diamante impregnate. 

Corbonados şi Ballas furnizate de Brazilia au fost primele diamante utilizate 
pentru fabricarea sculelor de dislocare. 

Diamant Boart (Belgia) clasifică diamantele industriale în: 
• Carbonados (CAR), diamante utilizate în cazuri speciale în care trebuie să se 

ţină seamă de rezistenţa la şoc adică, în cazul dislocării rocilor fisurate. 
• Diamante speciale (SP), care au fost supuse diferitelor operaţii în scopul de a 

li se da o formă cât mai rotunjită şi o suprafaţă netedă şi şlefuită, ceea ce le conferă 
utilizarea în cazul dislocării majorităţii tipurilor de roci. 
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• Diamante extra (EX), diamante selecţionate, de bună calitate, cu geometrie 
uniformă şi cu muchiile conservate. 

• Diamante standard (ST), diamante neprelucrate ale căror forme sunt mai 
neregulate. 

 
 

8.2. Structura diamantelor naturale 
 
Diamantele naturale sunt constituite din carbon elementar cristalizat într-o 

reţea cristalografică cubică cu latura a = 3,56 Å. Fiecare celulă unitară are opt 
atomi. În diamant, fiecare atom este puternic legat de patru atomi vecini situaţi în 
jurul său, în colţurile unui tetraedru regulat. Toţi atomii din cristalul de diamant 
constituie o celulă „uriaşă” cu legături covalente şi întrucât legăturile C-C sunt foarte 
puternice, cristalul de diamant este extrem de dur. Pentru a rupe cristalul de diamant 
trebuie să fie rupte legăturile C-C şi aceasta cere un consum mare de energie. 

Diamantul, prin urmare, cristalizează totdeauna în sistemul cubic (trei axe 
perpendiculare şi egale) dar morfologic se prezintă sub forme derivate ale sistemului 
cubic, adică, octaedru, dodecaedru (sistem rombic), hexaoctaedric (48 feţe) şi chiar sub 
alte forme. 

Dacă forma cubică este, relativ, rară, cea rombico-dodecaedrică este cel mai 
des întâlnită. Feţele cubice „C” au formă de pătrat, sunt în număr de şase şi familia 
lor se scrie (100). Feţele octaedrice „O” sunt triunghiulare, în număr de opt şi 
familia este notată (111). Feţele dodecaedrice „D” sunt romburi mai mult sau mai 
puţin retezate, iar familia celor douăsprezece feţe este exprimată (110). 

Coeziunea cristalului de diamant nu este aceeaşi pe toate feţele arătate mai sus. 
Presupunând un diamant mărginit de toate cele trei tipuri de feţe, aşezat şi frecat 
după una din acestea, se constată că proprietăţile fizice şi mecanice ale diamantului 
depind de tipul feţei de contact (C, O sau D). 

Cele trei direcţii cristalografice ale diamantului sunt, prin urmare, deosebit de 
importante întrucât ele determină condiţiile de utilizare cele mai bune sau cele mai 
defavorabile în care acţionează diamantul. 

La contactul pe faţa cubică există patru direcţii favorabile, pe faţa octaedrică există 
trei direcţii favorabile iar pe faţa dodecaedrică există numai două direcţii favorabile. 

 
 

8.3. Forma şi mărimea diamantelor industriale 
 
Forma granulelor de diamante industriale este extrem de diversă dar pentru 

cerinţele utilizării lor în construcţia sculelor de dislocare aceste granule pot fi 
împărţite în trei categorii. 

Prima categorie cuprinde diamantele întregi cu muchiile şi colţurile rotunjite, 
de culori diverse, transparente, translucide sau opace şi la care, cu ochiul liber, nu 
se observă defecţiuni (octaedre sau dodecaedre rotunjite). 
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A doua categorie include diamantele întregi cu muchie şi colţuri ascuţite, cu 
fisuri, spărturi şi alte defecte vizibile cu ochiul liber (octaedre aplatizate cu muchii 
şi colţuri ascuţite). 

A treia categorie este formată din diamantele zdrobite, de forme diverse, cu 
suprafeţe fisurate, spărturi neregulate şi colţuroase, cu diferite culori şi grade de 
transparenţă. 

Pentru a putea fi utilizate în construcţia 
sculelor de dislocare, fără a produce 
neajunsuri din cauza unor defecte ascunse 
şi pentru a obţine rezultate eficiente, 
diamantele naturale sunt prelucrate meca-
nic, rotunjite şi sortate pe mărimi şi forme. 

Mărimea diamantelor naturale se 
poate exprima prin diametru, greutate, 
granulaţie sau desime. 

Ca diametru al granulei de diamant se 
consideră dimensiunea maximă a sa. 

Greutatea diamantului se exprimă prin 
unitatea de măsură a sistemului englezesc 
numită carat şi egală cu 0,2055 g. 

Conferinţa internaţională a diamantului a 
stabilit ca valoarea caratului să fie rotunjită 
la 0,200 g. În practică, mărimea diamantelor (pietrelor) preţioase se exprimă în 
carate, iar mărimea diamantelor (pietrelor) industriale, prin numărul de diamante, 
pietre sau bucăţi, de dimensiuni egale sau apropiate care formează în total un carat. 

Desimea este exprimată prin numărul de diamante de aceeaşi mărime sau 
apropiate care fiind aşezate, compact, unele lângă altele, acoperă o arie de un 
centimetru pătrat. 

Granulaţia diamantelor este exprimată de desimea sitelor prin care ele au fost 
sortate prin cernere. Desimea acestor site este caracterizată prin numărul de ochiuri 
sau de MESH pe care sita le are pe o lungime de un inch. L.M. Van Moppes & 
Sons Diamond Tools LTD., arată că între mărimea exprimată în mesh şi cea 
exprimată în pietre pe carat există următoarea corespondenţă: 

 

B.S. MESH: 16 18 22 25 30 36 44 
Pietre pe carat: 121 204 337 590 970 1640 2820 

 
Corespondenţa dintre diferitele unităţi cu care se măsoară mărimea 

diamantelor (diametru, greutate, granulaţie şi desime) poate fi urmărită pe graficul 
din figura 8.1. 

În grafic se evidenţiază că diamantele mai mari sunt rotunjite, iar cele cu 
dimensiuni mai mici sunt zdrobite. Acestea din urmă prezintă suprafeţe neregulate 
cu muchii şi colţuri ascuţite. 

Figura 8.1 
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8.4. Duritatea şi rezistenţa  

la compresiune a diamantelor 
 
Cercetarea experimentală a interacţiunii diferitelor corpuri solide întâlnite în 

natură a demonstrat că din toate acestea, diamantul opune cea mai mare rezistenţă 
la zgâriere. Aşadar, în scara durităţii mineralogice Mohs, diamantul constituie 
ultima treaptă. 

În figura 8.2 sunt prezentate curbele de corelare a scării mineralogice Mohs, 
bazată pe capacitatea relativă de zgâriere şi scările cantitative ale durităţii Brinell şi 
Knoop, bazate pe rezistenţa opusă de mineralele scării Mohs la pătrundere. Se 
observă că primele opt intervale ale scării Mohs sunt foarte apropiate şi în total nu 
depăşesc o treime din valoarea maximă a scărilor cantitative. De la topaz la 
diamant creşterea este foarte mare. 

 
                        Figura 8.2                                                                Figura 8.3 

 

Rezistenţa la compresiune uniaxială (strivire) a diamantului reprezintă o 
caracteristică la fel de importantă ca şi duritatea sa. 

În figura 8.3 sunt prezentate valori ale rezistenţelor la compresiune, caracteristice 
unor tipuri de diamante. De remarcat că diamantele mici (60...90 ppc) manifestă 
rezistenţe mai mari decât diamantele mai mari (20...30 ppc). Rezistenţa cea mai 
mare o manifestă diamantele octaedrice rotunjire şi cea mai mică, diamantele 
cubice, respectiv, cele octaedrice aplatizate. 

 
 

8.5. Diamante artificiale 
 
În jurul anului 1950, după perfecţionarea tehnicii de realizare a presiunilor 

foarte mari, în condiţii de temperatură ridicată, s-au realizat diamante artificiale din 
grafit sau mai bine zis, din carbon pur. În prezent, prese extrem de puternice 
reuşesc să transforme în diamante industriale orice produs ce conţine carbon (zahăr, 
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benzină, lemn, cărbune etc.). astfel, dintr-un pachet de unt supus unei presiuni de 
70.000 daN/cm2 a rezultat, în câteva secunde, un diamant utilizabil în industrie. 

Crescând presiunea până la 130.000 daN/cm2 şi temperatura la 2400°C s-au 
obţinut diamante artificiale perfect cristalizate şi limpezi, de mărimi neobişnuite. 
Pentru aceasta s-a folosit drept catalizator o particulă metalică având rolul să 
amorseze procesul de transformare a grafitului în diamante mari. Astfel, cristali-
zarea diamantelor artificiale este favorizată de adăugarea unei cantităţi mici de 
nichel. Lungimea laturii cubului unitate al cristalului de nichel, cub care conţine 
patru atomi împachetaţi compact, este de 3.52 Å şi este egală cu lungimea laturii 
cubului unitate al cristalului de diamant (3,56 Å), care conţine opt atomi de carbon. 
Un asemenea diamant artificial conţine în reţea un număr de atomi de nichel care 
înlocuieşte un număr egal de atomi de carbon. 

Diamantele artificiale obişnuite ca şi diamantele naturale sunt foarte dure şi 
chiar mai dure, dar sunt la fel de puţin rezistente la temperaturi mari. Prin 
supracomprimarea unui praf de azotat de bor a rezultat un diamant extrem de dur, 
borazon CBN, dar care rezistă, în acelaşi timp, la temperaturi de până la 2000°C. 

Trebuie subliniat că diamantele artificiale sunt, uneori, mai omogene şi mai 
rezistente decât diamantele naturale. 

 
 

8.6. Elemente constructive şi de funcţionare  
ale sculelor cu diamante 

 
Sculele cu diamante insertate utilizate la dislocarea rocilor prin forare, fie ele 

sape, figura 8.4 sau freze (coroane), figura 8.5, sunt alcătuite, în general, din granule 
de diamante 1, având cea mai mare parte a volumului (înălţimii) lor încastrat în zona 
exterioară a matricei 2, constituită dintr-un amestec de 
pulberi metalice sinterizate pe miezul 3 din oţel OLC-
15. Miezul 3 se îmbină prin filetul 4 şi se solidarizează 
prin sudura 5 cu corpul 6 din oţel 41MoC11, respectiv, 
41VMoC11, prevăzut la partea superioară cu filetul 7, 
exterior sau interior, cu care se montează, după caz, la 
prăjinile grele, la turbină sau la carotieră. 

Diamantele insertate (încastrate în matrice) sunt 
dispuse, conform proiectului dat, în toate zonele 
suprafeţei de lucru, frontale, exterioare şi interioare 
ale sculei. Diamantele situate în zonele frontale ale 
sapei şi coroanei realizează dislocarea rocilor urmată 
de avansarea sculei, iar cele de pe suprafaţa cilindrică 
exterioară calibrează pereţii sondei. Diamantele de pe 
suprafaţa cilindrică interioară a coroanei calibrează 
suprafaţa probei de rocă (carotei). Figura 8.4 
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Pentru a asigura răcirea diamantelor şi 
curăţirea tălpii de detritusul rezultat în procesul de 
dislocare, sculele cu diamante sunt prevăzute cu 
canale de circulaţie 8 (interioare, frontale şi 
exterioare) şi degajările de circulaţie 9, a căror 
geometrie este corespunzătoare condiţiilor de 
lucru. 

Pentru asigurarea operaţiilor de înşurubare-
deşurubare şi strângere-slăbire, în corpul sculelor 
cu diamante sunt practicate nutele 10, care sunt 
locaşuri de prindere a unor chei speciale. 

Sculele cu diamante impregnate, în ansamblu, 
sunt alcătuite din aceleaşi elemente ca şi cele cu 
diamante insertate, cu deosebirea esenţială că diamantele impregnate, de dimensiuni 
mult mai mici, în amestec cu pulberile metalice sinterizate, constituie învelişul 
exterior de o anumită grosime al matricei. 

 
 

8.7. Tehnologia fabricării sculelor cu diamante 
 
Tehnica sinterizării pulberilor metalice a creat condiţii favorabile pentru 

fabricarea sculelor cu diamante, prin procedee industriale eficiente din punctul de 
vedere tehnic şi economic. 

Pe baza proiectului întocmit pentru scula cu diamante insertate se execută din 
grafit presat, într-o manta cilindrică de metal, o matriţă (model) în interiorul căreia 
se fasonează o suprafaţă a cărei geometrie reprezintă „negativul” sculei proiectoare. 
Pe suprafaţa interioară a matriţei (modelului) se practică mici cavităţi semisferice 
în care se fixează, cu ajutorul unei pelicule de substanţă adezivă, după desenul de 
distribuţie stabilit la proiectare, granulele de diamant, orientate sau neorientate. 

În matriţa de grafit pe care au fost fixate diamantele se introduce, coaxial şi 
distanţat de diamante, un miez din oţel. Spaţiul dintre matriţă şi miez este ocupat de 
un amestec de pulberi metalice care se compactizează prin presare sau prin vibrare. 

Consolidarea ansamblului şi rigidizarea sau sintetizarea amestecului de pulberi 
metalice se realizează în cuptoare cu atmosferă controlată, cu ajutorul unui liant, 
folosind unul din procedeele arătate mai jos. 

 

a. După turnarea în matriţa de grafit, pulberile metalice se consolidează prin 
vibrare, ansamblul se introduce într-un cuptor şi, prin canale de dimensiuni foarte 
mici, se injectează liantul în stare lichidă, topit la temperaturi ridicate. 

 

b. Amestecul de pulberi metalice se presează între matriţă şi miezul de oţel la 
presiuni de 500...1000 daN/cm2, se îndepărtează forţele de presare şi se usucă, timp 
de câteva ore, la temperatura de 150°...200°C. Scula rezultată, după îndepărtarea 

Figura 8.5 
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matriţei iniţiale, se introduce într-o altă matriţă, tot din grafit, în care se află o 
cantitate corespunzătoare de liant. Ansamblul este încălzit până la 800°...1300°C, în 
funcţie de punctul de topire al liantului, într-un cuptor electric cu atmosferă inertă. 
Liantul topit se infiltrează în masa amestecului de pulberi presate realizând 
rigidizarea matricei şi legătura ei cu diamantele şi miezul de oţel. 

 

c. Amestecul de pulberi metalice, având în compoziţia sa şi pulberea de liant, 
se introduce în spaţiul dintre matriţă şi miezul de oţel, se presează între acestea până 
la 40...60 daN/cm2 şi se încălzeşte până la 1000°...1200°C, menţinându-se, 
simultan, presiunea şi temperatura timp de 20...30 minute până la 2 ore, în funcţie 
de dimensiunile sculei. În cazul fabricării sculelor cu matrice foarte dure se execută 
mai întâi preîncălzirea şi apoi presarea. 

După răcirea ansamblului, în toate cazurile, se îndepărtează matriţa de grafit, 
iar scula rezultată se curăţă, se finisează şi se îmbină cu corpul de oţel prevăzut cu 
filet special de legătură la tubul carotier sau la garnitura de forare. 

La fabricarea sculelor cu diamante impregnate se folosesc diamante de 
dimensiuni mici şi foarte mici a căror aşezare pe „negativ” ar fi foarte costisitoare 
sau imposibilă. Dimensiunile acestor diamante sunt, în general, 80...180 ppc 
(15...35 mesh) sau chiar mai mici (100...500 ppc). Ele se amestecă cu pulbere de 
carbură de wolfram cu cobalt sau alte metale cu puncte de topire relativ reduse. 
Amestecul se aşează în matriţa de grafit asigurând ca spre faţa frontală să existe o 
concentraţie mai mare de diamante iar către feţele de calibrare să se situeze 
diamantele mai mari. Matriţa şi amestecul se introduc în cuptor împreună cu 
miezul de oţel şi se execută operaţiile simultane de încălzire şi presare. 

De reţinut că în prezenţa oxigenului (aerului) diamantele ard la temperaturi de 
450°...850°C transformându-se în CO şi CO2. Mediul înconjurător de carbură şi în 
primul rând atmosfera controlată (inertă) din cuptor elimină sau reduce pericolul de 
ardere a diamantelor. 

 
 

8.8. Componentele şi caracteristicile matricelor 
 
Matricele sculelor, în care sunt fixate diamantele insertate sau impregnate, sunt 

constituite din amestecurile de pulberi metalice şi lianţi a căror compoziţie variază 
în limite largi, urmărindu-se să se obţină caracteristici fizico-mecanice corespunză-
toare destinaţiei şi condiţiilor de lucru ale sculei. 

În tabelul 8.1 sunt arătate compoziţiile unor amestecuri de pulberi metalice şi 
lianţi utilizate pentru fabricarea matricelor. 

Cea mai importantă caracteristică a matricei sculelor cu diamante pentru 
dislocarea rocilor o reprezintă rezistenţa la uzare. Cum această rezistenţă nu se 
poate determina cu suficientă rapiditate s-a admis drept criteriu de apreciere a 
comportării matricelor valoarea durităţii determinată în scara Rockwell. 
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Tabelul 8.1 
Nr. 
crt. 

Pulberi componente Lianţi 
Denumire Topire, °C % Denumire Topire, °C % 

1 
wolfram 

feromolibden 
nichel 

3400 
 

1452 

49,00 
49,00 

 
alamă 

 
820-875 

 

2 
wolfram 

feromolibden 
nichel 

3400 
 

1452 

71,25 
24,00 
4,75 

 
alamă 

 
820-875 

 

3 
wolfram 
nichel 

vanadiu 

3400 
1452 
1720 

93,00 
4,70 
2,30 

 
fontă 

 
1130-1200 

 

4 
wolfram 
cobalt 

3400 
1490 

80-95 
20- 5 

 
cobalt 

 
1490 

 

5 
wolfram 
cobalt 

3400 
1490 

70-95 
30- 6 

 
cupru 

 
1083 

 

6 wolfram 3400 100 
cupru 
zinc 

nichel 

1083 
419 
1452 

48 
50 
2 

 
La fabricarea sculelor cu diamante insertate Diamant Boart (Belgia) foloseşte 

matricele A(35RC), semidure, pentru roci compacte neabrazive, B(45RC), dure, pentru 
roci moderat abrazive şi C(55RC), extradure, pentru roci foarte abrazive. Duritatea 
matricelor recomandate pentru sculele cu diamante impregnate are valorile: sub 
25RC(MI-KKT), 25...30RC(TI-LU), 30...35RC(TIA-TIF) şi 35...45RC(TIB-NNT): 

Christensen şi Diarom fabrică scule cu diamante cu matrice de tipul standard 
(34...50RC) şi extradure (50...60RC). 

Pentru sculele cu diamante din URSS se utilizează două game de matrice a 
câte trei tipuri: standard(20...25RC), dure(30...40RC), extradure(45...55RC) şi 
IMV-3(20...25RC), IMV-1(30...35RC), IMV-2(50...55RC). 

În Canada se folosesc matrice normale(25...30RC), dure(35...40RC) şi 
extradure(50...60RC). 

Craelius recomandă pentru sculele cu diamante impregnate următoarele matrice: 
 

Tipul matricei: H-5 H-4 H-3 H-2 H-1 H-0 H-00 
Duritatea, RC 10 15 18 20 25 30 35 

 
Matricea unei scule cu diamante trebuie să asigura o încastrare perfectă a 

granulelor de diamant, să fie rezistentă la acţiunea de uzare a jeturilor de fluid de 
circulaţie şi a detritusului existent între talpă şi matrice şi să permită degajarea şi 
recuperarea cât mai simplă a diamantelor din sculele uzate. 
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8.9. Expunerea diamantelor 

 
„Expunerea” diamantului este partea de diamant care se situează în afara 

suprafeţei exterioare a matricei (figura 8.6) şi aceasta reprezintă unul din factorii 
sau parametrii care asigură gradul de eficienţă a procesului de dislocare a rocii. 

La stabilirea expunerii reale a diamantului la un 
anumit tip de sculă de dislocare se ţine seamă de 
criteriul de eficienţă stabilit de M. Frank 
Christensen şi anume că pătrunderea diamantului este 
mai mare în rocile puţin dure şi mai mică în rocile mai 
dure. În consecinţă, la sculele destinate dislocării rocilor 
dure şi extradure diamantul trebuie insertat mai adânc în 
matrice (expunere minimă) decât în cazul sculelor 
pentru roci mai puţin dure unde expunerea poate fi maximă. Mărimea expunerii este 
dictată atât de rezistenţa rocii, cât şi de mărimea şi cantitatea de detritus desprins în unitatea de 
timp, din talpă, în procesul de dislocare. 

Expunerea medie poate fi, în linii mari, de ordinul a 25% din diametrul 
diamantului, respectând o expunere minimă de 15% şi maximă de 45% din acest 
diametru. Alte indicaţii prevăd ca expunerea minimă să reprezinte 1/8 iar cea 
maximă 1/3 din diametrul diamantului. 

DIAROM, respectiv Christensen recomandă următoarele valori ale expunerii 
diamantelor: 

Mărimea 
pietre pe carat 2 3 4 6 8 12 
mm 3,6 3,16 2,9 2,55 2,3 1,93 
Expunerea 
(1/1000) inch 50 45 40 35 30 25 
mm 1,270 1,143 1,016 0,889 0,762 0,635 

 
 

8.10. Procese de dislocare produse de un diamant 
 

Caracterul proceselor de dislocare pe care le poate realiza un diamant are o 
deosebită importanţă atât pentru proiectarea sculelor, cu privire la alegerea şi 
poziţionarea diamantelor, cât şi în alegerea şi aplicarea regimurilor de lucru cu 
aceste scule pentru un anumit tip de rocă. 

La pătrunderea unui diamant într-o rocă elastico-fragilă, în această rocă ia 
naştere o stare de tensiune care, la o anumită valoare a eforturilor unitare poate 
provoca un proces de despicare. În 1949, Devies prezintă în lucrările sale schema 
pătrunderii unui diamant rotunjit (figura 8.7) arătând că valoarea maximă a 
eforturilor unitare periculoase se situează în domeniul A. Fiecare curbă din figură 
reprezintă locul geometric al punctelor în care eforturile unitare au aceeaşi valoare. 
Abaterea de la forma sferică a locurilor geometrice rezultate din calculul teoretic al 

Figura 8.6 
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stării de tensiune este determinată de geometria 
exterioară a diamantului şi de anizotropia 
caracteristicilor fizico-mecanice ale rocii. 

Pentru cazul în care în afara sarcinii 
normale F, asupra diamantului rotunjit 
acţionează şi o sarcină H, paralelă cu suprafaţa 
rocii, R.G. Weavind şi H.B. Dyer, la primul 
congres al diamantului în industrie, Paris 1962, 
au propus schema mecanismului de dislocare 
arătată în figura 8.8.  

 
Figura 8.8 

 

Conform schemei, în rocă apare starea de tensiune cu valori maxime, iniţial, în 
punctul A şi apoi, succesiv, în punctele B, C, D, E etc., datorită deplasării 
diamantului determinată de sarcina H. Pe măsura deplasării, punctele în care 
eforturile unitare au avut valori maxime rămân în urma diamantului fără a mai fi 
solicitate. Revenirea elastică a rocii în urma diamantului provoacă dislocarea 
„explozivă” cu apariţia „aşchiilor” posterioare. Acest mecanism este posibil în 
rocile elastico-fragile dure dacă adâncimea pe pătrundere a diamantului este, 
relativ, mică şi dacă viteza de deplasare este mare. La viteze de deplasare mici, 
dacă adâncimea de pătrundere este mică se obţine procesul de zgâriere, iar dacă 
pătrunderea este mai mare se obţine procesul de spintecare. În rocile mai puţin dure 
adâncimea de pătrundere a diamantului este mai mare şi acest fapt este favorabil 
realizării procesului de aşchiere. 

 
 

8.11. Scheme de insertare a diamantelor în matrice 
 
Caracterul proceselor de dislocare pe care le poate produce un diamant, corelat 

cu natura şi caracteristicile rocii, în concordanţă cu sarcina axială şi turaţia sculei, 
reprezintă factorul cel mai important care determină poziţionarea diamantelor pe 
suprafaţa activă a sculelor de dislocare. 

Astfel, dacă fiecare diamant produce procesul de zgâriere, deci, dacă lăţimea 
urmei (şanţului) lăsată de diamant pe rocă este egală cu lăţimea secţiunii „orizontale” 
a diamantului la nivelul tălpii (nivelul rocii supusă dislocării), urmele lăsate de 

Figura 8.7 
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diamantele sculei trebuie situate una lângă alta pentru a nu favoriza formarea unor 
creste circulare de rocă ce ar putea uza matricea în spaţiile circulare dintre diamante. 
De aici rezultă că distanţa dintre cercuri concentrice vecine purtătoare de diamante 
(figura 8.9) trebuie să fie egală cu lăţimea urmei lăsate de fiecare diamant pe talpă. 

 
                                      Figura 8.9                                                         Figura 8.10 

 

În condiţiile procesului de zgâriere arătat, numărul şirurilor inelare pe care 
sunt situate diamantele se pot determina proiectând diamantele într-o secţiune 
radială (figura 8.10) cu respectarea condiţiei ca distanţa b dintre diamante să fie 
mai mică decât diametrul curburii active a fiecărui diamant şi mai mare decât 
jumătatea acestui diamant, adică, 

db
2

d
  (8.1) 

Fiind dată distanţa b dintre şirurile circulare de diamante şi raza re a şirului 
exterior, respectiv, raza ri a şirului interior, numărul şirurilor n de diamante va fi: 
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Dacă Ni este numărul diamantelor pe şirul interior al unei coroane, numărul 
diamantelor pe şirul de ordinul k rezultă din 
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Numărul diamantelor pe şirul de ordinul k va fi 
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Dacă diamantul produce un proces de spintecare sau combinaţia aşchiere-
spintecare, lăţimea urmei rămase după diamant este mult mai mare decât lăţimea 
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părţii diamantului pătrunsă în rocă. Aceste procese permit să se mărească distanţa 
dintre două şiruri vecine de diamante. Ţinând seamă de natura şi caracteristicile 
rocilor, de geometrie generală a sculelor cu diamante, de caracteristicile 
diamantelor, de tehnologia de utilizare a sculelor şi în special de procesele de 
dislocare realizate de fiecare diamant, se pot imagina şi proiecta numeroase scheme 
de distribuţie şi insertare a diamantelor la exteriorul matricelor. 

 
                        a                                b                             c                              d 

Figura 8.11 
 
În figura 8.11 sunt prezentate câteva scheme de distribuţie circulară (a), 

distribuţie pătratică (b), distribuţie liniară înclinată în raport cu razele (c) şi 
distribuţie în şiruri spirale (d). 

Ca scheme de distribuţie şi insertare a diamantelor DIAROM utilizează 
insertarea circulară (CS), insertarea intercalată (IS) şi insertarea în rile sau creste 
circulare (RS). 

 
 

8.12. Geometria profilelor coroanelor cu diamante 
 
Secţionarea longitudinală a coroanelor cu diamante pune în evidenţă geometria 

profilului suprafeţei active purtătoare de diamante şi a canalelor de circulaţie a 
fluidului de spălare. 

În figura 8.12 sunt prezentate şapte profile folosite de Van Moppes la fabricarea 
coroanelor cu diamante. 

Profilul 1, rotunjit, dă posibilitatea creşterii numărului de diamante pe 
suprafaţa activă şi asigură o avansare mai mare pe o rotaţie în roci dure şi abrazive. 

Profilul 2, semirotunjit, asigură o distribuţie mai bună şi un număr mai mic de 
diamante, corespunzător arcului de cerc şi se foloseşte pentru roci dure şi semidure. 

Profilul 3, semiplat, reduce numărul total al diamantelor insertate şi este 
destinat rocilor dure. 

Profilul 4, plat se utilizează la toate tipurile de scule cu diamante impregnate. 
Profilul 5, sfert rotunjit, se foloseşte pentru sculele destinate să disloce roci 

puţin dure cu aspect friabil, intercalaţii de cărbune, fluorină, barită, gips. 
Profilul 6, pilot cu un etaj, se foloseşte pentru scule cu faţa frontală largă destinate 

să lucreze în roci puţin dure şi semidure. Favorizează creşterea avansării, are mai 
multă stabilitate şi reduce devierea găurii. 
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Profilul 7, multietajat, este caracteristic pentru sculele cu faţa frontală largă, 
etajele servind la lărgirea în trepte. Se utilizează în rocile semidure favorizând 
creşterea avansării. 

Profile Van Moppes

1  2  3  4  
ROTUNJIT SEMI ROTUNJIT SEMI PLAT PLAT 

ROUND SEMI ROUND SEMI PLAT SQUARE 
 

5  6  7  
SFERT ROTUNJIT PILOT CU UN ETAJ MULTIETAJAT 

QUADRANT SINGLE STEPPILOT MULTISTEP 
 

Figura 8.12 
 

PROFILE DIAMANT BOART

 
CB 40 CB 30 CB 20 CB 12 CB 13 

 

Figura 8.13 
 

În figura 8.13 sunt arătate cinci profile Diamant Boart. 
CB 40, profil semicircular simetric, caracteristic pentru roci semidure şi dure 

(dolomite, calcare, anumite formaţii grozoase). 
CB 30, profil biconic simetric, caracteristic pentru formaţii dure şi extradure, astfel 

ca: gresii dure cu ciment silicios, cuarţite, granite, dolomite silicioase, calcare silicioase. 
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CB 20, profil asimetric, determinat de două curburi diferite, foarte 
corespunzător pentru carotarea formaţiilor puţin dure (moi) astfel ca: argile, 
nisipuri, sare, anhidrite, calcare. În cazul formaţiilor friabile sau alterate, circulaţia 
pentru spălare se poate face prin canale suplimentare în aşa numitul sistem de 
„descărcare frontală” sau „talpă descărcată” ca la CB 13. 

CB 12, profil cu alura generală asemănătoare cu CB 30 dar cu faţa frontală 
activă acoperită de o elice conică în relief (creastă) care în profil pune în 
evidenţă trepte. Acest profil asigură viteze mari de avansare în formaţii puţin 
dure (moi). 

CB 13, profil asimetric cu două curburi diferite, prevăzut cu creste (rile) pe 
faţa frontală activă şi cu „descărcare frontală” a circulaţiei pentru a conserva, 
respectiv, pentru a nu spăla, proba de rocă (carota) în timpul carotării 
formaţiilor alterate. 

 
 

8.13. Caracteristicile geometrice  
ale sapelor cu diamante 

 
În linii generale, geometria profilelor sapelor cu diamante se aseamănă cu cea 

a profilelor coroanelor cu diamante. Sapele trebuie să asigure, însă, dislocarea rocii 
pe întreaga suprafaţă circulară a tălpii. Pentru aceasta, ele au cel puţin o 
proeminenţă interioară care se situează până la axa de simetrie (de rotire) a sapei. 
Suprafaţa proeminenţei interioare este armată cu diamante ca şi întreaga suprafaţă 
activă şi dislocă sâmburele central de rocă (8.14). 

O caracteristică, de asemenea, foarte importantă 
a sapelor cu diamante o constituie suprafaţa conică 
interioară (centrală) notată în figura 8.14 cu unghiul i. 
Această suprafaţă are ca scop principal să ghideze 
sapa, să-i mărească stabilitatea şi să permită 
insertarea unui număr de diamante cât mai mare 
spre centrul sapei pentru o repartizare cât mai 
uniformă a sarcinii axiale. Concentrarea maximă a 
diamantelor se realizează pentru conuri cu unghiuri 
mici ca de exemplu, i = 70°. În cazul formaţiilor 
dure şi foarte dure unghiul la vârf al conului interior 
se alege în limitele 100°...130°. 

Suprafaţa conică interioară se racordează, în 
profil, cu o suprafaţă conică exterioară marcată prin 
unghiul conului e. La majoritatea sapelor, suprafaţa 
conică interioară se racordează cu o suprafaţă 
circulară marcată în figura 8.14 prin linie întreruptă. 

 
Figura 8.14 
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8.14. Tipuri de scule cu diamante 

 
Folosirea sculelor cu diamante în forarea sondelor s-a extins într-o mare 

măsură şi aceasta a determinat fabricarea lor într-o gamă foarte largă de 
tipodimensiuni. Iată câtva din cele mai caracteristice scule cu diamante fabricate 
şi utilizate pe scară industrială: 

Scule fabricare de DIAROM similare celor CHRISTENSEN: 
Sapa MD-34, figura 8.15, este dublu conică, insertată cu diamante standard cu 

dimensiuni mari de 1...5 carate fiecare. Matricea este extradură pentru a rezista la 
circulaţia fluidului cu viteze de 100...120 m/s. Circulaţia se realizează prin canale 
radiale separate între ele de câte un şir radial de diamante insertate. Această sapă 
este destinată să lucreze în nisipuri, marne foarte puţin dure (moi), sare, anhidrite şi 
calcare foarte puţin dure (moi). 

Coroana C-22, figura 8.16, este caracterizată prin canale spirale de circulaţie 
care separă sectoare de lucru, de asemenea sub formă de spirală şi pe care sunt 
insertate diamante mari de 4 pietre pe carat. Sistemul canalelor de circulaţie asigură 
un efect foarte bun de spălare şi răcire la dislocarea rocilor foarte puţin dure (moi) 
şi aderente (lipicioase). În cazul formaţiilor slab consolidate sau friabile se poate 
utiliza varianta cu canale de „descărcare frontală”. 

Sapa MD-31, figura 8.17, asemănătoare sapei MD-34, dublu conică cu conul 
central de 80°, este insertată cu diamante standard cu mărimea de 2 pietre pe carat, 
dispune pe zonele active de lucru în câte două şiruri radiale, iar pe zonele 
secundare în câte un şir. Canalele radiale şi degajările exterioare asigură o bună 
spălare a tălpii şi o îndepărtare uşoară a detritusului. Se utilizează în formaţii cu 
duritate medie ca: nisipuri şi marne stratificate. 

Sapa MD-33, figura 8.18, se caracterizează prin combinarea canalelor radiale 
de circulaţie, cu canale intermediare externe care favorizează răcirea şi spălarea. 
Profilul este dublu conic. Pentru formaţii foarte puţin dure (moi) sau de duritate medie 
se utilizează varianta MD-33-IS-50 cu diamante mari de 1...2 pietre pe carat. 
Pentru formaţii cu duritate medie: nisip, marnă, anhidrit şi calcar se utilizează 
variantele MD-33-IS-45 şi MD-33-IS-40. În formaţii mai dure: şisturi, gresii şi 
dolomite, se utilizează variantele MD-33-CS-45 şi MD-33-CS-35 cu diamante 
premium. Pe sectoarele active de lucru, între canalele de circulaţie, diamantele sunt 
insertate în 3...4 şiruri radiale. 

Coroana C-20, figura 8.19, are un profil dublu conic şi este insertată cu 
diamante premium cu mărimea de 8...12 pietre pe carat. Sistemul de circulaţie 
este alcătuit din canale radiale, canale intermediare externe şi degajări. 
Această coroană este indicată pentru formaţii cu duritate medie sau formaţii 
dure: dolomite, gresii calcaroase şi gresii compacte. Variante: C-20-CS-35 şi 
C-20-CS-30. 
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Figura 8.15 Figura 8.16 Figura 8.17 Figura 8.18 

 

   
Figura 8.19 Figura 8.20 Figura 8.21 Figura 8.22 

 
Sapa MD-41, figura 8.20, este caracterizată printr-un con central de 100° 

insertat cu diamante speciale sau armat cu o matrice cu diamante impregnate pentru 
combaterea uzării părţii centrale. Armarea acestei sape se face cu diamante 
premium cu mărimea de 8...12 pietre pe carat, în şiruri multiple pe sectoare radiale. 
Sistemul de circulaţie este alcătuit din canale radiale, canale intermediare externe şi 
degajări exterioare. Este destinată dislocării rocilor dure şi abrazive. 

Coroana C-23, figura 8.21, este caracterizată printr-un profil semirotund, 
insertată cu diamante premium cu mărimea de 12 pietre pe carat. Schema de 
insertare este de tip RS (în rile sau creste). Acest tip de insertare oferă coroanei 
robusteţe pentru dislocarea rocilor extradure şi conglomeratice. 

Sapa MD-23, figura 8.22, are o constituţie similară cu sapa MD-24 şi este 
prevăzută, în plus, cu ejectorul pentru reţinerea unor probe mici de rocă pe care, la 
extragere, le aduce la suprafaţă. Această sapă este insertată cu diamante premium şi 
este recomandată pentru roci extradure: roci eruptive, cuarţite, şisturi etc. 
Indicativul complet este MD-23-RS-25-premium. 
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Scule fabricate de J.K. SMITH & SONS: 
Coroana S.P.F.D., figura 8.23, este caracterizată prin opt sectoare armate cu 

diamante. Sistemul de circulaţie este format din canale radial-înclinate şi canale 
frontale suplimentare care asigură „descărcarea frontală”. Este destinată formaţiilor 
friabile slab recuperabile. 

Coroana S.P.3C., figura 8.24, are douăsprezece sectoare armate, separate între ele 
de canale radial-înclinate. În exterior are trei degajări de tip S. Se recomandă pentru argile 
aderente şi pentru roci la care este necesară o circulaţie optimă pentru curăţirea tălpii. 

Coroana F.F., figura 8.25, este caracterizată prin douăsprezece sectoare armate cu 
diamante şi sistem de circulaţie format din canale radiale. Se recomandă pentru roci 
dure care, pentru a fi dislocare solicită sarcini axiale mari şi necesită o bună stabilitate. 

Coroana S.T., figura 8.26, cu profil multietajat împărţit în şase sectoare 
armate cu diamante, separate prin canale radiale de circulaţie. Se caracterizează 
printr-o mare stabilitate a direcţiei de carotare (avansare) în roci stratificate cu 
duritate alternantă şi cu tendinţă naturală de deviere. 

Coroana M.W., figura 8.27, cu douăzeci şi patru sectoare armate cu diamante, 
separate prin canale radiale de circulaţie, se recomandă pentru roci dure şi fisurate 
în care este necesară o răcire mai bună, cerută de dimensiunea mică a diamantelor 
şi de constituţia matricei. 

Coroana D.R.3C., figura 8.28, cu douăsprezece sectoare armate cu diamante, 
are canale radiale de circulaţie şi trei degajări exterioare de tip I. Degajările exterioare asigură 
securitatea deteriorării, dacă pe talpă există resturi metalice şi, în acelaşi timp, 
înlesneşte manevrarea în gaură. Folosind dimensiuni şi calităţii corespunzătoare ale 
diamantelor, coroana poate fi utilizată în formaţii de la foarte puţin dure până la dure. 

Sapa S.T.F.H., figura 8.29, cu profil multietajat divizat în nouă sectoare 
armate cu diamante, cu canale radial-evazate de circulaţie a fluidului. Este 
recomandată pentru dislocarea rocilor foarte puţin dure până la dure. 

Sapa S.T.F.3., figura 8.30, asemănătoare sapei S.T.F.H., este prevăzută, în 
plus, cu degajări exterioare de tip C care asigură securitatea contra deteriorării de 
către eventuale resturile metalice pe talpă. Este recomandată pentru dislocarea 
rocilor foarte puţin dure până la dure. 

Sapa W.F.H.3., figura 8.31, cu şase sectoare armate cu diamante, separate de 
şase canale de circulaţie în formă de spirală, are în exterior trei degajări de tip S. 
Este recomandată pentru dislocarea rocilor foarte puţin dure până la semidure. 

Sapa T.F.3C., figura 8.32, are şase sectoare armate cu diamante, separate prin 
trei canale radiale de circulaţie cu secţiune constantă şi trei canale radial-evazate, 
acestea din urmă corespunzând celor trei degajări exterioare de tip I. Se recomandă 
pentru rocile foarte puţin dure (moi) până la dure, evitându-se corectarea găurii. 

Sapa H.F.F., figura 8.33, cu şase sectoare armate cu diamante, separate de o 
reţea rectangulară de canale de circulaţie. Se recomandă pentru dislocarea rocilor 
foarte dure şi pentru corectarea găurilor. Realizează găuri cilindrice cu uzură 
minimă a diametrului său. 
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Figura 8.23 Figura 8.24 Figura 8.25 Figura 8.26 
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Sapa B.F.3C., figura 8.34, este caracterizată prin două reţele de canale de 
circulaţie dispuse în formă de evantai, simetrice în raport cu axa sapei şi care 
separă faţa frontală în douăsprezece sectoare armate cu diamante, cu ariile două 
câte două egale. La partea exterioară are trei degajări de tip S. Este recomandată 
pentru dislocarea rocilor foarte dure. Distribuţia şi lungimea canalelor de circulaţie 
asigură un efect maxim de spălare a tălpii. 

Scule fabricate în U.R.S.S. 
Sapa DS-212 MS, figura 8.35, este caracterizată prin trei sectoare spiral-

evazate armate cu diamante cu mărimea de 0,10...0,22 carate pe diamant în zona 
exterioară de calibrare, respectiv, 0,28...0,34 în zona frontală şi 0,10...0,25 în zona 
centrală. Circulaţia fluidului se realizează prin trei orificii, cu secţiunea totală de 14 
cm2 şi care se continuă pe faţa frontală cu trei canale spiral-evazate, completate, la 
exterior, cu degajări de tip S. Sapa este destinată dislocării rocilor semidure la 
turaţii mari (forare cu turbină). 

Sapa DR-188 MS, figura 8.36, are şase sectoare purtătoare de diamante, 
sectoare radial-evazate, trei sub 28° şi trei sub 48°, cele din urmă întâlnindu-se pe 
axa de simetrie. Diamantele insertate sunt de mărimea 0,10...0,25 carate pe diamant 
în zona de calibrare exterioară, respectiv 0,20...0,34 pe zona frontală şi 0,15...0,20 
în zona centrală. Circulaţia se asigură prin şase canale radial-evazate sub 22°. Este 
destinată pentru dislocarea rocilor semidure. 

         
                              Figura 8.35                                                       Figura 8.36 

 
Sapa ADU-1-185, figura 8.37, cu profil conic convex sau dublu conic, are 

şase sectoare radial-evazate purtătoare de diamante şi care se întâlnesc acoperind 
total zona centrală. Matricea are duritatea 45...55 HRC, iar mărimea diamantelor 
variază între 0,21 şi 0,28 carate pe diamant. Circulaţia fluidului se face prin şase 
orificii cu diametre de 8...16 mm continuate în trei canale radiale şi trei r adial-
evazate, ultimele deschise în degajări de tip C. este destinată rocilor dure şi 
abrazive dislocate la turaţii mari. 
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                    Figura 8.37                                                    Figura 7.38 

 
Coroana KR-143 MS1, figura 8.38, are faţa frontală purtătoare de diamante 

întreruptă spre exterior de şase canale radial-evazate, alimentate de şase orificii de 
„descărcare frontală”. Mărimea diamantelor este de 0,10...0,20 carate pe diamant în 
zona de calibrare exterioară, respectiv, 0,20...0,28 în zona frontală şi 0,12...0,15 în 
zona de calibrare interioară. Este destinată rocilor semidure. 

 
 

8.15. Sarcinile axiale de lucru pe scule cu diamante 
 
La stabilirea sarcinii axiale pe scula cu diamante trebuie să se ţină seamă de: 

calitatea diamantelor, mărimea lor, rezistenţa lor la compresiune şi la forfecare, 
natura şi caracteristicile rocii, debitul şi caracteristicile fluidului, diametrul şi 
turaţia sculei, numărul diamantelor active etc. 

Constructorii de scule cu diamante recomandată, în principal, ca sarcina 
axială pe sculă să fie astfel aleasă, încât să nu se depăşească solicitarea admisibilă 
a unui diamant. 

Astfel, L.M. Van Moppes referindu-se la presiunea (pressure) sau greutatea 
(weight) pe scule cu diamante arată că „greutatea ce trebuie să fie aplicată pe o 
sculă cu diamante trebuie să fie adaptată astfel ca să se obţină o viteză de avansare 
pe diamant şi rotaţie, care să facă scula capabilă să realizeze cea mai bună 
performanţă, înainte ca diamantele să fie polizate (uzate). Această viteză de 
avansare trebuie să fie menţinută prin reducerea sau creşterea greutăţii pe sculă, 
urmărindu-se variaţiile durităţii rocilor. Greutatea maximă admisă pe fiecare sculă 
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variază cu numărul de diamante lucrătoare, insertate pe aria frontală sau în cazul 
sculelor cu diamante impregnate variază cu aria feţei frontale. Această greutate 
variază, de asemenea, cu tipul diamantului şi cu sarcina sa de lucru în siguranţă”. 

Considerând ca diamante active 2/3 din cantitatea totală a diamantelor insertate, 
exprimată în carate, se propune ca greutatea pe sculă să se calculeze cu relaţia: 

3

FMQ2
P


  (8.5) 

unde Q este cantitatea totală a diamantelor insertate, în carate; 
M – mărimea medie a diamantelor insertate, în pietre pe carat; 
F – greutatea (forţa) maximă admisă pentru încărcarea unui diamant, în lbs 

sau daN. 
Greutăţile maxime admisibile pentru încărcarea diamantelor folosite de L.M. 

Van Moppes sunt următoarele: 
VM BORTZ (VMI la VMDIII) = 7 lbs (3,18 daN) pe diamant 
CONGO = 5 lbs (2,27 daN) pe diamant 
CARBONADO = 15 lbs (6,80 daN) pe diamant 
IMPREGNATE = 200 lbs (90,72 daN) pe cm2 

 

Greutatea pe scula cu diamante impregnate se poate calcula cu relaţia: 
pAP   (8.6) 

unde A este aria frontală a sculei, în cm2; 
p – presiunea admisă pe aria frontală, în lbs/cm2 sa daN/cm2. 

Admiţând că greutatea (sarcina axială) pe scula cu diamante a fost bine aleasă 
rezultă că datorită durităţii lor şi, respectiv, rezistenţei la compresiune şi forfecare, 
în interiorul diamantelor nu se dezvoltă, în condiţii normale, stări critice de 
tensiune. În timpul acţiunii unui diamant asupra rocii, starea critică de tensiune se 
dezvoltă în rocă şi aceasta din urmă este dislocată, rezultând particule de rocă ale 
căror dimensiuni sunt determinate de natura şi rezistenţa rocii, de sarcina axială şi 
adâncimea de pătrundere a diamantului în rocă etc. 

Dacă dimensiunea d, a particulelor de rocă (detritusului) este mai mare decât 
distanţa dintre suprafaţa matricei şi suprafaţa rocii, figura 8.39, adică hed  , 
atunci matricea transmite o parte din sarcina axială, 
rocii din talpă, prin intermediul detritusului. Aceasta 
conduce la uzarea matricei. Zona cea mai 
periculoasă de uzare a matricei este în jurul 
diamantului, reducându-se domeniul de încastrare şi 
creând posibilitatea smulgerii diamantului din 
matrice. Smulgerea unui diamant din matrice şi 
rostogolirea lui pe talpă conduce la zdrobirea tuturor 
diamantelor din matrice întâlnite pe el. Se creează, 
de obicei, o uzură inelară a matricei, aceasta, lipsită 
de diamantele active, alunecă pe suprafaţa rocii fără Figura 8.39 
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avansare şi suprimă şi celorlalte diamante încă nedistruse, posibilitatea de a 
acţiona, de a disloca roca şi de a avansa. 

Pe de altă parte, contactul forţat dintre detritus şi matrice poate conduce la 
aderarea lor, lipirea detritusului de matrice, micşorarea spaţiului dintre matrice şi 
talpă, înrăutăţirea procesului de răcire a diamantelor şi „arderea” parţială sau totală 
a diamantelor, uneori, chiar „arderea” (deteriorarea) parţială a matricei. 

Recomandările cu caracter general făcute de Christensen pot fi urmărite în figura 
8.40 în care curba 1 reprezintă sarcina iniţială pe sculă, curba 2 – sarcina minimă, curba 3 
– sarcina maximă în roci dure (tari) şi curba 4 – sarcina maximă în roci puţin dure (moi). 

 

            
                                 Figura 8.40                                                       Figura 8.41 

 

În figura 8.41 este prezentată variaţia sarcinii axiale pe sculă în funcţie de 
sarcina pe diamant şi de numărul diamantelor insertate. Astfel, pentru o sarcină de 
2 daN pe diamant, curba 1 este calculată pentru un număr minim de diamante 
insertate, iar curba 2 pentru un număr maxim de diamante insertate. La fel, pentru o 
sarcină de 5 daN pe diamant, curba 3 corespunde cantităţii minime, iar curba 4, 
cantităţii maxime de diamante insertate. 

Figura 8.42 reprezintă recomandările făcute de 
DIAROM cu privire la variaţia sarcinii axiale pe 
sculă în funcţie de diametru exterior, în cazul forării 
în roci puţin dure (moi) şi dure (tari), cum şi pentru 
cazul carotării rocilor. 

Unele recomandări ale constructorilor de scule 
cu diamant se referă la limitarea sarcinii axiale în 
funcţie de aria suprafeţei active a sculei. Astfel, 
pentru dislocarea rocilor dure şi foarte dure se 
recomandă ca sarcina pe unitatea de arie să nu Figura 8.42 
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depăşească 320 daN pe inch2 sau 50 daN pe cm2, iar pentru rocile puţin dure şi 
semidure sarcina poate ajunge până la 463 daN pe inch2 sau 72 daN pe cm2. 

Raportând sarcina axială la unitatea de măsură a diametrului sculei se 
recomandă sarcini de la 1 tonă pe fiecare inch din diametru sau 394 daN pe fiecare 
cm din diametru, pentru sculele cu diametre reduse până la 3 tone pe inch sau 1180 
daN pe cm, în cazul sculelor cu diametre mari. 

Sarcina axială iniţială, până la modelarea tălpii după sculă, nu va depăşi 1/8 
din sarcina maximă, iar sarcina minimă, în condiţii normale de lucru, va fi de ½ din 
valoarea maximă. 

 
 

8.16. Turaţiile de lucru ale sculelor cu diamante 
 
În condiţiile unei roci perfecte omogene fără fisuri şi incluziuni, ale unei 

sarcini axiale adecvate şi ale unui debit perfect corespunzător spălării tălpii de 
detritus şi răpirii perfecte a diamantelor în zonele de contact, turaţiile sculelor cu 
diamante, respectiv, vitezele periferice de deplasare a diamantelor sunt nelimitate. 
Experimentele efectuate au confirmat că, pentru diametre mici de scule, se menţine 
proporţionalitatea (liniaritatea) perfectă a creşterii vitezei de avansare cu turaţia, 
până la valori mari ale turaţiei, adică de ordinul a 4000...5000 rotaţii pe minut. 

În realitate, în cazul general, nu se pot respecta condiţiile de perfecţiune. 
Astfel, de obicei rocile sunt neomogene, fisurate, cavernoase, cu alternanţe de 
duritate etc. Lipsa de continuitate a masei rocii poate conduce la spargerea 
diamantelor solicitate la şocuri. În multe cazuri, răcirea diamantelor poate fi 
imperfectă din cauza debitului insuficient, a geometriei neadecvate a suprafeţei de 
lucru sau a sistemului de circulaţie sau din cauza aderării detritusului la suprafaţa 
sculei (manşonarea sculei). Lipsa unei 
răciri corecte poate provoca „arderea” 
parţială sau totală a diamantelor. 

Aşadar, în condiţiile reale, vitezele 
periferice de deplasare a diamantelor şi 
prin urmare şi turaţiile corespunzătoare 
ale sculelor sunt limitate. 

Christensen, respectiv DIAROM 
recomandă pentru rocile semidure viteze 
periferice maxime de deplasare a 
diamantelor de 2...3 m/s, iar pentru 
rocile foarte dure şi extradure şi 
abrazive 0,8 m/s. 

Pentru sculele cu diamante fabricate în U.R.S.S. şi folosite în roci compacte, 
omogene, slab abrazive, fără intercalaţii, cu duritate relativ mică, sunt 
recomandate viteze periferice de 3...5 m/s. Pentru rocile fisurate, cu intercalaţii şi  

Figura 8.43 
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variaţii de duritate, pentru evitarea deteriorării diamantelor se recomandă 
reducerea vitezelor periferice la circa 50%, adică la 2,5...3 m/s. Astfel, pentru 
sapele cu diametre 142, 158, 186 şi 208 mm sunt recomandate, corespunzător, 
turaţiile 400, 350, 300 şi 250 rot/min. 

În figura 8.43 sunt prezentate curbele de variaţie a limitelor superioare şi 
inferioare ale turaţiilor recomandate de către DIAROM pentru diferitele tipuri de 
roci. Variaţiile limitelor se consideră a fi dependente de duritatea rocilor dislocate. 

 
 

8.17. Circulaţia fluidului de forare  
la dislocarea rocilor cu scule cu diamante 

 
În timpul dislocării rocilor cu scule cu diamante, fluidul de forare trebuie să 

cureţe cât mai perfect detritusul de pe talpă şi să răcească diamantele în zona de 
contact a acestora cu roca pentru a fi evitată „arderea” lor. În acest scop, cea mai 
mare cantitate de fluid este dirijată prin canale de circulaţie mărginite pe circa ¾ 
din secţiune de către matricea în care sunt practicate şi pe circa ¼ din secţiune de 
către suprafaţa rocii care înconjoară scula. Prin rotirea sculei în jurul axei sale, 
canalele de circulaţie sunt deplasate continuu pe suprafaţa rocii şi prin acesta 
detritusul întâlnit de curentul de fluid este îndepărtat din zona de dislocare şi 
transportat la suprafaţă prin spaţiul inelar. 

O anumită parte a fluidului de forare trimis în zona de dislocare se strecoară ca 
o pânză prin spaţiul dintre suprafaţa matricei şi suprafaţa rocii încă nedislocată şi 
îndeplineşte, în principal, rolul de fluid de răcire, pe lângă cel de curăţire a tălpii. 

Răcirea diamantelor este ajutată şi de faptul că prin deplasarea sa pe talpă, 
fiecare diamant ia contact continuu cu altă rocă şi fluid, la temperatura ambiantă, 
relativ, mai redusă. 

Sistemul de circulaţie asigură răcirea diaman-
telor, curăţirea tălpii şi combaterea „încărcării” sau 
manşonării sculei, dacă şi numai dacă fluidul de 
circulaţie este pompat la talpă într-un debit 
suficient pentru condiţiile de lucru. 

Christensen, respectiv, DIAROM recomandă 
ca debitele de circulaţie să fie corespunzătoare 
diametrelor sculelor utilizate. Aceste recomandări 
sunt ilustrate în figura 8.44 din care rezultă şi 
faptul că pentru acelaşi diametru exterior al unei 
sape sau al unei coroane debitul minim indicat este 
acelaşi, dar debitul maxim este diferit. 

În practică, debitul se controlează prin urmărirea presiunii de refulare indicată 
de manometru. 

Figura 8.44 
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O scădere a presiunii provine totdeauna dintr-o scădere a debitului la sculă, 
datorită fie scăderii debitului la pompe, fie pierderilor de fluid în eventualele fisuri 
ale garniturii sau alte cauze. 

Creşterea presiunii indică fie o creştere a vâscozităţii fluidului, fie manşonarea 
sculei. Apariţia manşonării impune „descărcarea” imediată a sculei şi restabilirea 
presiunii normale. 

O creştere lentă a presiunii poate indica o uzură progresivă dar anormală a 
sculei de dislocare şi este determinată de reducerea spaţiului de trecere dintre 
matrice şi roca din talpă. 

Aşadar, debitul de fluid şi ansamblul sistemului de circulaţie trebuie să asigure 
curăţirea tălpii de detritus, combaterea manşonării şi răcirea diamantelor. 

 
 

8.18. Uzarea sculelor cu diamante 
 
Procesele de uzare a sculelor cu diamante pot afecta atât diamantele cât şi 

matricea sculei. 
Uzarea diamantelor se poate manifesta prin ardere, forfecare, polizare 

(lustruire), smulgere şi zdrobire. 
Arderea, respectiv, grafitizarea diamantelor este posibilă atunci când răcirea 

lor este necorespunzătoare şi când temperatura de contact depăşeşte pe cea de 
ardere a diamantelor (450°...850°C). Răcirea necorespunzătoare este favorizată de 
un debit de fluid insuficient, de o distribuţie neadecvată a canalelor şi suprafeţelor 
de circulaţie sau de manşonarea parţială sau totală a sculei. Manşonarea, la rândul ei, 
este provocată de insuficienţa debitului, de conţinutul în solide şi vâscozitatea prea 
mari ale fluidului de forare sau de adâncimea prea mare de pătrundere a 
diamantelor în rocă, adică mai mult decât 10% din mărimea expunerii. 

În urma arderii parţiale a unui diamant, pe acesta apare o suprafaţă plată, 
paralelă cu suprafaţa tălpii. 

Forfecarea diamantelor apare, de regulă, în cazul utilizării sculelor cu 
diamante mari şi cu expunere mare în roci dure şi foarte dure sau în roci cu 
intercalaţii dure. Forfecarea se produce datorită unui efort mare dar mai ales 
datorită unui efort mic, repetat, care conduce la forfecarea prin oboseală. 

Smulgerea diamantelor, respectiv, ieşirea diamantelor din matrice se poate 
produce în cazul unei matrice puţin rezistentă, când matricea se uzează în jurul 
diamantului prin acţiunea detritusului sau a fluidului de circulaţie cu abraziv sau în 
cazul acţiunii vibraţiilor provocate de oscilaţiile axiale ale sculei la o apăsare 
insuficientă, turaţie neuniformă sau neomogeneitate a rocii. 

Zdrobirea sau spargerea diamantelor este provocată de şocurile ce apar în cazul 
rocilor neomogene şi fisurate, de resturile metalice existente pe talpă dacă gaura 
nu a fost suficient pregătită, precum şi în oricare caz în care pe talpă au apărut 
diamante smulse sau resturi ale diamantelor zdrobite sau forfecate. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru Tocan 
 

 168

Polizarea sau lustruirea diamantelor este posibilă în timpul dislocării rocilor 
dure sau extradure cu caracter abraziv, dar este provocată cu intensitate apreciabilă 
de către praful de diamant care poate să apară pe talpă în urma forfecării, smulgerii, 
zdrobirii şi sfărâmării anterioare a altor diamante. 

Uzarea matricei poate fi provocată de circulaţia fluidului cu conţinut de 
particule abrazive, de particule sau praf de diamant rezultate din uzarea 
diamantelor, cum şi de detritusul format în urma dislocării, dacă acesta nu este 
curăţat bine de pe talpă sau dacă are dimensiuni prea mari. Resturile metalice 
posibile pe talpă constituie o cauză din cele mai grave pentru uzarea matricei. 

 
 

 
 

Figura 8.45 
 

În figura 8.45 sunt arătate 12 scheme de uzuri tipice posibile ale matricei sapei 
cu diamante, stabilite de C. Marx în urma studierii unui mare număr de sape 
Christensen, astfel: 

a. Uzură inelară („O-ring”) a diamantelor şi matricei pe suprafaţa frontală a 
sapei, datorită diamantelor smulse şi zdrobite. 

b. Uzarea conului interior datorită răcirii insuficiente. 
c. Uzarea conului interior datorită abrazivităţii rocii. 
d. Uzarea conului interior şi a rotunjirii exterioare din cauza neliniarităţii 

axelor sapei şi prăjinilor grele precum şi a pendulării excentrice a prăjinilor grele. 
e. Uzarea exterioară a sapei, a zonei de calibrare a găurii, datorită corectării 

găurii pe intervale mari, în roci abrazive sau cu sarcini axiale mari. 
f. Uzarea rotunjirii interioare prin acţiunea abrazivă a fluidului de circulaţie 

(eroziune). 
g. Uzarea frontală totală prin acţiunea abrazivă a fluidului de circulaţie (eroziune). 
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h. Uzura vârfurilor diamantelor, în cazul unei spălări (circulaţii) insuficiente la 
sarcini axiale sau turaţii prea mari sau în cazul folosirii unor sape insertate cu 
diamante necorespunzătoare caracteristicilor rocii traversate. 

i. Uzura excentrică exterioară a sapei cauzată de flambarea prăjinilor grele şi 
lipsa stabilizatorilor. 

j. Uzura ireală (inexistentă), constatându-se că sapa nu avansează din cauza 
neconcordanţei dintre mărimea diamantelor şi caracteristicilor rocilor traversate sau 
a regimului de lucru necorespunzător (sarcina axială, turaţia şi debitul). 

k. Uzura frontală şi a umerilor sapei provocată de resturile metalice rămase în 
sonda care nu a fost bine pregătită pentru forarea cu sape cu diamante. 

l. Uzura frontală şi a umerilor sapei provocată de resturile metalice rămase în 
sonda care nu a fost bine pregătită pentru forarea cu sape cu diamante. 

 
 

8.19. Recuperarea diamantelor din scule uzate 
 
Sculele cu diamante folosite pentru dislocarea rocilor se uzează mai mult sau 

mai puţin, în funcţie de concordanţa dintre construcţia sculei şi rocă, condiţiile de 
exploatare, timpul de menţinere pe talpă etc. 

Experienţa demonstrează că în condiţii corecte de alegere şi exploatare, în 
matricea sculei rămân 60...70% din diamantele sculei. Aceasta face ca după 
folosirea lor sculele cu diamante să fie supuse unor tratamente speciale pentru 
eliberarea din matrice a diamantelor şi recuperarea lor. Astfel, de exemplu, pentru 
eliberarea şi recuperarea diamantelor, UfNII a folosit procedeul descompunerii 
anodice a aliajului de sinterizare a matricei. Pentru aplicarea procedeului se 
utilizează un recipient din faianţă în care se găseşte acid azotic cu concentraţie de 
20%. Scula cu diamante se scufundă în acidul azotic şi se conectează la borna 
pozitivă a unei surse de curent continuu servind ca anod (+). Sub scula cu diamante 
se găseşte o placă din oţel inoxidabil care se leagă la borna negativă a sursei 
servind drept catod (–). Forma plăcii urmăreşte forma matricei sculei iar distanţa 
dintre placă şi matrice se reglează prin ridicarea sau coborârea sculei. 

Între anod (sculă) şi catod (placă) se stabileşte un curent electric continuu cu o 
intensitate de 16...18 V şi o intensitate de 100...130 A care favorizează trecerea 
liantului din matrice în faza lichidă a instalaţiei. Timpul de descompunere a matricei 
este de 3 la 14 ore, în funcţie de dimensiunile şi calitatea matricei şi poate fi redus chiar 
la jumătate, prin acoperirea canalelor de circulaţie cu o peliculă de clorură de vinil. 

În timpul funcţionării, recipientul este închis cu un capac care se leagă prin 
furtun la instalaţia de aspiraţie şi evacuare a vaporilor nocivi de acid azotic în 
atmosferă, la distanţă. 

„Noroiul” rezultat din carbura de wolfram împreună cu diamantele se culeg 
într-o cuvă din viniplast unde se adaugă un amestec de acid clorhidric şi azotic. 
După dizolvarea completă a „noroiului”, diamantele se spală cu apă şi se „călesc”, 
timp de o oră, într-un cuptor la temperatura de 500°C, în atmosferă controlată. 
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După recuperare, diamantele se sortează în: diamante întregi, diamante parţial 
uzate (mai puţin de jumătate) şi diamante zdrobite. Primele două categorii pot fi 
refolosite la insertarea şi ultimul la impregnarea unor noi scule cu diamante. 

În urma recuperării diamantelor de la 40 scule uzate în roci dure şi abrazive a 
rezultat că pentru dislocarea rocilor s-au consumat 49,4% din diamantele insertate 
iniţial la sape şi 40,3% din diamantele insertate iniţial la coroane. 

Diamantele recuperate au fost sortate astfel: 
 

Diamante întregi % uzate % zdrobite % total % 
din sape 28,6 16,8 5,2 50,6 
din coroane 30,8 22,9 6,0 59,7 

 

Consumul specific de diamante pentru dislocarea rocilor cu sculele de mai sus 
a fost de circa 1,5 carate pe metru carotat şi de circa 2 carate pe metru forat. 

Literatura de specialitate arată că pentru dislocarea rocilor cu scule cu diamante 
se consumă 0,9...1,8 carate pe metru carotat şi 1,2...2,4 carate pe metru forat. 

Consumul specific de diamante depinde de tipul şi dimensiunea sculei cu 
diamante, de tehnologia de utilizare a sculei (sarcină axială, turaţie, debit de 
circulaţie), de calitatea diamantelor şi de natura şi caracteristicile rocii. 
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Capitolul 9 
 

CONSTRUCŢIA ŞI ACŢIUNEA DE DISLOCARE  
A SCULELOR CU LAME 

 
 

9.1. Sapa „coadă de peşte” (CP) 
 
Trecerea de la forarea percutantă la forarea rotativă, în rocile cu rezistenţă 

relativ mai mică, a folosit ca sculă de dislocare, o sapă cu lame denumită, după 
geometria ei, sapă coadă de peşte „CP”, semănând într-adevăr cu o coadă de peşte. 

Procesul de dislocare mecanică realizat de această sapă 
este un proces simplu tipic de aşchiere, fiecare punct al 
muchiei de aşchiere deplasându-se, după cum vom arăta prin 
calculele ulterioare, după elice, al cărui pas H este egal cu 
avansarea H a sapei pe o rotaţie. 

Întrucât rocile sedimentare, de tipul marnelor, argilelor şi 
nisipurilor situate la mică adâncime, sunt puţin rezistente (slab 
consolidate), avansarea H a sapei pe o rotaţie este relativ mare. 
În aceste condiţii, geometria elicoidală a suprafeţei descrise de 
muchiile de aşchiere determină însăşi geometria „coadă de 
peşte” a muchiilor sapei. 

 
 

9.2. Sape drepte 
 
Sapele drepte reprezintă o variantă a sapelor „coadă de peşte” (cu două lame), 

adaptată rocilor sedimentare situate la adâncime relativ mai mare, mai puternic 
tasate şi consolidate, care opun o rezistenţă mai mare la aşchiere şi, prin urmare, 
avansarea H a sapei pe o rotaţie este, relativ, redusă. 

Valoare redusă a mărimii pasului H al suprafeţei elicoidale descrise de 
muchiile de aşchiere, precum şi rezistenţa mai mare a rocii forate determină 
modificarea geometriei muchiilor de aşchiere în sensul că acestea devin muchii 
drepte, cu o deviere de 5°–10° faţă de planul normal al axei sapei. 

Aşa cum se arată în figura 9.2 (a şi b), la sapele drepte, fie că sunt groase (a) 
fie că sunt subţiri (b), se deosebesc următoarele elemente principale: 

1 – căile de circulaţie a fluidului de forare 
2 – orificiile de spălare 
3 – muchiile laterale de calibrare a sondei 
4 – muchiile active de aşchiere 

     Figura 9.1 
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a                                                             b  

Figura 9.2 
 

Ds – diametrul sapei (sondei) 
 – degajarea centrală 
D1 – diametrul corpului 
d0 – diametrul orificiilor de spălare 
l – lungimea muchiei laterale 
L – lungimea sapei 
Partea activă a sapelor cu lame este 

caracterizată prin unghiurile constructive şi anume: 
 – unghiul de aşchiere 
 – unghiul de ascuţire 
 – unghiul de degajare 
 – unghiul de aşezare 
Valorile unghiurilor constructive variază în 

funcţie de natura rocii pentru care este destinată sapa. 
Practica industrială recomandă valorile arătate în următorul tabel: 
 

Roca  c m p 

marne plastice şi nisipuri 
slab consolidate 

70° 12°–14° 20° 26°–28° 

marne nisipoase şi şistoase  75°–80° 14° 20° 26°–28° 
nisipuri cimentate şi gresii 85° 16° 23° 30° 
 

Din tabel se observă că unghiul de ascuţire este variabil având valori mai mici 
către axa sapei şi mai mari către periferia laterală a sapei. 

Figura 9.3 
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Experimentele au demonstrat că pentru unghiuri de ascuţire sub 120 – 140 s-au produs 
ruperi ale lamelor sapelor astfel că variaţia valorii unghiului de ascuţire este reclamată de 
lucrul mecanic executat de fiecare element de lungime al muchiei şi de condiţiile 
de rezistenţă. 

Valoarea lucrului mecanic efectuat este funcţie de distanţa elementului de 
muchie activă, în raport cu axa sapei, deci cu cât elementul activ este mai depărtat 
de axă, el efectuează un lucru mecanic de dislocare mai mare. 

Forţa rezistentă opusă de rocă este aceiaşi pentru fiecare element de muchie dar 
momentul rezistent este proporţional cu distanţa faţă de axa sapei, ceea ce impune 
lamei o creştere a unghiului de aşchierea către periferie (către muchia laterală). 

Este de subliniat, de asemenea, că diametrul sapei Ds se construieşte, în 
general, cu 20 mm mai mare decât diametrul corpului D1, iar lungimea muchiei 
laterale l este de 200 mm în mod obişnuit sau de 250-300 mm în cazuri speciale. 

Feţele laterale formează un unghi posterior de 12° în cazul general sau poate 
ajunge până la 40°–45°, când se urmăreşte să se menţină verticalitatea sondei. 

Experimentele de laborator şi industriale au demonstrat că lucrul sapelor cu 
două lame depinde în mare măsură şi de dimensiunea şi poziţia orificiilor de 
spălare faţă de talpă. După cum se observă din desenele de construcţie ale 
sapelor, cele groase au rolul de a apropia capătul inferior al orificiilor de spălare 
de talpa sondei. 

Dimensiunile orificiilor şi poziţia lor trebuie astfel alese încât energia cinetică 
a jeturilor, la nivelul tălpii sondei, să fie optimă în raport cu natura rocii forate. 

Căderea de presiune în orificii se admite de 10–20 atmosfere iar viteza jetului 
să se menţină la minimum 50 m/s. 

 
 

9.3. Sape cu trei lame 
 
Sapele cu trei lame, respectiv cu trei muchii active, sunt 

construite dintr-un corp de oţel 1, în interiorul căruia se 
practică filetul mufei 2, cavitatea de spălare 3 şi orificiile 
pentru duzele de spălare 4. 

Pe exteriorul corpului se sudează cele trei lame încărcate 
(armate) cu aliaj dur şi dispune astfel ca muchiile active 
inferioare să fie dispuse la 120°. 

Geometria părţii active a celor trei lame este 
asemănătoare geometriei lamelor sapei drepte. 

Sapele cu trei lame prezintă o serie de avantaje în 
raport cu sapele drepte, atât sub aspectul realizării unor 
sonde de secţiune aproape perfect circulară cât şi sub 
aspectul proceselor de dislocare, în sensul creşterii vitezelor 
de avansare şi a avansării pe sapă, în condiţiile asigurării 
aceleiaşi presiuni de contact între sapă şi roca traversată. Figura 9.4 
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Pentru asigurarea unei presiuni egale pentru ambele cazuri, sarcina axială pe 
sapa cu trei lame trebuie să fie de circa 1,5 ori mai mare decât pe sapa dreaptă (cu 
două lame). 

 
 

9.4. Sape drepte cu muchii întrerupte 
 
Sapele cu muchii întrerupte, după cum se poate vedea în 

figura 9.5, sunt, în fond, sape drepte, având lungimea 
muchiilor de aşchiere în contact cu talpa redusă la circa 
jumătate din diametrul sapei Ds. 

Din punctul de vedere al proceselor de dislocare, sapa cu 
muchii întrerupte prezintă, în raport cu sapa dreaptă cu muchii 
continue, două avantaje: 

1. Pentru aceiaşi sarcină axială P, presiunea de contact p 
dintre sapă şi rocă se dublează, favorizând sensibil adâncimea 
de pătrundere în rocă. 

2. Elementele notate cu numere pare şi impare acoperă 
zonele corespunzătoare de pe talpă (arătate în figură), 
determinând reducerea rezistenţei rocii fiecărei zone din 
talpa sondei. 

Literatura de specialitate subliniază că, folosind sapele cu muchii întrerupte în 
marne plastice, s-au obţinut viteze mecanice de 1,25 – 1,50 ori mai mari decât cu 
sapele obişnuite. 

 
 

9.5. Sape cu muchii în trepte 
 
Ca şi în cazul sapelor cu muchii întrerupte, caracterul 

stării de tensiune care ia naştere în rocă în perioada care 
precede procesul de dislocare şi valorile limitei de rezistenţă a 
rocii sub acţiunea sapei cu muchii în trepte depinde de 
condiţiile în care se aplică sarcina asupra rocii. În funcţie de 
geometria tălpii şi de suprafeţele libere, dislocarea rocii poate 
avea loc la valori diferite ale limitei de rezistenţă; valoarea 
durităţii aceleiaşi roci este diferită. 

Cercetările experimentale efectuate în vederea studierii 
proprietăţilor fizico-mecanice ale rocilor au arătat că rezistenţa 
majorităţii rocilor, în cazul compresiunii monoaxiale, este de 5 
– 10 ori mai mică decât la compresiune triaxială. 

În cazul sapelor cu trei lame, în trepte, treapta inferioară 
de diametru d, dislocă o parte relativ mică de rocă din talpa 

Figura 9.5 

Figura 9.6 
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aflată în stare de compresiune triaxială şi condiţionează formarea treptei inelare 
superioare, în care rezistenţa opusă de rocă se reduce sensibil, uşurând condiţiile de 
dislocare. Muchiile aflate pe treapta sau pe treptele superioare au rolul de lărgire a 
sondei, în condiţiile unei stări de tensiune a rocii modificate, care duce la 
micşorarea momentului total, necesar pentru dislocarea rocii, mărind astfel 
productivitatea sapei pentru o sarcină axială dată. 

La o sondă forată cu sape în trepte, cu viteză 
mecanică aproximativ egală cu viteza mecanică 
realizată cu sape drepte, avansarea pe sapă a crescut de 
două ori, viteza operativă de 1,4 ori, numărul de 
marşuri s-a redus la jumătate iar preţul de cost pe 
metrul forat s-a redus cu 36 procente. 

Experimentele de laborator au pus în evidenţă, aşa 
cum arată curbele din figura 9.7, că vitezele mecanice 
realizate cu sapele cu muchii în trepte (curbele 2, 3, 4 
şi 5) rămân toate superioare, în timp, vitezei mecanice 
realizată cu sapa dreaptă (curba 1). 

O importanţă deosebită o are alegerea raportului i dintre diametrul treptei 
inferioare d şi diametrul treptei superioare D: 

D

d
i   

Curbele arătate în figură sunt corespunzătoare următoarelor rapoarte: 
curba 2 – i2 = 0,138 
curba 3 – i3 = 0,275 
curba 4 – i4 = 0,474 
curba 5 – i5 = 0,632 
La sapele în trepte, în cazul valorilor mari ale raportului i, uzura sapei se 

caracterizează prin uzura treptei inferioare, iar în cazul valorilor mici ale raportului 
i, prin uzura treptei superioare. 

 
 

9.6. Sapa şpiţ (vârf de lance) 
 
După cum arată şi desenul din figura 9.8, muchiile active ale 

acestei sape formează un unghi mai mic de 180°, prezentându-se sub 
forma unui vârf de lance. 

Sapa lance se foloseşte pentru corectarea pereţilor sondei, pentru 
frezarea dopurilor de ciment în coloane sau a dopurilor de nisip din 
coloane (la sondele în exploatare), pentru trecerea pe lângă o garnitură 
ruptă şi rămasă în sondă şi pentru alte operaţii speciale. 

 

Figura 9.7 

Figura 9.8 
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9.7. Sapa spirală 

 
Sapa spirală este o sculă cu muchiile de aşchiere asemănătoare cu 

cele ale sapei lance, având corpul răsucit cu 180°, ceea ce îi asigură 
calitatea ca muchiile laterale să vină în contact cu întreaga suprafaţă a 
pereţilor sondei. Această calitate asigură forarea unei sonde de secţiune 
perfect cilindrică. 

Prin construcţia sa, sapa spirală este scula cea mai adecvată pentru 
înaintare pe scocul penei de deviere, în cazul forării dirijate. 

 
 

9.8. Sapa pilot 
 
Creată de O. Lecca şi N. Pârvulescu, sapa este alcătuită dintr-un corp principal cu 

diametrul d1, având montate pe capul ogival inferior două lame a, asemănătoare sapei 
drepte şi care forează gaura premergătoare de diametru redus d2, iar mai 
sus, pe corp, sunt montate alte două lame b, dispuse la 90°. Acestea, prin 
rotire în jurul axei corpului principal, lărgesc gaura la diametrul D. 

Având un diametru de gabarit Dg, a cărui valoare este cuprinsă 
între D şi d2, sapa pilot are avantajul că fiind introdusă într-o coloană 
cu diametrul interior puţin mai mare decât diametrul de gabarit 
reuşeşte să foreze sub şiu o gaură al cărei diametru D depăşeşte ca 
valoare diametrul exterior al coloanei prin care sapa a fost introdusă. 

Aşadar, sapa excentrică cu pilot se utilizează pentru realizarea 
unui program de tubare mai restrâns (coloane cu diametre mai 
apropiate) şi pentru alte cazuri speciale de forare sub coloană. 

Alte sape cu destinaţie specială: 
– sapa parabolică 
– sapa cu patru lame 
– sapa expandabilă 
 
 

9.9. Lărgitoare cu lame 
 
Deosebim două tipuri principale de lărgitoare şi anume: 
a) lărgitoare cu lame fixe 
b) lărgitoare cu lame articulate 
 
Lărgitoare cu lame fixe, arătate în figura 9.11, se montează în 

componenţa garniturii de forare, în zona în care sunt necesare 
intervenţii tehnice (lărgirea găurii simultan cu forarea normală la 

Figura 9.9 

Figura 9.10 

Figura 9.11 
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diametrul mai mic, corectarea unei găuri de secţiune neregulată, lărgirea găurii cu 
tendinţă de strângere etc.). 

 
Lărgitorul cu lame articulate hidraulic (figura 9.12). Având calitatea 

retragerii lamelor în corp, când nu circulă fluidul de forare, se utilizează pentru 
realizarea unui program de tubare mai restrâns, pentru realizarea unui spaţiu inelar 
mai mare, în vederea unei mai bune cimentări, pentru pregătirea sondei în zona 
stratului productiv etc. 

 

  
Figura 9.12 Figura 9.13

 
 

9.10. Spaţiile parcurse de punctele muchiei  
de aşchiere a unei sape cu lame 

 
Fie OA, muchia de aşchiere a unei sape cu lame, muchie situată pe axa Ox. În 

procesul de lucru pe talpă, muchia OA se roteşte în jurul axei Oz şi în acelaşi timp 
se deplasează pe direcţia axei Oz, realizând dislocarea rocii prin aşchiere. 

Muchiile de aşchiere ale unei sape cu lame descriu suprafeţe elicoidale formate 
din mulţimea curbelor elicoidale descrise de punctele muchiilor şi ale căror ecuaţii 
parametrice sunt: 

tcosx   

tsiny   (9.1) 

t
2

e
z 




  

unde:  – distanţa de la punct la axa Oz; 
 – viteza unghiulară; 
e – numărul muchiilor de aşchiere; 
– pătrunderea unei lame pe o rotaţie; 
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eꞏ = h – avansarea sapei pe o rotaţie; 
 t – timpul. 

Spaţiul parcurs de un punct A de pe muchia de aşchiere în timpul T este 

 
T

0

222 dzdydxS  (9.2) 

în care:  tdtsindx   
  tdtcosdy   

  dt
2

e
dz 




  

adică 
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Ţinând seama că avansarea sapei în timpul T este 

T
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e
T

60

ne
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de unde, 
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rezultă 
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e
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9.11. Unghiul dintre suprafaţa elicoidală a tălpii  
şi planul normal la axa sondei 

 
Ecuaţia suprafeţei elicoidale va fi analoagă ecuaţiei (9.1) 

tcosx   

tsiny   (9.3) 

Ut
2

e
z 
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În general   uU . 

În cazul de faţă luăm 0
d

dU



 

Din primele două expresii rezultă: 

ttg
x

y
  adică 

x

y
arctgt   

Introducem în a treia expresie 

U
x

y
arctg

2

e
z 




  (9.4) 

Direcţia mişcării lamei (muchiei) se determină prin unghiul de pantă al 
planului tangent în punctul M (xo, yo, zo) în raport cu planul xOy. 

În acest caz ecuaţia planului tangent va avea următoarea formă: 

      0zz
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z
yy
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z
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M

o
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  (9.5) 

în care 
Mx

z










 şi 
M

y

z











 sunt valorile derivatelor parţiale z în raport cu x şi y 

în punctul M (xo, yo, zo) 
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Introducând valorile găsite în ecuaţia (9.5) avem 

      0zz
2

ex
yy

2

ey
xx o2o2o 






















  (9.6) 

 

Unghiul diedrul dintre două plane 
0DzCyBxA 1111   

şi 0DzCyBxA 2222   
 

se determină cu ajutorul relaţiei: 
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2
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2
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  (9.7) 
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Având planul care determină direcţia mişcării muchiei de aşchiere a sapei, dat prin 
expresia (9.5) iar planul perpendicular pe axa de rotire a sapei xOy (axa de rotire = axa z) 
fiind z = 0, şi determinând coeficienţii 

0A;
2

ye
A 22

o
1 




  

0B;
2

xe
B 22

o
1 




  

1C;1C 21   

substituind valorile coeficienţilor în (9.7) şi operând transformările corespunzătoare 
rezultă 

2

2

e
1

1
cos














  

sau  














2

e

cos

cos1

cos

sin
tg

2

 

iar  





2

e
arctg  (9.8) 

 
 

9.12. Calculul vitezei de deplasare a punctelor  
de pe muchiile de aşchiere 

 
Viteza de deplasare a diferitelor puncte ale muchiei de aşchiere este dată 

de expresia 
222

dt

dz

dt

dy

dt

dx
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şi ţinând seama de relaţia (9.1) avem 
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e
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  (9.9) 
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9.13. Armarea sapelor cu lame 

 
În timpul rotirii sapelor cu lame, în contact cu roca din talpa sondei, datorită 

fenomenului de frecare şi caracteristicilor abrazive ale rocilor, se produce procesul 
de uzare a lamelor, adică pierderea de material, cu reducerea lungimii pe direcţia 
axei sapei. 

Uzura lamei pe direcţia axei sapei este cu atât mai mare cu cât elementul de 
muchie activă este mai depărtat de axa sapei şi poate fi exprimat astfel: 

2rku   
unde r este distanţa faţă de axă (raza) 

k – coeficientul de proporţionalitate 
de aici rezultă că muchia activă a sapei îşi va modifica în timp, în procesul de 

uzare, alura, luând forma unei parabole. 
Caracterul procesului de uzare longitudinală a determinat şi forma de armare a 

suprafeţei anterioare a lamei sapei cu aliaj dur, sub formă de pulbere în tuburi, fixat 
pe lamă prin sudură, aşa cum se poate vedea în figura 9.14 sau armarea cu plăcuţe 
din aliaj dur, fixate ca în figura 9.15. 

        
                                   Figura 9.14                                                    Figura 9.15 

 
În afara suprafeţelor anterioare ale lamelor, sunt armate şi suprafeţele laterale, 

arătate în aceleaşi scheme. Rolul armării suprafeţelor laterale este de a asigura un 
diametru pe cât posibil constant, al sondei forate. 

Geometria şi tehnica de realizare a armării sapelor cu lame pot asigura atât 
creşterea avansării pe sapă cât şi creşterea vitezelor de avansare a sapei, la 
forarea rocilor. 

 
Geometria şi tehnica de realizare a armării sapelor cu lame pot asigura atât 

creşterea avansării pe sapă cât şi creşterea vitezelor de avansare a sapei, la 
forarea rocilor. 
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Capitolul 10 

 

CONSTRUCŢIA ŞI ACŢIUNEA DE DISLOCARE  
A SCULELOR CU DISCURI 

 
 

10.1. Sapa cu două discuri 
 
În figura 10.1 este arătată construcţia unei sape cu două discuri, alcătuită dintr-un 

corp 1, în care sunt montate două discuri 2, prin intermediul unor rulmenţi cilindrici 
3 şi a unui ax 4. Între discuri se află sapa cu lame 5 şi canalele de spălare 6.  

După cum rezultă din figura 10.1, discurile au muchia 
circulară ascuţită în planul situat către axa sapei şi armat cu 
aliaj dur pe zona inelară 7, din vecinătatea muchiei active. 

Caracteristicile geometrice ale celor două discuri şi ale ansam-
blului format de ele este prezentat în figura 2, de unde rezultă: 

d – diametrul discurilor; 
l – distanţa dintre planele muchiilor discurilor; 
D – diametrul sapei 
Diametrul sapei are valoare 

22 ldD   
iar pentru o distanţă l mică, se poate 
aproxima egalitatea: 

dD   
Cele două discuri se rotesc în jurul 

axei sapei şi în jurul axelor proprii. 
Dacă se admite că în punctul A 

unitatea de muchie nu are alunecare în 
raport cu roca ci numai rostogolire pe 
talpă, pe circumferinţa cu diametrul de 
mărime  , notând 

ns – turaţia sapei, rot/min 
nr – turaţia discului în jurul axei 

proprii, rot/min 
putem stabili relaţia 

rs dnn   (10.1) 
de unde 

sr n
d

n


  (10.2) 

 

Figura 10.1 

Figura 10.2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dislocarea rocilor prin forare 
 

 183

Într-un moment determinat, unităţile de lungime situate în diferite puncte ale 
muchiilor discului au acţiunile caracteristice prezentate mai jos. 

Unitatea de muchie din punctul B aşchiază roca după direcţia rezultantei a 
două componente ale deplasării şi anume, componenta H reprezentând tangenta la 
circumferinţa care conţine axa discurilor şi este transversală sondei şi componenta 
V reprezentând tangenta la muchia discului care are direcţia şi sensul de înaintare 
ale axei sapei. 

Unitatea de muchie din punctul A se rostogoleşte în raport cu roca şi realizează 
tăierea rocii prin înaintare datorită apăsării şi unei foarte mici acţiuni de aşchiere. 

De la B la A acţiunea de aşchiere a muchiei se reduce de la maximum până la 
valoarea aproape nulă şi creşte acţiunea de tăiere care este neînsemnată faţă de 
aşchiere. 

Da la A la B' muchia discurilor este supusă ascuţirii, dacă vine în contact cu 
roca; intensitatea ascuţirii creşte de la A la B'. 

În segmentul semicircular B'–A'–B punctele muchiei fiecărui disc se situează 
în fluidul de forare şi se răcesc. 

Într-o rotaţie completă a unui disc, un punct dat al său parcurge toate fazele şi 
acţiunile arătate mai sus. În aceste condiţii, muchiile discurilor se uzează uniform şi 
se pot ascuţii tot uniform. 

În figura 10.3 este prezentat 
un disc subţire cu diametrul d, care 
se rostogoleşte fără alunecare pe 
planul x'O'y'. 

Considerăm: 
O şi O' – puncte fixe; 
C – centrul discului 
OC – axa de rotaţie a discului; 
OA – axa instantanee de rotaţie; 
1 – viteza unghiulară de rotaţie a sapei; 
 – viteza instantanee de rotaţie în jurul axei OA; 
A – punct de viteză nulă în momentul dat; 
M – un punct oarecare al muchiei; 
 – unghiul de rotire al punctului M în raport cu punctul A. 
Viteza punctului M este 

2
cosd

2
sin2v 222

1





   (10.3) 

Când punctul M coincide cu punctul A unghiul  = 0, iar viteza este nulă (v = 0). 
 

Figura 10.3 
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10.2. Sape cu trei discuri 

 
În figura 10.4 este redată proiecţia muchiilor celor trei discuri în planul xOy 

normal pe axa Oz a sapei, iar în figura 10.5 este prezentată o vedere a sapei respective. 
Aşa cum rezultă din figurile 10.4 şi 10.5, cele trei discuri ale sapei sunt dispuse 

în jurul axei Oz, înclinate faţă de planul xOy, astfel că axele a-a’ ale discurilor 
formează, fiecare, cu planul xOy un unghi dat  şi respectiv, planele 

discurilor formează cu acelaşi plan câte un unghi 





 

2

 

                  
                            Figura 10.4                                                              Figura 10.5 

 

Discurile se rotesc simultan în jurul axei sapei şi în jurul axelor proprii şi 
dislocă roca, în principal, prin aşchiere. 

Muchiile semicirculare active, care se află în contact cu roca şi acţionează 
asupra acesteia într-un moment dat, sunt semicercurile OAB. În acelaşi moment, 
semicercurile opuse OA'B se află în afara contactului cu roca, în interiorul sondei, 
unde muchiile sunt răcite de fluidul de forare 

 
 

10.3. Sapele cu discuri în trepte 
 
Construcţia sapei cu discuri în trepte (brevet D. Tocan) se bazează pe 

principiul realizării procesului de dislocare mecanică prin aşchiere dirijată după 
direcţia şi în sensul de înaintare ale sapei. În scopul realizării procesului de aşchiere 
axială, sapa creează, după cum rezultă din figura 10.6, o gaură premergătoare, de 
diametru mic, cu ajutorul unui premergător 1, care poate fi de tipul cu lame, cu 
aliaje dure, cu diamante sau cu role. 
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                             Figura 10.6                                               Figura 10.7 

 

În urma premergătorului, discurile 2 din prima treaptă înaintează pe direcţia 
axei sapei şi dislocă roca din spaţiul inelar dintre diametrele d1 şi d2, prin aşchiere. 

În acelaşi mod acţionează discurile din treptele superioare asupra rocii din 
spaţiile inelare corespunzătoare. 

În figura 10.7 sunt prezentate două tipuri de sape cu discuri şi anume, cu trei şi 
cu patru trepte. 

Experimentele efectuate în labora-
torul de „Dislocarea rocilor” din IPGG 
Bucureşti au arătat că, atât sarcina axială 
P, necesară să fie aplicată de un disc 
asupra rocii în momentul aşchierii cât şi 
greutatea rocii dislocată la primul salt 
sunt dependente de grosimea spaţiului 

inelar 
2

dd 12  . 

În figura 10.8 sunt arătate variaţiile 
sarcinii de dislocare şi ale greutăţii rocii 
dislocată în prima acţiune de aşchiere, 

în funcţie de grosimea 
2

dd 12   a aşchiei. 

Din figură rezultă că până la grosimea 
limită de 24 mm, atât sarcina cât şi 
greutatea rocii dislocate cresc.  

 Figura 10.8 
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După grosimea limită, sarcina rămâne constantă iar greutatea rocii dislocate scade 
brusc, la valoarea obţinută în procesul de despicare; peste grosimea limită, la 
primul salt, nu se mai obţine procesul de aşchiere axială. 

Construcţia sapelor cu role în trepte oferă posibilitatea unei repartizări 
avantajoase, pe talpă, a sarcinii totale realizată de prăjinile grele. Întrucât aşchierea 
rocii de către discuri se produce în salturi care nu sunt simultane şi fiecare disc 
reclamă o sarcină, relativ, mică de aşchiere axială, cea mai mare parte a sarcinii 
creată de prăjinile grele acţionează asupra tălpii premergătoare, creând presiuni 
mari de contact şi dislocare volumică efectivă. 

În aceleaşi condiţii de apăsare şi turaţie, cu sapele cu discuri se pot realiza 
viteze de forare mai mari decât cu celelalte tipuri de sape. 

 
 

10.4. Alte tipuri constructive de sape cu discuri 
 
În figura 10.9 este arătată o sapă cu două discuri interioare, cu muchii continui 

şi două discuri lărgitoare, exterioare, cu dinţi. 
În figura 10.10 este prezentată o sapă cu patru discuri cu muchii continui. 

 

                 
                                                 Figura 10.9           Figura 10.10 
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Capitolul 11 
 

CONSTRUCŢIA ŞI ACŢIUNEA DE DISLOCARE  
A SCULELOR CU ROLE 

 
 

11.1. Terminologia elementelor principale  
ale sapelor cu trei role 

 
Considerentele de semantică tehnică, de cunoaştere a sensurilor cuvintelor pe 

care le folosim în vorbirea curentă şi, mai ales, în vorbirea ştiinţifică universitară 
ne obligă să tratăm, atât pentru uşurinţa cât şi pentru înţelegerea corectă dintre 
specialişti, terminologia, nomenclatura, respectiv denumirea elementelor principale 
ale sapelor cu trei role. 

 
Figura 11.1 

 
În figura 11.1 sunt prezentate schemele cele mai importante care privesc 

construcţia unei sape cu trei role alcătuiră (după A.S. Mokşin ş.a.) din următoarele 
elemente principale: 

1 – corpul sapei 
2 – baza fălcii sapei 
3 – cepul de legătură filetat conic 
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4 – suprafaţa frontală a cepului filetat 
5 – sudura interioară 
6 – filet conic special 
7 – umărul de sprijin la baza cepului filetat 
8 – sudură exterioară 
9 – canal de evacuare a fluidului şi detritusului 
10 – sudură la bază 
11 – falca sapei 
12 – suprafaţa exterioară a fălcii 
13 – rolele cilindrice ale rulmentului de bază 
14 – rolă conică (mono-, bi- sau triconică) 
15 – contraconul rolei 
16 – bilele sferice ale rulmentului mijlociu axial-radial 
17 – butonul sapei 
18 – suprafaţa centro-interioară a fălcii 
19 – canalul de trecere a fluidului de spălare 
20 – ştiftul de montare centrală 
21 – locaşul ştiftului de montare centrală 
22 – dintele rolei (sapei) 
23 – suprafaţa interioară de capăt a dintelui 
24 – muchia activă a dintelui 
25 – suprafaţa exterioară de capăt a dintelui 
26 – suprafaţa laterală nearmată a dintelui 
27 – suprafaţa laterală armată a dintelui 
28 – vârful rolei 
29 – fundul cavităţii interioare a rolei 
30 – umăr interior al rolei 
31 – faţa exterioară a umărului butonului pentru închiderea rulmentului mijlociu 
32 – coroană a conului activ 
33 – spaţiul intercoroane 
34 – coroană a conului intermediar al rolei 
35 – umărul butonului solicitat de sarcină în rulmentul mijlociu 
36 – coroana de bază a rolei 
37 – umăr de sprijin al bazei butonului 
38 – suprafaţa frontală a bazei rolei 
39 – bolţ de închidere 
40 – ştift de orientare 
41 – gaura pentru introducerea elementelor sferice ale rulmentului mijlociu 
42 – vârful fălcii 
43 – baza butonului sapei 
44 – calea de rulare pe buton a rulmentului de bază 
45 – calea de rulare în rolă a rulmentului de bază 
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46 – umăr al rolei pentru lagărul mijlociu 
47 – calea de rulare în rolă a rulmentului mijlociu 
48 – calea de rulare pe buton a rulmentului mijlociu 
49 – umărul butonului pentru închiderea rulmentului mijlociu 
50 – calea de rulare în rolă a rulmentului de vârf 
51 – calea de rulare pe buton a rulmentului de vârf 
52 – peretele de minimă rezistenţă al rolei 
53 – umăr de vârf al butonului 
54 – capătul butonului 
55 – rolele cilindrice ale rulmentului de vârf 
56 – sudura de fixare a bolţului de închidere 
57 – duză de ieşirea jetului de fluid 
58 – inel de etanşare 
59 – inel de siguranţă pentru fixarea duzei 
 

 
11.2. Sape cu role active monoconice  

cu vârful pe axa sapei 
 
11.2.1. Sape cu vârful conului geometric înfăşurător situat pe axa sapei 
 

a. Generatoarea de contact formează cu axa sapei un unghi de 90° 
 

 
Figura 11.2 
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Din figura 11.2 rezultă că suma unghiurilor  +  = 90° şi această sapă realizează 
o talpă plană. 

 

b. Generatoarea de contact formează cu axa sapei un unghi mai mare de 90° 

 
Figura 11.3 

 

Din figura 11.3 rezultă că sapa cu suma unghiurilor  +  > 90° realizează o 
talpă conic-convexă a sondei 

 

c. Generatoarea de contact formează cu axa sapei un unghi mai mic de 90° 

 
Figura 11.4 

 

Din figura 11.4 rezultă că sapa cu suma unghiurilor  +  < 90° realizează o 
talpă conic-concavă a sondei. 
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11.3. Relaţii cinematice ale sapelor cu role monoconice  

cu vârful conului pe axa sapei 
 
Examinând figurile 11.2, 11.3 şi 11.4 şi considerând rostogolirea rolelor pe 

talpa sondei, se poate stabili că mişcarea reală instantanee, la un moment dat, a 
rolei cu un punct fix O, coincide, în ceea ce priveşte distribuţia vitezelor punctelor 
rolei, cu o rotaţie instantanee a ei în jurul unei drepte OA care trece prin punctul fix 
O. Punctele axei OA au vitezele nule în momentul considerat şi ea este numită axa 
instantanee de rotaţie a rolei la momentul dat. 

În decursul mişcării rolei, axa instantanee de rotaţie îşi schimbă continuu 
poziţia în spaţiu, descriind o suprafaţă conică cu vârful în punctul fix O. Conul 
descris în spaţiu (suprafaţa tălpii) se numeşte axoidă fixă sau con herpolodic, iar 
conul care constituie partea activă a rolei şi care se rostogoleşte pe suprafaţa 
conului herpolodic se numeşte axoidă mobilă sau con polodic. Cele două conuri au, 
în fiecare moment, o generatoare comună şi anume, axa instantanee de rotaţie din 
acel moment. 

În figurile 11.2, 11.3 şi 11.4 s-au notat: 
 – unghiul dintre axele conurilor polodic şi herpolodic; 
– jumătatea unghiului de la vârf al axoidei fixe (tălpii sondei); 
 – jumătatea unghiului de la vârf al axoidei mobile; 
Dr – diametrul maxim al conului (axoidei mobile); 
dk – diametrul cercului conului corespunzător punctului M; 
Dk – diametrul cercului de pe talpă corespunzător punctului M; 
H – înălţimea rolei; 
L – OO' – înălţimea conului activ (axoidei mobile); 
s – înălţimea trunchiului contraconului; 
  – lungimea generatoarei conului activ; 
Ds – diametrul sapei (≈ diametrul sondei); 
s – viteza unghiulară a sapei; 
r – viteza unghiulară a rolei; 
 – viteza unghiulară instantanee; 
O'M – distanţa de la punctul O' până la dreapta OA, adică raza instantanee de rotaţie. 
Din figura 11.4 rezultă, în cazul în care punctul O' are o mişcare uniformă, cu 

viteza cunoscută vo, în jurul axei Oz, că suprafaţa conică a tălpii va fi acoperită în 
întregime, prin rostogolire, de către rola monoconică, într-un timp t, egal cu acela în 
care punctul O' descrie un cerc în jurul axei Oz. Întrucât lungimea acestui cerc este: 

  sinL2  (11.1) 

vom avea: 

 
ov

sinL2
t


  (11.2) 
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Rotaţia instantanee a rolei se face în jurul dreptei OA şi cunoscând valoarea 
vitezei unghiulare  în această rotaţie, vom scrie 

 M'Ovo  (11.3) 

sau 




sinL

v

M'O

v oo  (11.4) 

Dacă examinăm mişcarea pe talpa plană netedă a conului activ, cu înălţimea L, al 
cărui vârf este situat pe axa de rotaţie a sapei, vom constata următoarele: 

– valoarea vitezei relative circulare a punctului M de pe linia OA de contact 
instantaneu, în raport cu axa OO' este 

)n...3,2,1k(
2

d
v k

rr   (11.5) 

şi are, pe direcţia normală generatoarei de contact, sensul de rotire al rolei, contrar 
sensului de rotire al sapei. 

– valoarea vitezei de antrenare (transport) a acestui punct M este 

)n...3,2,1k(
2

D
v K

ss   (11.6) 

şi are direcţia tangentei la cercul cu diametrul Dk, normală generatoarei de contact, 
cu sensul corespunzător rotirii sapei, opus celui de rotire al rolei. 

Prin rostogolire, linia cercului cu diametrul dk de pe rolă acoperă linia cercului 
cu diametrul Dk de pe talpă, oricare ar fi cercurile corespunzătoare oricărui punct 
M de pe generatoarea de contact OA. 

Viteza absolută, adică viteza de alunecare pe talpă a punctului M va fi 
exprimată de suma vectorială a celor două viteze de mai sus şi anume: 

sra vvv   

sau 
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unde 

2

d
r k  este distanţa de la punctul M la axa rolei 

2

D
R k  este distanţa de la punctul M la axa sapei 

Din figura 11.2 rezultă că cele două viteze periferice vr şi vs au aceiaşi valoare 
numerică, deci va este nulă 

În aceste condiţii, din relaţiile (11.1) şi (11.2) se poate deduce că raportul 
vitezei unghiulare al rolei către viteza unghiulară a sapei este 
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 (11.8) 

Tot din figura 11.2 rezultă: 
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11.4. Procese de dislocare realizate de sapele cu role 
monoconice cu vârful conului pe axa sapei 

 
Elementele active de dislocare ale sapelor cu role monoconice, cu vârful 

conului pe axa sapei, sunt numite „dinţi” şi ei sunt executaţi, fie prin prelucrarea 
mecanică în corpul rolei, realizându-se dinţii prismatici, fie din aliaje dure şi 
insertate, apoi, în corpul rolei. 

Un aspect general al acestor tipuri de sape este redat în figura 11.5 şi figura 11.6. 

                   
                            Figura 11.5                                                       Figura 11.6 

 

Am arătat mai înainte că sapele cu role monoconice, teoretic, realizează pe 
talpă numai rostogolire şi elementele de lucru nu au alunecări în raport cu talpa. 

Traiectoria vârfului unui dinte al unei role de sapă care teoretic, nu are 
alunecare pe talpă este arătată în figura 11.7. După cum se observă, vârful dintelui 
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ia contact cu talpa având planul de simetrie puţin 
înclinat faţă de normala pe planul tălpii. În timpul 
pătrunderii în rocă planul de simetrie se roteşte, 
trecând în cealaltă parte a normalei la talpă şi în 
această poziţie, se retrage. Traiectoria unui dinte 
semisferic confecţionat din aliaj dur şi inserat în 
corpul rolei (figura 11.6) este asemănătoare cu cea 
din figura 11.7. 

Sapele cu role monoconice, fără alunecare pe talpă, sunt destinate rocilor elastico-
fragile dure şi extradure iar procesul de dislocare este despicarea, cu condiţia ca 
presiunea de contact dintre dintele sapei şi rocă să depăşească valoarea durităţii rocii. 

În cazul în care presiunea de contact are o valoare inferioară durităţii rocii, 
dislocarea volumică poate să se producă numai prin oboseala rocii, atacată succesiv 
de dinţii sapei, cu un număr mai mic sau mai mare de percuţii. Timpul necesar 
dislocării prin oboseală depinde de valoare presiunii de contact, de frecvenţa şi 
viteza percuţiilor şi fireşte, de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor. 

 
 

11.5. Acţiunea rolei monoconice cu vârful retras  
în raport cu axa sapei 

 
În scopul simplificării analizei 

mişcării rolei în raport cu talpa sondei se 
consideră următoarele: 

– rolele şi talpa sunt corpuri rigide 
şi netede; 

– frecarea în lagărul rolei se 
neglijează; 

– reacţiunea tălpii este preluată de 
lagărul de bază şi de cel de vârf; 

– sarcina se distribuie uniform pe 
lungimea generatoarei de contact 
dintre rolă şi talpă; 

– se analizează mişcarea unei singure 
role a sapei. 

În figura 11.8 avem următoarele 
semnificaţii ale notaţiilor: 

Q – sarcina axială pe o rolă; 
f – coeficientul de frecare dintre 

rolă şi talpă; 
q – sarcina pe unitatea de lungime a 

generatoarei de contact dintre 
role şi talpă (q = Q/l); 

Figura 11.7 

Figura 11.8 
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Mr – momentul de rotaţie aplicat la corpul sapei; 
c – distanţa de la vârful rolei la axa sapei. 
În conformitate cu legile cinematicii corpului solid care se mişcă în jurul unui 

punct fix, în construcţia arătată în figura 11.8 axa instantanee de rotaţie trece prin 
punctul fix O, care reprezintă intersecţia axei rolei şi a axei sapei şi printr-un punct 
I, de pe generatoarea de contact. Punctul I determină poziţia cercului rolei, 
perpendicular pe axa ei, caracterizat prin aceea că, la rotirea rolei, punctele de pe 
cercul I se aşează pe talpă prin rostogolire, fără alunecare. 

Punctele generatoarei de contact situate în stânga şi în dreapta punctului I vor 
aluneca pe talpă după o direcţie normală în raport cu generatoarea. 

Punctele generatoarei, situate în zona de la punctul I către vârful rolei, vor 
aluneca în acelaşi sens cu sensul pozitiv al rotirii sapei (alunecare pozitivă). 
Punctele generatoarei de contact situate de la punctul I către baza rolei vor aluneca 
în sensul contrar sensului de rotire al sapei (alunecare negativă). 

Rezultatele forţelor de frecare de alunecare ce apar în cazul rotirii sapei vor fi: 

aqfF1   

bqfF2   (11.12) 

Aceste două forţe de frecare vor da, în raport cu axa rolei, două momente care, 
în condiţiile mişcării uniforme a rolei, trebuie să fie egale şi anume: 

b2a1 rFrF   (11.13) 

în care  
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   (11.14) 

Înlocuind în ecuaţia (11.14) valorile lui F1 şi F2 din (11.12) şi observând din 
figura 11.8 că 
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de unde 
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Din cele de mai sus se constată că poziţia punctului I al cercului care nu 
alunecă pe talpă nu depinde de distanţa c dintre vârful rolei şi axa sapei. 

Dacă generatoarea de contact O'A reprezintă, la un moment dat muchiile 
dinţilor de pe coroanele rolei, atunci punctului I de pe una din muchii se va deplasa 
după traiectoria arătată în figura 11.7 (cicloidă obişnuită), realizând, atunci când 
vine în contact cu talpa, procesul de despicare. 

Punctele cu alunecare pozitivă, situate pe muchiile dinţilor unei generatoare de 
contact dată, se vor deplasa după traiectorii asemănătoare celei din figura 11.9 
(cicloidă alungită) şi dinţii vor provoca, pe lângă procesul de despicare şi un proces 
de aşchiere pozitivă. 

       
                                 Figura 11.9                                                      Figura 11.10 

 

Punctele situate pe muchiile dinţilor 
aceleiaşi generatoare de contact, dar care au 
alunecare negativă în raport cu talpa, se vor 
deplasa după traiectorii asemănătoare celei 
din figura 11.10 (cicloidă contractată) iar 
dinţii rolei vor provoca, pe lângă procesul de 
despicare şi un proces de aşchiere negativă. 

O schemă mai simplă de subliniere a 
alunecărilor pozitive şi negative ale rolei 
monoconice cu vârful retras în raport cu axa 
sapei este arătată în figura 11.11. 

În mişcarea rolei pe talpa sondei, circumfe-
rinţa cu diametrul Dr a rolei trebuie să acopere 
circumferinţa cu diametrul Ds de pe talpă. 

De asemenea, circumferinţa cu diametrul di 
acoperă pe aceea cu diametrul Di, dar punctul I 
fiind situat pe axa instantanee de rotaţie, 
acoperirea are loc numai prin rostogolire. 

Vârful rolei al cărui diametru este nul 
trebuie să acopere circumferinţa cu diametrul 
Do şi aceasta nu se poate realiza decât pe 
calea alunecării vârfului, în fiecare moment, 
după direcţia tangentei la circumferinţa cu 
diametrul Do. Figura 11.11 
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Alunecarea pozitivă a zonei O'I a generatoarei de contact creează, în raport cu 
axa rolei, un moment care trebuie echilibrat şi aceasta nu este posibil decât prin 
producerea unui moment de valoare egală şi de sens contrar, produs de alunecarea 
negativă a zonei IA a generatoarei de contact. 

Alunecările dinţilor rolelor pe direcţia perpendiculară, în raport cu muchia 
activă dirijată după generatoarea de contact, realizează, aşa cum s-a arătat mai sus, 
procesul de aşchiere, care se adaugă procesului de despicare, caracteristic sapelor 
cu role. 

Se poate demonstra că există următoarea relaţie de inegalitate:  

s

r

i

i

2

2

1

1

D

D

D

d

D

d

D

d
   (11.17) 

unde 
d1, d2, ... – diametre ale circumferinţelor de pe rolă; 
D1, D2, ... – diametre ale circumferinţelor corespunzătoare de pe talpa sondei. 

Din figura 11.8 sau din figura 11.11, cunoscând unghiurile din paralelogramul 
vitezelor şi considerând că viteza unghiulară a sapei este dată, în baza teoremei 
sinusurilor: 
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deducem viteza unghiulară de rotaţie a rolei 
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şi viteza unghiulară instantanee 
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Dacă distanţa dintre vârful rolei şi axa sapei devine nulă, adică c = 0, atunci 
valorile vitezelor de mai sus, exprimate în funcţie de viteza unghiulară de rotaţie a 
sapei, sunt date de relaţiile: 
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şi 





tg

s  (11.22) 

ceea ce a fost arătat în relaţiile (11.10) şi (11.11) de mai sus. 
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11.6. Acţiunea rolei tronconice cu vârful  
conului geometric situat peste axa sapei 

 

 
Figura 11.12 

 

După cum se vede din figura 11.12, rola activă are forma unui trunchi de con 
cu generatoarea de contact O'A şi face parte dintr-un monocon cu vârful imaginar 
în O'', având unghiul la vârful 2. 

Ca şi în cazul anterior, întrucât vârful conului geometric este în afara axei de 
rotaţie a sapei şi aici este valabilă relaţia de inegalitate (11.17), adică: 
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În mişcarea rolei pe talpa sondei, circumferinţa conului cu diametrul d1 
acoperă circumferinţa Di numai prin rostogolire fără alunecare. 

Circumferinţa bazei mici a trunchiului de con care intersectează axa sapei în 
punctul O' descrie pe talpa sondei un singur punctul (fără dimensiuni) O' şi aceasta 
nu este posibil decât prin alunecarea negativă continuă a punctelor circumferinţei, 
care iau contact cu talpa. 

Momentul creat de alunecarea instantanee negativă a tuturor punctelor situate 
pe zona O'I a generatoarei de contact, va fi echilibrat de un moment egal şi de sens 
contrar, în raport cu axa rolei, realizat de alunecarea pozitivă a punctelor zonei IA 
ale aceleiaşi generatoare de contact. 

Trunchiul de con activ, al cărui vârf geometric imaginar este situat dincolo de 
axa sapei, este întâlnit în construcţia sapelor cu patru role tronconice, cu punte 
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centrală sau fără punte (figura 11.13), în construcţia capetelor de carotieră cu role 
(figura 11.14) sau în construcţia lărgitoarelor cu role (figura 11.15). 

                    
                     Figura 11.13                                           Figura 11.14          Figura 11.15 

 
 

11.7. Construcţia şi acţiunea rolelor  
biconice şi triconice 

 
Frecvenţa cea mai mare a utilizării trunchiurilor de con, cu vârful imaginar al 

conului geometric situat peste axa sapei, este întâlnită în construcţia rolelor active ale 
sapelor cu role biconice (figura 11.16), cu conul principal care are unghiul la vârf 2 şi 
solidar cu trunchiul de con cu unghiul 21, şi, de asemenea, în construcţia sapelor cu role 
triconice (figura 11.17), alcătuite dintr-un con principal cu unghiul la vârf 2 şi două 
trunchiuri de con cu unghiurile la vârful conurilor geometrice, respectiv 21 şi 22. 

Geometria biconică şi triconică a acestor role le imprimă la mişcarea pe talpa 
sondei, în afara rostogolirii şi acţiuni complexe de alunecări pozitive şi negative dirijate 
după direcţii perpendiculare pe liniile de contact dintre muchiile dinţilor şi talpă. 

Aşadar, sapele cu role biconice şi triconice dislocă roca prin despicare şi 
aşchiere şi ele sunt destinate rocilor elastico-plastice şi plastice, cu duritate şi 
capacitate abrazivă, relativ, de valori reduse. 

 
                                 Figura 11.16                                          Figura 11.17 
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11.8. Acţiunea rolelor cu axe deplasate  

în raport cu axa sapei 
 
O sapă cu axele rolelor deplasate este caracterizată prin faptul că planul 

fiecărei role, care conţine axa sa de rotaţie şi este paralel cu axa de rotaţie a sapei, se 
situează la distanţa  faţă de axa sapei (figura 11.18). 

Consecinţele principale ale con-
strucţiei acestor sape sunt deosebit de 
importante. 

Astfel, axele rolelor nu mai 
întâlnesc axa sapei şi sunt concurente, 
două câte două, în puncte situate în 
afara axei sapei. 

Punctele generatoarei de contact 
O'A', dintre rolă şi talpă, respectiv, 
dintre muchiile dinţilor şi rocă, au 
alunecării caracteristice care diferă de 
la un punct la altul. Punctul A' al 
generatoarei are o alunecare instanta-
nee pe direcţia şi în sensul A'A, alune-
care ce poate fi descompusă după 
două componente şi anume: 

– o componentă N perpendiculară pe muchia dinţilor (generatoarea de contact A'O') 
şi 

– o componentă T dirijată pe direcţia muchiei dinţilor (generatoarei de contact AO'). 
Punctul O' situat pe cercul cu diametrul d = 2 alunecă instantaneu numai pe 

direcţia T, de-a lungul generatoarei de contact, tangent la cercul cu diametrul d. 
Alunecările punctelor cuprinse între A' şi O' se pot descompune în valori N şi T. 
În aceste condiţii, sapele cu role monoconice, biconice şi triconice, cu axele 

deplasate, realizează pe talpa sondei, când presiunea de contact depăşeşte duritatea 
rocii date, următoarele procese de dislocare: 

– despicare prin acţiunea de pătrundere a dintelui, datorită rostogolirii; în 
cazul rocilor plastice, procesul datorit rostogolirii este numit deversare; 

– aşchiere, produsă de componenta N normală pe muchia dintelui; 
– spintecare, provocată de alunecarea T după direcţia muchiei dinţilor în 

contact cu talpa. 
În figura 11.19 este reprezentată schema unei sape cu trei role triconice cu axe 

deplasate cu distanţa . 
Din figură rezultă că poziţia axei deplasate poate fi determinată şi prin unghiul . 
În partea de sus a figurii sunt arătate poziţiile coroanelor de dinţi ale celor trei 

role ale sapei. 

Figura 11.18 
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În figurile care urmează sunt prezentate câteva din sapele folosite în ţara 
noastră şi anume: 

Figura 11.20 – sapa R8Tb (Ds = 190 mm) 
Figura 11.21 – sapa R10Cb (Ds = 243 mm) 
Figura 11.22 – sapa R12Cb (Ds = 295 mm) 
Figura 11.23 – sapa R14Mb (Ds = 346 mm) 
 
 

     
     Figura 11.19                                 Figura 11.20                       Figura 11.21 

 

             
                                Figura 11.22                                             Figura 11.23 

 

Prezentăm mai jos şi câteva sape de construcţie sovietică: 
Figura 11.24 – sapa 1V-112S 
Figura 11.15 – sapa 2V-118S 
Figura 11.26 – sapa 3D-445S 
Figura 11.27 – sapa ASG17-243K 
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     Figura 11.24             Figura 11.25                   Figura 11.26                   Figura 11.27 

 
11.9. Geometria dinţilor executaţi din corpul rolei 

 
Forma şi dimensiunea dinţilor sapelor cu role, executaţi prin prelucrarea 

mecanică a corpului rolei, variază în limite foarte largi, în funcţie de tipul sapei, de 
dimensiunea ei şi respectiv, de caracteristicile rocii pentru care este destinată sapa. 

În principiu, un dinte are forma 
unei prisme triunghiulare cu muchia 
„tocită” (retezată). 

În figura 11.28 sunt reprezen-
tate caracteristicile geometrice ale 
dinţilor prismatici, cu lăţimea con-
stantă a muchiei active şi dirijaţi 
după generatoarea rolei (dinţi drepţi). 

Caracteristicile principale ale 
acestor dinţi sunt următoarele: 

2 – unghiul de ascuţire al 
dintelui măsurat în planul 
perpendicular pe muchie; 

2 – unghiul dintre flancurile a doi dinţi alăturaţi, măsurat în planul perpendicular 
pe linia dintre baza dinţilor; 

h – înălţimea dintelui; 
t – pasul dinţilor (distanţa dintre muchiile a doi dinţi alăturaţi); 
  – lungimea muchiei unui dinte; 
b – lăţimea muchiei dintelui. 
Caracteristicile dinţilor prismatici dirijaţi tot după generatoarea rolei dar care 

au muchia activă cu lăţimea variabilă, adică sub forma unui trapez cu baza mare, 
b max., baza mică, b min., şi cu înălţimea   sunt arătate în figura 11.29. 

În figura 11.30 este reprezentată geometria dinţilor ce au muchia activă cu lăţime 
variabilă, dar dirijată înclinat în raport cu generatoarea conului. 

Totalitatea dinţilor dispuşi în jurul axei rolei la distanţa t, numită „pas”, 
formează o coroană. 

Figura 11.28 
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                                   Figura 11.29                                              Figura 11.30 

 

În continuare, în figura 11.31, sunt prezentaţi dinţii activi ai celor patru 
coroane, 1, 2, 3, şi 4 ale unei role, în contact cu talpa sondei la un moment dat. 

După cum rezultă şi din figura 11.31, coroana 1 este coroana de vârf a rolei iar 
coroana 4 este cea de bază, limitată de contraconul reprezentat în partea dreaptă a 
figurii (vedere din B). 

În afară de dinţii I, dirijaţi după generatoarea conului sau înclinaţi în raport cu 
aceasta, mai întâlnim la coroana de bază şi dinţi tip , , , 2 , ( ) etc., care vor 
fi prezentaţi atunci când se va vorbi de armarea dinţilor sapelor cu role. 

 
 

11.10. Armarea dinţilor sapelor  
cu role cu aliaje dure 

 
Procesul de încărcare a suprafeţelor dinţilor cu aliaje dure este numit armare şi 

se execută prin aşezarea, cu ajutorul operaţiilor de sudură, a unui strat, relativ 
subţire, de material cu rezistenţă mărită, pe acele suprafeţe ale dinţilor pe care 
dorim să obţinem uzura minimă. 

O armare bine proiectată şi 
executată din punctul de vedere 
geometric, tehnic şi al caracteristici-
lor rocilor ce urmează a fi dislocate, 
conduce cu siguranţă la mărirea 
durabilităţii elementelor active de 
dislocare, la creşterea timpului de 
lucru al sapei, la o lungime, relativ 
mare, a avansării pe sapă şi la 
realizarea unei viteze mari şi 
constantă de dislocare (forare). 

În figura 11.32 este prezentat un exemplu de armare a dinţilor tip I cu muchie 
de lăţime variabilă, situaţi pe coroana de bază a rolei, înclinaţi cu unghiul i, în 

Figura 11.32 
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raport cu generatoarea rolei. În această figură distingem grosimea gd a stratului de 
aliaj dur de pe una din suprafeţele laterale ale dintelui, aria de armare determinată 
de geometria dintelui fiind, aproximativ, de forma unui trapez cu baza egală cu 
lungimea   a muchiei dintelui. Tot aici se vede grosimea gc a stratului de aliaj dur 
fixat pe capătul frontal al dintelui care determină contraconul. Aria acestui strat, 
după cum rezultă din figură, este un trapez cu înălţimea c , cu baza mică egală cu 
lăţimea maximă, b max., a muchiei active şi baza mare egală cu baza dintelui. 

Între cele două suprafeţe, laterală şi frontală, armate, dintele este încărcat cu o 
fâşie de aliaj dur care acoperă şi o zonă mică de la baza muchiei active a dintelui. 

În figura 11.33 sunt arătate câteva 
scheme de armare a dinţilor de pe coroana 
de bază a diferitelor tipuri de sape. 

În figura 11.33a este dată schema de 
armare a faţetei laterale opusă faţetei cu 
care dintele coboară pe talpă. Această 
armare asigură autoascuţirea dinţilor şi este 
caracteristică tipurilor de sape „aşa numite” 
ST, T şi TK (după clasificarea sovietică). 

În figura 11.33b, armarea ambelor feţe 
laterale ale dinţilor este aplicată sapelor M, 
MS şi S (clasificare sovietică), destinate 
dislocării rocilor cu abrazivitate medie. 

Din figura 11.33c rezultă că armarea se execută pe trei faţete şi anume, pe cele 
două faţete laterale şi pe cea din capătul dintelui situat către vârful rolei. Această 
armare este caracteristică sapelor de tipul M, MS şi S (clasificare sovietică), cu axe 
deplasate, destinate dislocării rocilor abrazive şi la care se produc alunecări ale 
muchiei dintelui după componenta normală şi longitudinală a muchiei. 

În figura 11.34 se poate vedea trei scheme caracteristice de armare a dinţilor 
fiecăreia dintre cele trei role (I, II şi III) ale unei sape şi anume, a dinţilor situaţi pe 
coroane diferite dar pe aceiaşi generatoare a rolei respective. 

 
Figura 11.34 

Figura 11.33 
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Dinţii coroanelor de bază ale rolelor se armează pe feţele care formează conul 
fiecărei role. Reprezentarea acestui mod de armare este dată de figura 11.35. 

 
Figura 11.35 

 

Geometria acestor scheme de armare a feţelor frontale de bază ale dinţilor este 
determinată de geometria dinţilor, caracteristicile rocilor ce urmează a fi dislocate 
şi de metoda de aplicare a aliajelor dure. 

În figura 11.36 sunt date schemele de comparare a dinţilor de tip diferit ai 
coroanelor de bază ale rolelor şi anume: , , , , 2 , . 

 
Figura 11.36 
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Caracteristicile geometrice ale armăturii dinţilor pe faţa contraconului rolei, în 
funcţie de metoda de aplicare a aliajului dur (sudură cu gaze sau cu curenţi de 
înaltă frecvenţă) sunt puse în evidenţă în figurile 11.37 şi 11.38. 

 

 
Figura 11.37 

 
Figura 11.38 

 
În tabelul 11.1 sunt prezentate granulaţia şi grosimile straturilor de aliaje dure 

aplicate pe elementele active ale sapelor cu role, atât pe suprafeţele laterale ale 
dinţilor cât şi pe cele frontale situate la nivelul contraconului. 

Tabelul 11.1 

Nr. 
crt. 

Diametrul 
sapei, Ds 

Pe feţele laterale  
ale dinţilor 

Pe feţele dinţilor  
de pe contracon 

gd Granulaţia gc Granulaţia 
mm mm mesh mm mesh 

1 până la 145 0,7-1,2 30-40 2-2,5 30-40 
2 151-161 1,0-1,3 30-40 2-2,5 30-40 
3 190 1,0-1,3 20-30 2,5-3 20-30 
4 214-213 1,0-1,3 20-30 3-3,5 10-20 
5 269-320 1,0-1,3 10-20 3,5-4 10-20 
6 Peste 345 1,2-1,5 10-20 3,5-4 8-10 
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11.11. Geometria dinţilor din aliaje dure 
 
Pentru dislocarea rocilor extradure s-au construit sape cu role ai căror dinţi 

sunt executaţi din aliaje dure şi sunt insertaţi în corpul rolelor în găuri cilindrice, 
astfel că, în afara suprafeţei rolei rămân capete active de forme geometrice diferite, 
corespunzătoare rocilor şi tipului 
constructiv de sapă. 

Cele mai frecvente forme ale 
zonelor active ale dinţilor din 
aliaje dure sunt semisferele de rază 
R (figura 11.39a), care formează 
corp comun cu partea cilindrică cu 
diametrul D = 2R. Partea cilindrică 
a ştiftului este insertată în corpul 
rolei într-un locaş adecvat, pe 
adâncimea R . 

Alte tipuri de dinţi sunt cele arătate în figura 11.39b, figura 11.39c şi figura 11.40. 
În figura 11.40 sunt arătate şi două variante de insertare a dinţilor de aliaje 

dure în corpul rolelor şi anume: 
a – fixarea părţii cilindrice prin 

presare; 
b – fixarea părţii cilindrice în 

locaş prin îmbrăcarea într-o 
cămaşă de tablă de cupru 
sau de alamă. 

În ultima vreme se manifestă 
tendinţa de perfecţionare a geome-
triei dinţilor din aliaje dure ca şi 
combinarea acestora pe suprafaţa 
rolelor cu dinţi clasici, fasonaţi din 
corpul rolelor. 
 

 
11.12. Deplasările axiale ale sapelor cu role 

 
Pentru simplificarea calculării deplasărilor axiale ale sapelor cu role se 

consideră că rolele se rostogolesc pe o talpă netedă şi nedeformabilă iar deplasările 
se produc pe direcţia axei sapei, având poziţia maximă când rola se sprijină pe un 
singur dinte şi minimă, când rola se sprijină pe doi dinţi ai coroanei de bază a rolei. 

În aceste condiţii, trebuie remarcat că, la sprijinirea rolei pe talpă cu doi dinţi 
ai coroanei de bază, există posibilitatea contactului între talpă şi toţi dinţii situaţi pe 
generatoarele celor doi dinţi. 

               a                             b                            c 
Figura 11.39 

Figura 11.40 
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La sprijinirea pe talpă cu un singur dinte, vârful rolei şi dinţii de pe 
generatoarea dintelui de contact se ridică şi pierde contactul cu talpa. 

În timpul rostogolirii rolei pe talpa netedă nedeformabilă, fiecare dinte aplică 
o forţă de percuţie la contactul cu talpa. 

Valoarea deplasării axiale, adică, mărimea distanţei dintre poziţia maximă şi 
minimă a unui punct al sapei în mişcarea de rostogolire a rolei pe talpă poate fi 
exprimată cu ajutorul relaţiei: 

z2
sinD

z
cos1rh 2

r









 
  (11.24) 

unde r este raza coroanei pe vârful dinţilor 
z – numărul de dinţi ai coroanei 

În realitate, când rola se rostogoleşte pe rocă, se produce deformarea rocii şi 
pătrunderea dinţilor în rocă, în funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale acesteia. 

În rocile elastico-fragile pătrunderea dintelui poate avea loc pe adâncimi mici, 
de ordinul fracţiunilor de zecimi de milimetru. 

Literatura de specialitate subliniază că, în 
condiţii favorabile, adică în condiţiile dislocării 
unor roci cu duritate mică, adâncimea de 
pătrundere a fiecărui dintre nu va depăşi mărimea 
hz (figura 11.41), care reprezintă distanţa dintre 
vârful unui dinte şi dreapta care uneşte vârfurile 
celorlalţi doi dinţi vecini. 

O pătrundere pe o adâncime mai mare ar 
necesita sarcini axiale deosebit de mari. 

Dacă se admite că într-o rocă omogenă şi la o 
sarcină axială constantă avansarea sapei cu trei 
role, într-o rotaţie, va fi: 

zh3H   (11.25) 

ceea ce este posibil, atunci amplitudinea oscilaţiilor sapei, considerând cazul ideal, 
va avea aceeaşi mărime ca şi timpul lucrului pe o talpă nedoformabilă. 

Dacă se admite că la fiecare contact al dintelui cu talpa pătrunderea lui va fi 
egală cu h, atunci se poate considera că sapa nu mai are oscilaţii axiale şi va avea 
loc o avansare continuă a ei. Aceasta ar corespunde ipotezei descrise de V.S. 
Vladislavlev, care consideră avansarea sapei după suprafeţele elicoidale. 

În acest caz, traiectoria de avansare a sapei pe peretele sondei formează cu 
planul normal în raport cu axa sapei, unghiul  

sD

H
arctg


  (11.26) 

unde H este avansarea sapei pe o rotaţie 
Ds – diametrul sondei (sapei) 

Figura 11.41 
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O asemenea reprezentare ideală a procesului de foraj, fără oscilaţii axiale ale 
sapei, ar fi posibilă numai la dislocarea rocilor plastice de duritate foarte mică. 

În rocile dure, unde, în general, presiunea de contact este inferioară valorii 
durităţii ei, dintele sapei nu reuşeşte să pătrundă în rocă şi se produc oscilaţii axiale 
ale sapei. Chiar la o avansare elicoidală a sapei cu pătrunderi inferioare mărimii hz, 
se produc oscilaţii axiale ale sapei. 

Avansarea pe o rotaţie, a unei sape cu trei role, când pătrunderea unui dinte 
este h, poate fi dată de relaţia  

izhH   (11.27) 
unde i este raportul diametrelor circumferinţelor corespunzătoare de pe talpă şi de pe rolă, 

care se acoperă fără alunecare, aşa cum rezultă din figura 11.11 şi relaţia (11.27). 

i

i

d

D
i   

Dacă se ţine seamă de relaţia (11.24), atunci 

z2
sindizH 2

i


  (11.28) 

În cazul general, la forarea cu sape cu role se produc oscilaţii axiale ale căror 
amplitudini sunt direct proporţionale cu diametrul şi invers proporţionale cu numărul 
dinţilor coroanei active. 

Frecvenţa percuţiilor produse de o coroană, pe minut, este: 

zniznn sr   (11.29) 

unde nr – numărul de rotaţii, pe minut, ale rolei; 
ns – numărul de rotaţii pe minut ale sapei. 

Timpul de contact al dintelui cu roca, la o percuţie fără alunecare, este: 

izn

60
t

s
k 
  (11.30) 

Viteza de percuţie a dintelui pe rocă, în cazul rostogolirii fără alunecare, poate 
fi exprimată cu ajutorul relaţiei: 




 cos
z30

nr
v r

2

p  (11.31) 

unde  este unghiul de înclinare al axei rolei 
Componenta dinamică Pd a sarcinii axiale pe sapă poate fi redată prin relaţia 

empirică propusă de P.V. Baliţki: 
b

d FaP   (11.32) 

unde 

60

izn
F s 


 
a şi b fiind coeficienţi care depind de sarcina statică. 
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În practica industrială fenomenele sunt mult mai complexe decât cele arătate 
mai sus. 

În majoritatea cazurilor, rostogolirea rolelor şi percutarea rocii fără alunecare 
nu provoacă o uzură accentuată a dinţilor. 

La forarea rocilor elastico-fragile, alunecarea dintelui se produce la valori 
relativ mici de pătrundere. 

Se subliniază chiar că, în unele roci plastice (marne şi argile) şi în nisipuri, la 
pătrunderea în rocă, dinţii sapei sunt supuşi unor însemnate alunecări. 

De altfel, însăşi construcţia sapelor destinate rocilor elastico-plastice şi plastice 
este astfel aleasă încât să producă alunecări pentru realizarea proceselor de 
dislocare caracteristice şi anume aşchiere şi spintecare pe lângă procesul de 
despicare, ce are aici un rol mai puţin eficient. 

 
 

11.13. Gradul de acoperire a tălpii  
de către dinţii sapelor cu role 

 
La stabilirea numărului de coroane, a poziţiei fiecărei coroane şi a lungimii 

dinţilor pe fiecare din rolele unei sape se are în vedere să se asigure dislocarea rocii 
pe întreaga talpă a sondei şi să nu rămână zone de rocă nedislocată, care ar pute să 
intre în contact cu spaţiile dintre coroanele rolelor. 

Astfel, în figura 11.42 este prezentată sapa 5V-10ST, cu schema de acoperire a 
tălpii de către coroanele celor trei role, iar în figura 43, sapa OM-576-190C. aceste 
sape au dinţii prismatici iar vârful conului principal depăşeşte axa sapei cu 4 mm. 

 

  
Figura 11.42 Figura 11.43 
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Figura 11.44 reprezintă o sapă cu dinţi semisferici realizaţi din aliaje dure 
insertate în corpul rolelor. În colţul din dreapta, sus, detaliul a arătat schema de 
acoperire a tălpii de către coroanele de dinţi ale rolelor. Detaliul b indică dispoziţia 
dinţilor de calibrare ai rolei a doua. 

Suplimentar este arătat, în detaliul c, construcţia duzei de spălare centrală a sapei. 
Un exemplu de alegere a schemei de acoperire a tălpii cu coroane combinate 

din dinţi prismatici clasici către vârful rolelor şi dinţi din aliaje dure către bazele 
acestora este dat în figura 11.45a. 

În figura 11.45b este dat un exemplu de schemă pentru calculul gradului de 
acoperire a tălpii cu dinţi prismatici. 

           
                    Figura 11.44                                                              Figura 11.45 

 
 

11.14. Sisteme de spălare ale sapelor cu role 
 
În sistemul rotativ de forare a sondelor, procesul de dislocare a rocilor trebuie, în 

mod obligatoriu, să fie însoţit de un proces continuu şi eficient de îndepărtare a 
detritusului din talpa sondei, proces numit spălare sau curăţire a tălpii. Acţiunea de 
dislocare, a unei sape cu role, este cu atât mai eficientă cu cât este mai ridicat gradul de 
îndepărtare a detritusului. Dacă elementele active întâlnesc pe talpă detritus, ele 
efectuează procese de strivire a acestuia, ceea ce constituie cheltuială inutilă de energie. 

În cazul în care detritusul este îndepărtat, energia transmisă de sapă tălpii 
sondei acţionează direct pentru dislocarea rocii şi avansarea sapei creşte. 

În figura 11.46 este arătat că fluidul de forare curge în circuitul descendent 1, 
prin partea inferioară a prăjinilor grele 2, apoi prin cepul sapei 3, de unde se 
desparte şi trece prin cele trei duze 4, ale sapei cu role, în care se formează cele trei 
jeturi de fluid 5, care acţionează asupra tălpii 6. 
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Jeturile de fluid desprind detritusul de pe talpă şi îl transportă în circuitul 
ascendent, în cea mai mare parte prin canalele 7, practicate în fălcile opuse duzelor, 
în raport cu axa sapei. 

De aici detritusul este transportat către suprafaţă în circuitul ascendent de fluid 
din spaţiul inelar 9. 

 

              
                Figura 11.46                              Figura 11.47                         Figura 11.48 

 

Figura 11.47 reprezintă schema sistemului de spălare al unei sape cu jet, 
caracterizată prin plasarea duzelor către exterior, unde se formează jeturi de fluid 
care atacă talpa sondei prin spaţiul dintre două role. 

În figura 11.48 este prezentată schema sistemului de spălare al unei sape cu 
duze centrale, la care jeturile de fluid formate spală mai întâi suprafaţa rolelor şi 
apoi curăţă suprafaţa tălpii, ridicând de aici detritusul printre cele două role opuse, 
în circuitul ascendent din spaţiul inelar. 

În figura 11.49 este arătat sistemul combinat de amplasare a şase duze, dintre 
care trei exterioare 1, care dirijează jeturile direct la talpă, printre role şi trei duze 
centrale 2, montate pe placa specială 3, care asigură posibilitatea de dirijare a 
jeturilor centrale, fie între role, cu acţiune directă la talpă (poziţiile a), ca şi jeturile 
exterioare, fie de-a lungul generatoarelor rolelor (poziţiile b).  

Poziţia celor două duze ale sapelor cu două role se poate vedea în figura 11.50 
în care se arată că jeturile sunt îndreptate către talpă, printre role. 

         
                            Figura 11.49                                              Figura 11.50 
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                        Figura 11.51                                                        Figura 11.52 

 

Dintre sapele fabricate în SUA, prezentăm sapa cu circulaţie de aer „jet air-blast” 
arătată în figura 11.51, din care rezultă că jetul curăţă rola, apoi acţionează asupra 
detritusului din talpa sondei şi-l îndepărtează. În acelaşi timp, din figură se vede că 
aerul pompat prin canalul a, joacă rolul de lubrifiant al lagărului rolei. 

În figura 11.52 este reprezentat sistemul de spălare al unui lărgitor cu role, care 
asigură atât spălarea rolei cât şi a inelului circular de dislocare. 

În detaliul b al desenului este redată o secţiune axială în care se poate vedea 
sistemul de rulmenţi ai rolei lărgitorului. 

 
 

11.15. Geometria duzelor 
 
Circulaţia fluidului de forare s-a efectuat multă vreme, atât la forarea percutantă 

cât şi la cea rotativă, prin orificii sau ajutaje executate în însăşi corpul sapelor. 
În ultimul timp, când vitezele jeturilor de fluid au fost mărite, pentru a obţine o 

spălare mai bună a tălpii, au fost create duze înlocuibile (figura 11.53), având forma 
exterioară cilindrică iar cea interioară, în care se formează jetul, diferită şi anume: 

 
Figura 11.53 

a – cilindrică; 
b – tronconică; 
c – tronconică şi cilindrică; 
d – conoid-convexă şi cilindrică; 
e – cilindrică, conoid-concavă, conoid-convexă şi cilindrică. 
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În tabelul 11.3 sunt date dimensiunile principale ale duzelor utilizate pentru 
diferite sape, în ţara noastră. 

Tabelul 11.3 

Nr. 
crt. 

Diametrul 
exterior 

Lungimea 
Diametre 
interioare 

Diametrele sapelor  
la care se utilizează 

mm mm mm mm 
1 18 16 5...9 120,7 – 136,5 
2 20 18 5...11 142,9 – 171,5 
3 24 20 6...14 184,2 – 200,0 
4 26 22 6...15 190,5 – 212,7 
5 28 22 7...17 212,7 – 228,6 
6 32 28 8...20 244,5 – 311,2 
7 36 28 10...24 346,1 – 469,9 
 

Geometria unor duze fabricate şi 
utilizate în URSS este reprezentată în 
figura 11.54. Astfel, distingem: 

– tipul a, cu diametre exterioare 
D, de 27,5; 31,5; 34,5 mm şi interioare 
d, cuprinse între 10 şi 16 mm; 

– tipul b, cu diametre interioare 
d, de 13 şi 16 mm; 

– tipul c, cu diametre interioare d, de 12, 
14 şi 16 mm. 

Celelalte elemente geometrice (formă şi di-
mensiune) ale acestor duze sunt arătate în figură. 

Alte duze folosite în URSS sunt duzele 
„centrale”, cu axa de simetrie suprapusă axei 
sapei. Geometria acestor duze este arătată în 
figura 11.55 (a şi b). 

Duza arătată în figura 11.55a se fabrică cu 
diametrele interioare d, de 24, 26, 28 şi 30 mm. 

Duzele din figura 11.55b se fabrică cu diametrele interioare d, de 10; 12,5 şi 
15 mm; în partea inferioară, corpul exterior are o zonă hexagonală 1, care dă 
posibilitatea înşurubării capului superior filetat 2, în corpul sapei.  

 
 

11.16. Materiale folosite pentru fabricarea duzelor 
 
Duzele pentru sapele de foraj sunt fabricate din materiale minerale-ceramice cu 

proprietăţi fizico-mecanice comparabile cu cele ale aliajelor de metale dure şi ale 
oţelului rapid. Un exemplu de material mineralo-ceramic este microlitul ŢM-332, de 
fabricaţie sovietică, caracterizat prin omogenitate şi dimensiuni microscopice ale 
fazei cristaline. 

Figura 11.54 

Figura 11.55 
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Dimensiunile masei principale a granulelor (65-75%) se situează între 1 şi 3 
microni. Numărul de granule cu dimensiuni până la 4,5 microni reprezintă 20-25%, 
iar cele ale căror dimensiuni ating 6 microni sunt într-un procent mic. 

Pentru confecţionarea duzelor mineralo-ceramice, ca material de bază se 
foloseşte alumina tehnică, a cărei compoziţie este următoarea: 

Oxid de aluminiu   minimum 98,00% 
Oxid de siliciu  maximum 0,06% 
Oxid de fier  maximum 0,03% 
Oxid de sodiu  maximum 0,50% 
Alumina se transformă, prin ardere în cuptorul electric, la temperatura de 

1450°-1500°C, din varianta  în varianta , care este forma cea mai stabilă a ei. 
După ardere, alumina se macină în mori cu bile, până la o granulaţie sub un 

micron, apoi se spală cu HCl pentru eliminarea impurităţilor şi i se introduce, ca 
adaos de modificare, MgCl2 ꞏ 6H2O. 

Consolidarea prafului de alumină este asigurată prin folosirea unui plastifiant 
constituit dintr-o soluţie de 4,5% cauciuc sintetic în benzină. 

Piesele mineralo-ceramice se presează în matriţe speciale din oţel de scule, 
apoi se usucă la temperatura de 100°C şi, în final, se expun în cuptoare, la 1750°C. 

În tabelul 11.4 sunt arătate, pentru comparaţie, proprietăţile fizico-mecanice 
ale microlitului ŢM-332 şi ale altor materiale. 

Tabelul 11.4 

Proprietăţi fizico-
mecanice 

Microlit 
ŢM-332 

Aliaj 
dur 

T15K6 

Aliaj 
dur 
VK8 

Oţel 
rapid 
R-18 

Carbură 
de 

Wolfram 

Carbură de 
Wolfram şi 

Titan 
Duritatea 91-93 90 87,5 79-83 86-89 88,5-91 
Greutatea specifică, 
gf/cm3 3,85-3,95 11,1 14,4 8,7 14,3-14,9 9,0-12,2 

Rezistenţă la tempe-
raturi ridicate, °C 

1200 1000 800 600 800 900 

Coeficient de dilataţie 
liniară în intervalul de 
temp. 20-800°C 

8ꞏ10-6 5ꞏ10-6 6ꞏ10-6 11ꞏ10-6 – – 

Limita de rezistenţă, 
kgf/mm2 
– la încovoiere 
– la compresiune 

30-55 
300-380 

110-115
300 

135 
350 

370 
380 

100-160 
330 

70-115 
400 

Rezilienţa, kgfꞏm/cm2 0,05-0,12 0,25-0,3 0,6 0,89 – – 
Conductibilitatea 
termică, cal/cmꞏs2 0,042 – – – 0,140 – 

 
În unele ţări, duzele se execută dintr-un material dur care conţine până la 70% 

carbură de wolfram. 
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11.17. Montarea duzelor în corpul sapei 

 
În figurile 11.56, 11.57 şi 11.58 sunt prezentate schemele de montare ale 

duzelor 1 şi a inelelor de etanşare 2 în corpurile sapelor 3. 

 
        Figura 11.56                        Figura 11.57                                  Figura 11.58 

 

Fixarea şi asigurarea duzelor în locaşurile lor se execută fie cu ajutorul unui cui 4, 
introdus prin presare în jurul duzei, ca în figura 11.56, fie printr-un inel de siguranţă 4, 
extensibil, care se aşează într-un locaş special, în capătul inferior al duzei, ca în figura 
11.57, fie prin înşurubarea unei carcase exterioare 4, ca în figura 11.58 

Cele mai bune rezultate, cu asigurarea etanşeităţii necesare, se obţin în cazul 
utilizării sistemului de montare cu carcasă înşurubată, aşa cum se vede în figura 11.58. 

 
 

11.18. Autocurăţirea rolelor 
 
În cazul dislocării rocilor elastico-plastice şi plastice, caracteristicile acestora şi 

prezenta noroiului de forare, favorizează aşezarea şi aderarea detritusului în spaţiul 
dintre dinţi şi dintre coroane. Această aderare poate conduce la imposibilitatea 
acţiunii dinţilor asupra rocii din talpă, întrucât 
sarcina axială se distribuie pe talpă prin 
intermediul rocii aderate (rolele „încărcate” 
cu detritus au aspectul unor role fără dinţi). 

Pentru îndepărtarea detritusului aderat la 
role se construiesc sapele cu autocurăţire, 
care se caracterizează prin întrepătrunderea 
coroanelor rolelor vecine, astfel încât dinţii 
coroanelor unei role curăţă spaţiile dintre 
coroanele celorlalte două role.  

În figura 11.59 este redat conturul 
intersecţiei dinţilor coroanelor celor trei role, Figura 11.59 
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cu suprafaţa conică determinată de axele rolelor. Pentru aducerea conturului din 
suprafaţa conică în plan s-a executat tăietura desenului după axa rolei III. Figura 
arată gradul de întrepătrundere al coroanelor celor trei role cu axe deplasate. 

În figura 11.60 sunt date, în acelaşi sistem de intersecţie a dinţilor cu suprafaţa 
conică a axelor şi aducerea lor în plan, epurele unor sape cu şi fără autocurăţire şi, 
de asemenea, cu şi fără axe deplasate. 

              
a                                                           b 

             
c                                                          d 

Figura 11.60 
 
 

11.19. Construcţii de lagăre ale sapelor cu role 
 
Sarcina axială, exercitată de prăjinile grele de forare asupra sapei cu role, este 

transmisă de către fălcile şi butoanele sapei, prin intermediul elementelor lagărelor, 
al rolelor şi al dinţilor rolelor, rocii din talpa sondei. 

Valoarea sarcinii axiale care trebuie transmisă pe talpă este de ordinul tonelor 
şi cel mai adesea, de ordinul zecilor de tone, pentru a asigura presiunea pe 
suprafaţa de contact dintre rocă şi dinţi, egală cu duritatea rocii. 

Această valoare a sarcinii axiale ridică probleme deosebite de rezistenţă şi 
durabilitate ale tuturor elementelor sapei şi cu deosebire, ale elementelor lagărelor. 
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Soluţiile tehnice actuale au adoptat, pentru sapele cu trei role, în general, un 
ansamblu alcătuit dintr-un lagăr de diametru maxim, situat la baza b a rolei, un 
lagăr axial-radial situat în partea de mijloc m şi unul de diametru mai mic, plasat 
către vârful v al rolei. 

Lagărul axial-radial din mijloc este alcătuit, de obicei, din bile sferice pe care 
le vom nota prin litera S şi din căile de rulare corespunzătoare. 

Celelalte lagăre de la baza b sau de la vârful v al rolelor pot fi lagăre radiale 
sau axial-radiale. 

Lagărele radiale, de la bază sau de la vârf, sunt 
astfel construite, încât suprafaţa interioară a rolei 
alunecă pe suprafaţa butonului (tipul A) sau între 
suprafaţa interioară a rolei şi cea a butonului se 
intercalează o bucşă inelară (tipul B) sau între cele 
două suprafeţe, numite căi de rulare, se introduc role 
cilindrice (tipul R). 

Lagărele axial-radiale, de la baza sau de la vârful 
rolelor sunt construite din sfere şi căile de rulare 
corespunzătoare (tipul S). Caracteristicile unui 
ansamblu de lagăr, arătat în figura 11.61, pot fi 
exprimate cu ajutorul indicativelor din tabelul 11.5. 

Tabelul 11.5 
Poziţia lagărului v (vârf) m (mijloc) b (bază) 

Tipul lagărului 
B 

bucşe 
S 

bilă 
R 

rolă cilindrică 
 
După K.E. Korneev şi P.A. Pali, construcţia lagărelor diferitelor sape cu trei 

role s-ar putea reduce la schemele indicative din tabelul 11.6, respectiv la schemele 
constructive din figurile 11.62...11.71. 

Tabelul 11.6 
Nr. 
crt. 

Figura 
Construcţia lagărului 

Observaţii 
v m b 

1 62 A S A  
2 63 S S A  
3 64 A S R  
4 65 R S A Bilele S de introduc prin canal 
5 66 R S R  
6 67 S S R  

7 68 R S S 
Ambele şiruri de bile S se introduc prin 
acelaşi canal 

8 69 R S S Prin canal se introduce un singur şir de bile S 
9 70 S S S  

10 71 S R S  
 

Figura 11.61 
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                   Figura 11.62                        Figura 11.63                        Figura 11.64 
 

                     
                   Figura 11.65                        Figura 11.66                        Figura 11.67 
 

          
                                Figura 11.68                                      Figura 11.69 

 

          
                                Figura 11.70                                      Figura 11.71 
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A.S. Mokşin, Iu.E. Vladislavlev şi E.L. Komm prezintă, printre principalele 
tipuri de lagăre, schemele arătate în figurile 11.72...11.77. 

 

  
           Figura 11.72                                  Figura 11.73                          Figura 11.74 
 

               
           Figura 11.75                          Figura 11.76                          Figura 11.77 

 
Schemele constructive din figurile 11.72...11.77 pot fi exprimate cu ajutorul 

indicativelor din tabelul 11.7 
Tabelul 11.7 

Nr. 
crt. 

Figura 
Construcţia lagărului 

Observaţii 
v m b 

1 72 B S R Cu disc de presiune în capătul butonului 
2 73 A S A  
3 74 S S R  
4 75 R S R  

5 76 R S S 
Ambele şiruri de sfere S se introduc prin 
acelaşi canal 

6 77 S S S  
 
Pentru creşterea rezistenţei şi durabilităţii lagărelor, se pot imagina şi realiza multe 

scheme constructive, aşa cum se pot deduce şi din figura 11.78, în a cărei 
construcţie s-a introdus, în capătul butonului, un element suplimentar (o sferă) de 
lagăr axial-radial. Soluţia constructivă din figura 11.79 ne arată că lagărul radial cu 
role cilindrice (R) dinspre vârful rolei a fost plasat în interiorul capătului butonului 
sapei, pe suprafaţa unui fus, special construit în rolă. 
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                                 Figura 11.78                                         Figura 11.79 

 
 

11.20. Uzarea sapelor cu role 
 
Reamintim că uzarea unei piese este procesul prin care acesta pierde, în timpul 

funcţionării, o parte din materialul din care este confecţionat, iar uzura reprezintă 
cantitatea de material pierdut. 

Astfel vorbind, părţile din sapele cu role care se pot uza, în timpul funcţionării 
la talpă, sunt, în principal: 

– dinţii rolelor; 
– elementele lagărelor; 
– fălcile sapelor. 
 
11.20.1. Uzarea dinţilor 
 

Dinţii rolelor se uzează la contactul dintre ei şi roca din talpa sondei, iar 
uzura depinde de duritatea rocii, de caracteristicile abrazive ale rocii, de 
caracteristicile fluidului de forare utilizat, de presiunea de contact şi de gradul de 
alunecare al dinţilor, în raport cu roca dislocată. Procesul extrem de uzare a 
dinţilor este ruperea acestora din cauza unor suprasolicitări sau a unor defecţiuni 
de fabricaţie. 

Referindu-se la procesele de uzare a dinţilor rolelor G.E. Efendiev pune în 
evidenţă unele aspecte geometrice ale acestora. Aşa, de exemplu, arată că în rocile 
puţin abrazive, dislocate cu sape cu contracon redus, cu alunecare mică pe 
talpă, uzarea dinţilor se manifestă prin ascuţirea lor, ca în figura 11.80, 
reprezentând asimetrie. 
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Dinţii rolelor cu contraconul 
mare, care dislocă roci dure şi 
abrazive prin percuţie, se uzează 
în înălţime, menţinându-şi într-o 
oarecare măsură rotunjirea muchiei, 
ca şi în figura 11.80b. 

Cele trei tipuri de uzură sunt 
întâlnite uneori, la una şi aceeaşi 
rolă în diferite proporţii la fiecare 
coroană sau dinte. 

Cercetările întreprinse de 
V.N. Vinogradov şi alţii au 
arătat că variaţia geometriei 
dinţilor şi viteza de uzare a lor, 
pe diferitele coroane şi role ale 
aceleiaşi sape, nu sunt identice. 

În figura 11.81 se arată 
caracteristicile uzării dinţilor de 
pe coroana de bază a rolelor I, II 
şi III (graficele a, b şi c). 

Codul uzurii dinţilor, în 
înălţime, din figura 11.81, este cel 
arătat în figura 11.82. Acest cod 
reprezintă pierderea de metal, 
măsurată în optimi din înălţimea h a 
dintelui şi anume (tabelul 11.8). 

 

Tabelul 11.8 
Codul T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Uzura h
8

1
 h

4

1
 h

8

3
 h

2

1
 h

8

5
 h

4

3
 h

8

7
 1h 

 
D. Constantinescu şi N.V. Mereanu arată că pot exista trei tipuri de uzură 

pentru dantură şi anume: 
– uzură excesivă; 
– ruperi de dinţi; 
– uzură neuniformă. 
De asemenea se arată că uzura poate avea loc, aşa cum rezultă şi din figura 

11.83a şi b, prin autoascuţire (A) sau prin tocire (T). 
Armarea dinţilor pe cele două feţe laterale şi utilizarea sapelor cu asemenea 

dinţi, într-o rocă cu caracteristici abrazive necorespunzătoare tipului sapei, poate 
conduce la uzura accentuată a miezului dintelui şi uzură mai slabă în părţile 
laterale. Acest tip de uzură a dinţilor l-am arătat în figura 11.83c (U). 

     a                           b                            c 
Figura 11.80 

Figura 11.81 

Figura 11.82 
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Uzurile tip T şi U conduc la 
reducerea continuă, în timpul dislocării, 
a vitezei de avansare a sapei. 

G.E. Efendiev subliniază că analiza 
unui număr mare de sape uzate a permis 
să se stabilească pe lângă tipurile 
caracteristice de uzură a armării şi 
cauzele uzării. 

Ruperile dinţilor sunt, în general, datorite înălţimii acestora şi distanţelor mari 
dintre ei (pasului), care nu corespund caracteristicilor rocilor pe care le dislocă şi 
nici sarcinii excesive la care este supusă sapa. 

Neconcordanţa dintre tipul sapei şi tipul rocii poate constitui cauza principală a 
uzării neuniforme a dinţilor de pe diferitele coroane de către vârful rolei, în timp ce 
coroanele de bază manifestă uzură minimă. 

Uzura excesivă a dinţilor se datoreşte timpului mare de lucru al sapei pe talpă. 
Literatura de specialitate mai pune în evidenţă procese de uzare a dinţilor prin 

turtire, datorită sarcinilor axiale mari, care creează presiuni de contact ce depăşesc 
rezistenţa metalului din care este construită rola. 

La fel, se evidenţiază uzarea dinţilor şi rolelor de către jeturile de noroi cu 
conţinut de particule abrazive şi mai ales când sapele sunt construite cu duze 
centrale sau în jurul axei, dispuse astfel încât să cureţe rolele.  

Este subliniată, de asemenea, uzarea rolelor între coroane, constatată la forarea 
cu sape neadecvate în roci abrazive, în care se formează pe talpă aşa numite 
„gulere”. Un asemenea tip de uzură este favorizat de gradul mic de acoperire a 
tălpii de către coroanele rolelor (prin construcţie sau datorită deplasării axiale a 
rolelor cu lagăre uzate). 

 
11.20.2. Uzarea lagărelor şi fălcilor 
 

De o deosebită importanţă şi uneori, cu urmări foarte grave pentru forarea 
sondelor, este uzarea lagărelor rolelor. Aceasta se datoreşte, în primul rând, 
concentrărilor de eforturi la contactele dintre elementele rulmenţilor şi căilor de 
rulare sau presiunilor de contact foarte mari şi în al doilea rând, datorită pătrunderii 
noroiului de forare, cu particule abrazive, în interiorul lagărelor rolelor. 

Existenţa valorilor mari ale presiunilor de contact conduce, în general, la 
uzarea prin oboseală atât a rolelor cilindrice şi bilelor cât şi a căilor de rulare ale 
acestora. Ca urmare a oboselii metalului, pe suprafeţele elementelor lagărului apar 
asperităţi sau se desprind foiţe de metal de grosimi relativ mici. 

A.S. Mokşin subliniază că adeseori analiza lagărelor uzate indică o stare 
anormală a suprafeţelor active ale căilor de rulare pentru bile, în locurile în care 
acestea acţionează pe gulere. În aceste zone ale gulerelor s-au observat detaşări şi 
fărâmiţarea metalului, atât de partea butoanelor cât şi de cea a rolelor. 

Figura 11.83 
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Analiza uzării lagărelor a arătat că, în toate 
cazurile, elementul cel mai vulnerabil este 
rulmentul cu bile. 

În figura 11.84 sunt reprezentate variaţiile 
uzurii bilelor lagărului axial-radial de mijloc, al 
diferitelor sape arătate în tabelul 11.9, în funcţie 
de timpul de lucru pe talpa sondei. 

Aceste sape s-au diferenţiat prin razele 
căilor de rulare şi prin jocurile în rulmenţi. 

 
Tabelul 11.9 

Numărul curbei 1 2 3 4 5 6 
Numărul sapei 57 51 54 56 52 55 

 

Pe de altă parte, se subliniază că sapele nr. 57 şi 51 au funcţionat în regim 
normal, iar sapele nr. 54, 56, 52 şi 55 au funcţionat în regim forţat de forare. 

Din figura 11.84 rezultă că, în toate cazurile, cea mai intensă uzură a bilelor se 
produce în ultimele 10-15 minute de funcţionare. 

La uzura abrazivă a suprafeţelor elementelor lagărelor contribuite şi 
pătrunderea noroiului de forare cu conţinut de particule abrazive. 

Combaterea uzurii abrazive a lagărelor se poate preveni prin utilizarea unor 
noroaie de forare adecvate, lipsite de particule abrazive, cu proprietăţile lubrifiante, 
precum şi etanşarea lagărelor, de a nu permite pătrunderea noroaielor în spaţiile acestora. 

Alt element al sapei care se poate uza sunt fălcile, a căror uzură se produce 
prin frecarea de pereţii sondei. 

Diametrul determinat de fălcile sapelor se reduce pe măsura avansării. Un 
exemplu de reducere al diametrului determinat de fălcile sapei, respectiv de uzura 
fălcilor, este dat de C. Caffé şi C. Melian, reprezentat în figura 11.85, din care 
rezultă că diametrul sapei (al fălcilor) se reduce pe măsura avansării sapei. 

Reducerea diametrului fălcilor 
poate favoriza ieşirea rolelor cilindrice 
care constituie rulmentul de la baza 
rolei şi din această cauză se pot 
produce avarii grave ale sapei. 

Diametrul sapei cu role se poate 
reduce şi datorită uzării contraconului, 
fapt care poate determina, de 
asemenea, avarii grave, datorită ieşirii 
rolelor cilindrice din locaşul lor. 

Dar, tot atât de posibil este ca diametrul sapelor să se reducă şi prin uzarea 
elementelor lagărelor şi deplasarea rolelor către axa sapei, ceea ce poate conduce la 
întrepătrunderea şi blocarea rolelor. 
 

Figura 11.84 

Figura 11.85 
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11.21. Sape cu trei role capabile  

de suprasarcină axială 
 
Este cunoscut faptul că, între altele, sarcina axială pe sapă şi respectiv, pe talpă 

este limitată de rezistenţa şi durabilitatea lagărelor. 
A.F. Egherev prezintă câteva tipuri de sape cu trei role, capabile să transmită 

sarcini axiale mai mari decât sarcina maximă admisă de rezistenţa butoanelor şi 
celorlalte elemente ale lagărelor. Astfel, în figura 11.86 este arătată construcţia 
sapei DRD1-12T, la care se disting, în mod special, falca 1, inelul inferior 2 şi 
inelul superior 3 ale rulmentului axial suplimentar, bucşa 4, pana 5, arborele 
tubular 6, arcul cu discuri 7 şi umărul 8 fixat de arbore prin bolţul 9. 

Aceeaşi schemă constructivă a fost aplicată şi sapelor DRD1-8K – figura 
11.87, DRD1-6T – figura 11.88 şi DRD2-6T – figura 11.89. 

 

         
             Figura 11.86                                    Figura 11.87      Figura 11.88    Figura 11.89 

 
O soluţie constructivă bazată pe acelaşi principiu, dar cu elemente de 

superioritate tehnică, este aplicată la sapa DRD3-6VT, arătată în figura 11.90. La 
această sapă distingem rola 1, falca 2, discul special 3 montat pe un lagăr radial, 
bucşa 4, corpul 5, cilindrul 6, pana 7, arcul cu discuri 8, arborele tubular 9, umărul 
10 şi bolţul 11. 
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Construcţia acestor sape oferă avantajul 
că, pe măsura creşterii sarcinii axiale 
exercitată de prăjinile grele de forare, se 
transmite rocii din talpă, prin intermediul 
arcurilor cu discuri, până la valoarea sarcinii 
pe care o pot suporta lagărele rolelor. 

Când sarcina axială a atins valoarea 
maximă suportabilă a lagărelor rolelor, 
arcurile cu discuri sunt astfel comprimate, 
încât, se produce contactul între contraconurile 
rolelor şi inelul inferior 2 (figura 11.86) sau 
între contraconurile rolelor şi discurile speciale 
3 (figura 11.90). Aşadar, orice sarcină 
suplimentară se transmite tălpii prin 
intermediul contraconurilor rolelor. 

Superioritatea sapei din figura 11.90 
constă în faptul că între discul special şi 
contracon se manifestă o mişcare de 
rostogolire, fără alunecări, ceea ce asigură o 
uzură minimă, pe când la sapa din figura 
11.86, între contracon şi inelul inferior 2 apar 
alunecări care, în condiţiile existenţei 
particulelor abrazive din noroi, conduc la o 
uzură mai accentuată. 

 
Figura 11.90 
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ADEVĂRURI  
CARE MERITĂ SĂ FIE CUNOSCUTE 

 
 
În condițiile specifice perioadei imediat următoare Revoluției din Decembrie 

’89, șeful de lucrări Macovei Nicolae a fost ales rector al Institutului de Petrol și 
Gaze Ploiești. Imediat după învestirea în funcție, în mod absolut spectaculos, acest 
„revoluționar” a făcut un salt peste gradul didactic  de conferențiar, astfel încât 
șeful de lucrări Macovei Nicolae a fost numit direct profesor plin.  

Din această poziție, noul rector a hotărât, de unul singur, scoaterea din planul 
de învățământ a cursului de „Dislocarea rocilor prin forare”, curs în plină 
dezvoltare, predat pentru prima dată în învățământul superior de către profesorul 
Tocan Dumitru, șeful Catedrei de Foraj.  

La acest curs, studenții efectuau un semestru la laboratorul de lucrări practice 
în care determinau unele proprietăți mecanice ale rocilor și cercetau câteva procese 
de dislocare a acestora. De asemenea, se realizase un laborator de forabilitate a 
rocilor în care se montase o instalație de sondeuze proiectate pentru adâncimea de 
75 m care fusese dotată cu aparate de înregistrare, fie adaptate, fie aparate de 
construcție proprie (sarcină pe sapă, turație, moment de rotire, avansarea sapei 
ș.a.). Cu această instalație s-au realizat experimente cu freze cu diamante, freze de 
diametru mic, lucrându-se pe blocuri de rocă și s-au obținut rezultate satisfăcătoare. 

După mutarea facultății la Ploiești, pentru laboratorul de forabilitate s-a obținut 
o instalație de sondeuze mult mai puternică, dar care n-a apucat să fie montată din 
lipsă de timp și înțelegere... 

Decizia de scoatere a cursului din planul de învățământ a fost o răfuială mai 
veche cu persoana  profesorului Tocan. De menționat că însuși Macovei făcea parte 
din aceeași catedră cu profesorul Tocan. 

Spre sfârșitul anului universitar 1989-’90, rectorul Macovei formulează o 
scrisoare de scoatere din învățământ a profesorului Tocan Dumitru, pe motiv că nu 
mai are normă didactică. Acest document era semnat numai de prorectorul 
Popovici, semnătura rectorului lipsind cu desăvârșire. Scopul acestei acțiuni a fost 
acela de constrângere a profesorului Tocan care, în condițiile create, și-a formulat 
cererea de ieșire legală la pensie, la vârsta de 65 de ani – lucru care s-a și întâmplat.  

Pensionarea s-a dovedit a fi un lucru extrem de favorabil sănătății și vieții 
personale a profesorului Tocan Dumitru, care la 11 februarie 2020, complet 
sănătos, a împlinit venerabila vârstă de 94 de ani. 

Profesorul Macovei a ieșit la pensie la vârsta de 70 de ani. În anul 2019, 
profesorul Tocan, într-o discuție telefonică, l-a invitat pe profesorul Macovei, și 
acesta a acceptat, să-l viziteze și să discute, ca doi pensionari, onest și fără 
ocolișuri, problemele ivite cu ocazia scoaterii din planul de învățământ a cursului 
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de „Dislocarea rocilor”. Întâmplarea nefastă a făcut ca, între timp, profesorul 
Macovei să decedeze, fapt mult regretat de profesorul Tocan și pentru că nu a 
reușit să afle rezultatul discuțiilor așteptate. 

Se reeditează acest curs pentru posteritate, astfel încât specialiștii în foraj, 
doritori de perfecționare în domeniul forării sondelor, să aibă un suport pentru 
continuarea cercetărilor experimentale, de laborator și chiar industriale în 
dislocarea rocilor. Se poate afirma adevărul că lucrările de foraj în scoarța terestră 
nu vor avea un sfârșit și vor fi necesare și atunci când oamenii vor reuși să lucreze 
pe Lună sau pe alte planete și unde forarea învelișurilor acestora va începe cu 
problemele de dislocare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE:  
 
1 Întregul tiraj al primei ediții a acestui volum, publicat în anul 2010 (Ed. Bibliotheca), 

a fost topit, la solicitarea autorului pentru că, dintr-o nefericită eroare a fost tipărită o 
variantă necorectată, cu greșeli inadmisibile, ci nu varianta finală.  

2 Apariția acestei a III-a ediții a fost gândită să fie distribuită într-o serie de biblioteci în 
care ar putea fi găsită de specialiștii în domeniul forajului și să le stimuleze acestora 
ideea organizării unor cercetări practice de laborator și chiar industriale pentru 
dezvoltarea cunoașterii proceselor de dislocare prin forare. Acesta este și motivul 
ideii dăruirii unor studenți ai Facultății de Foraj din Universitatea de Petrol și Gaze 
Ploiești și dăruirii chiar unor specialiști. 
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