
Fenomenul de infiltrare, in sens larg, are doua faze disctincte: 

1. Patrunderea apei prin suprafata terenului si intrarea ei in teren, sub suprafata topografica; 

2. Miscarea descendenta a apei cu componenta principala verticala, intr-un teren nesaturat, de la 

suprafata terenului pana la primul nivel piezometric, care marcheaza limita superioara a 

acviferelor freatice.  

Procesul de infiltrare contribuie la transformarea precipitatiilor atat in apa de retentive cat si in apa 

hidrodinamic active care genereaza scurgerea hipodermica, scurgerea subterana si refacerea rezervei 

acviferelor.  

Pe perioade mai lungi, infiltrarea actioneaza ca un proces de regularizare a regimului hidrologic, 

punand in rezerva o parte din apa atmosferica, restituita ulterior, mai lent, cursului de apa.  

Procesul fizic de infiltrare a apei este dominat de interactiunile complexe dintre cele trei faze 

prezente: 

- faza solida reprezentata de matricea mineral a formatiunilor din zona nesaturata prin care se 

produce infiltrarea; 

- faza lichida reprezentata de apa provenita din precipitatii; 

- faza gazoasa reprezentata de aerul present in spatiul poros nesaturat cu apa. 

Fortele determinante ale infiltrarii sunt gravitatia si capilaritatea, care pun in miscare apa din zonele 

mai umede catre cele cu grad de umiditate mai redus. Ca forte rezistente apar: frecarea apei de 

suprafata particulelor minerale si contrapresiunea exercitata de aerul continut in teren. Dintre factorii 

secundari se mentioneaza vascozitatea apei influentata de temperatura si mineralizatia (continutul de 

saruri dizolvate) apei.  

In stadiul initial al infiltrarii, actiunea fortelor capilare este mult mai importanta decat cea a 

gravitatiei, motiv pentru care liniile de curent, care indica traseul de deplasare a apei, pot fi deviate in 

toate directiile. Efectul capilar descreste pe masura inaintarii frontului umed, astfel incat la adancimi de 

ordinul a un metro, infiltrarea gravitational devine dominant, ea dezvoltandu-se in adancime cu o viteza 

relative uniforma.  

Un rol important in dinamica infiltrarii il are aerul din teren. La inceput, frontul umed inainteaza 

neuniform, aerul este evacuat in diferite directii, iar viteza de infiltrare scade datorita consumului de 

energie. Daca procesul de infiltrare continua, o parte a aerului este dizolvat si se poate inregistra chiar si 

o crestere a vitezei de infiltrare.  


