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REZUMAT. Sistemele de îmbunătăţire a terenului de fundare dezvoltate de Geopier reprezintă o soluţie eficientă 
si economică pentru susţinerea structurilor sensibile la tasări. De aproape 20 ani tehnologia Geopier® este 
aplicată cu succes la îmbunătăţirea terenurilor, fiind deja lider de piaţă în mai multe ţări, iar in Europa se 
utilizează de 10 ani, primele aplicaţii având loc în Germania. Utilizate in prezent de noi, Geopier® Clasic şi 
Impact® au devenit o alternativă eficientă faţă de alte metode de îmbunătăţire a terenului de fundare, cum ar fi 
supra-excavări masive, înlocuirea terenului sau fundaţii de adâncime, incluzând piloţii bătuţi sau foraţi. Coloanele 
din piatră spartă Geopier® sunt construite prin compactarea succesivă, în straturi, a pietrei sparte în găuri de 
foraj de diverse adâncimi cu ajutorul unor echipamente de compactare specifice. Compactarea verticală 
sporește tensiunea laterală şi îmbunătăţeşte terenul adiacent, ceea ce înseamnă implicit o capacitate portantă 
mărită si un control sporit al tasărilor sub fundaţii. 

Cuvinte cheie: Geopier; coloane din piatră; agregate naturale; îmbunătăţirea terenului de fundare. 

ABSTRACT. System of soil improvement developed by Geopier is an efficient and economical solution for 
supporting structures susceptible to settlements. For nearly 20 years Geopier® technology is successfully applied 
to improve soil foundation and is already used in several countries. In Europe is used for 10 years, first 
applications were in Germany. Currently used by Geopier Romania, Geopier® Classic and Impact® become an 
effective and alternative to other methods to improve the soil foundation, such as massive  excavation,  soil 
replacement or deep foundations, including drilled piles or precast piles. Geopier® aggregate columns are 
constructed by compacting successive layers of grade stone, in boreholes of different depths using specific 
compaction equipment. Vertical compaction increases lateral stress in the surrounding soil and improves load 
capacity. 
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1. INTRODUCERE 

Tehnologia Geopier® este o metodă de îmbună-
tăţire a terenurilor de fundare prin construcţia unor 
coloane din piatră spartă compactată. Este o metodă 
de înlocuire a terenului de fundare în combinatie cu 
dislocarea acestuia. Forma specifică a compactoa-
relor Geopier®, în cele 2 sisteme, precum şi com-
pactarea pe straturi a agregatelor conferă coloanelor 
individuale o capacitate portantă ridicată şi un modul 
de rigiditate mult sporit faţă de cel al terenului 
natural inconjurător.  

 

Domeniile de aplicare ale tehnologiei Geopier®. 
Îmbunătăţirea terenului de fundare pentru construcţii 
civile şi industriale: 

● clădiri; 
● hale; 
● turbine eoliene; 
● drumuri şi poduri. 

 

2. DESCRIEREA TEHNOLOGIEI 

Tehnologia Geopier® Clasic. Tehnologia Geopier® 
este o metodă de îmbunătăţire a terenurilor de fun-
dare prin realizarea unor coloane forate în uscat şi 
apoi umplute cu agregate (material granular controlat) 
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compactate în vederea măririi capacităţii portante şi 
a consolidării terenului. 

Metoda este adecvată pentru îmbunătăţirea ur-
mătoarelor terenuri: 

● terenuri coezive şi cu granulaţie mixtă (argile, 
nisipuri prăfoase, nisipuri argiloase); 

● terenuri cu conţinut organic; 
● umpluturi minerale şi organice. 
Execuţia coloanelor 
● dislocarea terenului cu şnec special  (diametrul ø 

60 cm) şi extragerea prin gaura de foraj;  
● producerea tălpii coloanei 

din piatră grosieră compactată cu 
cap special  (compactor Geopier); 

● introducerea in straturi a 
agregatelor cu granulometrie con-
trolată adaptată tipului de teren; 

● compactarea fiecărui strat 
de agregate cu compactorul spe-
cific Geopier®; 

● atingerea unui grad ridicat 
de compactare a agregatelor prin 
compactarea pe straturi; 

● compactarea laterală a tere-
nului din jur datorită formei spe-
cifice a compactorului Geopier®, 
rezultând diametre ale coloanelor 
de 75 ~ 90 cm; 

● folosirea materialelor minerale de umplere 
favorizează consolidarea şi reducerea presiunii inter-
stiţiale. 

Avantajele tehnologiei: 
● realizarea de elemente portante sub forma unor 

coloane din agregate, având un grad sporit de rigidi-
tate; 

● creşterea capacităţii portante a terenului prin 
post consolidare; 

● creşterea rezistenţei la forfecare și reducerea 
deformabilităţii terenului în ansamblu, rezultând noii 
parametrii ai terenului îmbunătățit: 

Ra – suprafata elementelor Geopier; 
Egp ; fgp ; cgp – parametrii Geopier; 
(1 – Ra) = suprafața terenului natural; 
Eteren; c teren ; fteren – parametrii terenului: 

Ecomp = Ra*Egp + (1 – Ra)*Eteren 

ccomp = Ra*cgp + (1 – Ra)*cteren 

tanFcomp = Ra*tan(Fgp) + (1 – Ra)*tan(Fteren) 

● accelerarea procesului de consolidare; 
● reducerea tasărilor; 
● tehnologia Geopier® implică folosirea unui 

număr mai mic de coloane decât în cazul altor 
tehnologii și se ajunge la o reducere de cca. 30% a 
costurilor; 

● este o tehnologie ecologică. 
 

               
 

Prezentarea tehnologiei Geopier® Impact®. Este 
o metodă de îmbunătăţire a terenurilor de fundare  prin 
construcţia de coloane din piatră spartă compactată 
cu dislocuirea terenului prin îndesare. 

Scopul îmbunătăţirii terenului: 
● realizarea de elemente portante sub forma unor 

coloane din agregate, având un grad sporit de 
rigiditate; 

● creşterea capacităţii portante a terenului prin 
post consolidare; 

● reducerea tasărilor 
● creşterea rezistenţei la forfecare; 
● accelerarea procesului de consolidare. 
Condiţii de teren adecvate pentru tehnologia 

Impact®. Această tehnologie este avantajoasă în 
cazul următoarelor condiţii de teren: 

● nisipuri şi pietrişuri afânate sau cu îndesare 
medie; 

● terenuri coezive şi cu granulaţie mixtă (mâluri, 
mâluri nisipoase, nisipuri mâloase, nisipuri argiloase); 

● terenuri cu conţinut organic (nămol, turbă); 
● materiale de umplere minerale şi organice; 
● aplicabilă şi în cazul terenurilor cu un nivel 

ridicat al pânzei freatice. 
Condiții de teren neadecvate: 
● nisipuri şi pietrişuri îndesate; 
● terenuri cu bolovăniș (în proporţie > 30%); 
● terenuri supuse lichefierii (cu <10 kN/m²). 
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Controlul executiei. Are loc prin: 
● încercare cu placa 
● încercarea pe capul coloanei 

 

Exemple de lucrări executate:  
● îmbunatăţirea terenului de fundare pentru exe-

cuție „Siloz de clincher – Lafarge Medgidia”: 
− adâncime excavație: 8 m  
− diametrul terenului consolidat:  87 m 
– înaltimea noii construcții tip dom:  50 m 
– distanţa faţă de silozul vechi:  21 m 
– distanţa faţă de alte clădiri (moară):  4 m 
– coloane din piatră spartă  

compactată 1760  bucăţi, L = 7-9 m  
● îmbunatăţirea terenului de fundare a două 

centrale electrice eoliene din Tolopog,  jud. Tulcea. 
Coloane din piatră spartă compactată – 184 bucaţi, 
L = 5-7 m. 

● îmbunătăţirea terenului de fundare a noului 
sediu al Ambasadei S.U.A., Băneasa, București.    

Coloane din piatră spartă compactată – 1007 bucăti, 
L = 4-7 m . 
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