
FUNDAREA PE LOESS A TURBINELOR DIN PARCUL EOLIAN FÂNTÂNELE – ROMÂNIA 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2015 ● iulie-septembrie 147

FUNDAREA PE LOESS A TURBINELOR  
DIN PARCUL EOLIAN FÂNTÂNELE – ROMÂNIA 

Prof. dr. ing. Romeo CIORTAN  

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 

REZUMAT. Turbinele eoliene constau dintr-un turn metalic înalt de cca. 100,0 m care susţine în vârf o nacelă de 
900 KN prinsă articulat, în axul căreia se află rotorul cu trei pale de cca. 50,0 m lungime fiecare. Prin studii 
geotehnice s-a constatat că deasupra unui teren şistos se află un strat de loess cu grosime de până la 25,0 m, care 
are o mare sensibilitate la umezire, producându-se tasări generale şi diferenţiate chiar sub propria greutate, care pot 
conduce la degradarea structurii turbinei. La baza turnului s-a prevăzut un radier de beton armat de formă 
octogonală cu distanţa între două laturi paralele de 16,2 m, cu volumul de 441 m3, fiind lestat cu o umplutură de 
pământ de 210 m3. A fost adoptată fundarea directă a radierului, consolidându-se terenul cu 105 incluziuni de 
beton simplu cu ø = 36 cm, având la partea superioară un strat de transfer de 55 cm din loess stabilizat. Soluţia 
tehnică prevăzută prezintă astfel următoarele avantaje: înlocuirea fundării indirecte a radierului, pentru care ar fi 
fost necesari piloţi din beton armat; consolidarea şi desensibilizarea economică a terenului loessoid; adoptarea unei 
tehnologii ecologice pentru realizarea incluziunilor, prin îndesarea terenului, fără extragere de material; utilizarea 
loessului pentru stratul de transfer, folosindu-se la maximum materialul excavat; rezistenţa şi impermeabilitatea 
obţinute prin stabilizare cu adaos de cca. 4% ciment; reducerea duratei de execuţie a lucrărilor cu 25%, de la 
600 zile la 400 zile. Prin soluţiile adoptate au fost asigurate atât cerinţele de stabilitate şi rezistenţă a structurii 
turbinelor eoliene, cât şi cele ecologice, pe toată durata de funcţionare a acestora. 

Cuvente cheie:   energia vântului, loess, incluziune, strat de transfer. 

ABSTRACT. Wind turbines consist of a metallic tower having approximatively 100,0 m height and sustaininig on 
top a hinged basket of 900 kN weight. In the basket’s shaft is placed the rotor having three blades each of 
approximatively 50,0 m length. The geotechnical study revealed that above a schist rock is located a loess layer 
with thickness up to 25,0 m. Because the loess is very sensitive to water, both total and differential settlements 
(even under its own weight) can take place, damaging the converter’s structure. At the tower’s base was provided 
a mat foundation having an octogonal shape, a total volume 441 m3 and the distance between two parallel sides 
of 16,2 m. The mat foundation was covered with a soil filling having a total volume of 210 m3. A direct 
foundation was adopted for the mat as the soil was reinforced with 105 concrete inclusions with a diameter of 
36 cm and having at the upper part a 55 cm transfer layer of stabilised loess. The adopted technical solution has 
the following advantages: replacing the deep foundation of the slab for which would have been necessary 
reinforced concrete piles; consolidation and economical reduction of sensitivity to water for the loessoidal soil 
layer which had a large thickness; adopting an ecological technological solution for constructing the inclusions; 
this technology allows both drilling and compaction of soil without extracting material; using the loess for the 
transfer layer has enabled the full utilisation of the excavated material; the necessary resistance and 
impermeability for this loess layer was obtained by addition of aproximatively 4 % cement; reduction of the 
construction schedule by 25 %, from 600 to 400 days. Through the adopted solutions were ensured both the 
stability and resistance requirements for the converter’s structure neccesary to exploit wind energy, as well as, 
the ecological requirements throughout their lifetime. 

Keywords: wind energy, loess, inclusion, tranfer layer.         

1. GENERALITĂŢI  

Pentru producerea de energie electrică în mod 
nepoluant, s-a prevăzut realizarea de către Grupul CEZ 
român a unui parc eolian în comunele Fântânele, 
Cogealac, Grădina judeţul Constanţa, care cuprinde 
240 de turbine ce produc o cantitate de energie 
electrică de 2,5 MW fiecare şi în total 600 MW, prin 
captarea şi transformarea energiei vântului (fig. 1). 
Acest parc ocupă o suprafaţă de teren de cca. 45 km, 
distanţa între două turbine fiind de 400 - 500 m. 

Această tehnologie de producere a energiei electrice 
prezintă avantaje deosebite comparativ cu alte moduri 

care necesită arderea combustibilului şi anume: 
energia vântului este nepoluantă şi inepuizabilă;nu 
se produce niciun hazard semnificativ pentru păsări 
sau alte vieţuitoare; nu necesită combustibil pentru 
funcţionare şi nu produce zgomot sensibil;nu prezintă 
poluare, nu se produc emisii de bioxid de carbon şi 
contribuie la reducerea efectului de seră şi nu se 
produc deşeuri toxice sau radioactive; energia utili-
zată pentru execuţie este recuperată în 3-5 luni, fiind 
mult mai redusă faţă de o uzină nucleară sau pe 
cărbune 

Nacela cuprinde sistemul de conversie este pozi-
ţionată la înălţime. Pentru susţinerea acestei instalaţii 
se prevede un turn metalic (fig. 2). 
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Fig. 1. Amplasarea Turbinelor eoliene la Fântânele. 
 

Prin rotirea palelor elicei sub acţiunea vântului se 
produce energie care este transformată în energie 
electrică prin echipamentele din nacelă şi turn şi 
apoi transportată prin cabluri la Staţia de transforma-
re şi de aici în reţeaua sistemului energetic naţional.  

Pentru calculul eficienţei Parcului au fost efectu-
ate măsurători şi calcule determinând viteza vântului, 
constanţa energiei, distribuţia acesteia pe verticală, 
roza vânturilor, respectiv frecvenţa şi direcţia, den

sitatea aerului, condiţiile de vânt extrem, intensitatea 
turbulenţei, panta terenului etc. A fost astfel pus în 
evidenţă potenţialul ridicat al zonei pentru produce-
rea energiei eoliene (fig. 3). 

 2. CONDIŢII NATURALE 

Topografic, amplasamentul prezintă pante lente. 
Pe întreaga suprafaţă, variaţiile de nivel sunt de până 
la 80,0 m.  

Din punct de vedere geotehnic s-a constatat că 
roca de bază este un şist peste care se află un strat 
relativ subţire de până la 2,0 m de argilă roşie sau 
praf nisipos, urmat apoi de un strat macroporic de 
loess de origine eoliană. Grosimea stratului de teren 
care se află deasupra şistului ajunge la 25,0 m. 
Loessul prezintă o porozitate de peste 40 % şi prin 
umidificare, se distrug legăturile şi este indusă o 
tasare rapidă, ceea ce exprimă caracterul „colapsibil” 
al acestuia. 

Viteza vântului mediată pe 1 minut este de 35 m/s 
şi presiunea mediată pe 10 minute la 10 m înălţime 
deasupra terenului este de 0,5 kPa. 

Conform Codului seismic, acceleraţia terenului  
ag = 0,16 g, iar perioada de control Tc = 0,7 s. 

 

 
 

Fig. 2. Turbină eoliană. 
 

 
 

Fig. 3. Măsurători privind vântul. 



FUNDAREA PE LOESS A TURBINELOR DIN PARCUL EOLIAN FÂNTÂNELE – ROMÂNIA 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2015 ● iulie-septembrie 149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 
 

                                        (a)     
 
 
 

Fig. 4. Radier şi consolidarea terenului cu incluziuni de beton (a) 
şi stratul de transfer (b). 

 
3. SOLUŢIA DE FUNDARE 

3.1. Solicitări transmise la baza 
turnului şi pe terenul de fundare 

Solicitările de la baza turnului conduc la forţe 
verticale, orizontale şi moment care variază în funcţie 
de ipoteza de calcul, având valorile maxime de: 
3800 kN, 400 kN, 76000 kNm. Pentru terenul de 
fundare, la acestea se adaugă efectul sarcinilor pro-
venite din radier. 

3.2. Radierul turnului eolian 

Radierul este din beton armat şi realizat sub formă 
octogonală cu distanţa între două laturi paralele de 
16,2 m, cu grosimea în zona centrală de 3,05 m şi la 
cea marginală de 1,4 m. Betonul utilizat pentru 
fundaţie a fost zonat pe înălţime. 

 3.3. Fundarea radierului 

A fost avut în vedere ca radierul să fie identic 
pentru toate turbinele parcului eolian, păstrând astfel 
forma şi armarea. Este necesară îmbunătăţirea ca-
racteristicilor terenului de fundare. 

În cazul în care şistul ajunge la cote aflate deasu-
pra bazei radierului, fundarea va fi făcută direct pe 
acesta. Dacă şistul se află la cote mai joase, va fi 
îngroşat în consecinţă betonul de egalizare. În situa-

ţia în care şistul se întâlneşte la o adâncime de peste 
40 cm până la 2,3 m sub talpa radierului, se prevede 
execuţia unui strat de fundare din piatră spartă. 

La un nivel al şistului mai mare de 2,3 m sub 
radier, care este cazul general s-a recurs la consol-
idarea terenului. Aceasta constă din prevederea a 
105 incluziuni de beton (piloţi de îndesare) de 0,36 m 
diametru dispuse la 1,5-2,13 m (fig. 4). A fost 
obţinut un procent de densificare a terenului de 5 %, 
anulând astfel potenţialul colapsibil al loessului. 

După execuţia incluziunilor deasupra platformei 
de lucru se va executa un strat de loess stabilizat cu 
4 % ciment de 0,55 m grosime, cu rol de strat de 
transfer. Acesta repartizează încărcarea transmisă de 
structură la incluziuni şi teren şi prezintă imperme-
abilitate. Peste acesta se prevede turnarea betonului 
de egalizare. 

Prin comparaţie cu piloţii clasici a fost adoptată 
soluţia de îmbunătăţire a terenului cu incluziuni, 
având în vedere următoarele: anihilarea economică a 
caracterului colapsibil al stratului de loess care are o 
mare grosime; asigurarea capacităţii portante nece-
sare; obţinerea unei tasări diferenţiate acceptabile; 
reducerea volumului de beton cu cca. 40 %; di-
minuarea costului lucrărilor cu 35 %; tehnologia de 
execuţie este ecologică realizându-se prin îndesarea 
terenului fără extragere de material, ceea ce ar fi pre-
supus operaţiuni de evacuare, transport şi depozitare; 
utilizarea loessului pentru stratul de transfer folosind 
la maximum materialul excavat; reducerea cu 25 % 
a duratei de execuţie a lucrărilor (fig. 5). 

Incluziunile nu sunt armate verificând în acest 
scop distribuţia tensiunilor orizontale la partea 
inferioară a stratului de transfer (fig. 6). 



INGINERIA – PREZENT ŞI VIITOR 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2015 ● iulie-septembrie 150

 
 

Fig. 5. Execuţia incluziunilor rigide. 
 

 
 

Fig. 6. Distribuţia tensiunilor orizontale la partea inferioară 
a stratului de transfer. 

 
În scopul verificării ilucrărilor se prevede în-

registrarea automată a principalilor parametri: volum 
de beton, profilul, presiunea, momentul de rotaţie, 
viteza de forare etc. Pentru integritate au fost prevă-
zute teste sonice Încercările de capacitate portantă au 

fost efectuate prin utilizarea instalaţiei de forat care 
asigură masa de reacţie . 

Pentru verificarea calităţii stratului de transfer au 
fost efectuate încercări cu placa, verificând dacă modu-
lul de deformaţie este corespunzător: Ev1 > 70 MPa 
şi Ev2 / Ev1 ≤ 2.  

 4. CONCLUZII 

Prin soluţiile adoptate au fost asigurate atât 
cerinţele de stabilitate şi rezistenţă a structurii Turbi-
nelor eoliene necesare pentru captarea energiei 
vântului, cât şi cele ecologice, pe toată durata de 
funcţionare a acestora. 

Turbinele eoliene, au fost recepţionate şi puse în 
funcţiune etapizat. Parcul eolian Fântânele - Cogea-
lac - Grădina, a fost racordat integral în anul 2012 
la sistemul energetic naţional, livrând în reţeaua 
electrică energie „verde”. 
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