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ASSESSMENT METHODS FOR BEARING CAPACITY OF ROAD 
STRUCTURES MADE BY STABILIZED SOILS - ABSTRACT: In the paper there 
are  established requirements regarding the assessment of performance characteristics for strength 
and stability of stabilized soils used for road works. For this purpose, there will be emphasized the 
main stages that have to be carried out by construction companies in order to achieve the working 
technologies „in situ". Thus, the methods and important issues recorded and applied on the site, 
both by designer coordinator, as well as worker execution, in collaboration with specialized 
geotechnical engineering laboratories, will be highlighted.  
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REZUMAT: În lucrare sunt stabilite cerinţele privind evaluarea caracteristicilor de performanţă 
pentru rezistenţa şi stabilitatea pământurilor stabilizate destinate lucrărilor de drumuri. În acest 
sens, vor fi evidenţiate principalele etape pe care trebuie să le parcurgă firmele de construcţii în 
vederea realizării “in situ” a tehnologiilor de lucru. Astfel vor fi reliefate metodele şi aspectele ce 
trebuie să fie consemnate şi aplicate pe şantier atât de proiectantul, cât şi de executantul lucrărilor, 
în colaborare cu laboratoarele specializate în domeniul ingineriei geotehnice. 

Cuvinte cheie: performanţă, portanţă, durabilitate, pământuri dificile, stabilizare. 

1. INTRODUCERE 

Activitatea practică de construcţie, modernizare şi 
întreţinere a drumurilor preconizează utilizarea unor 
materiale de calitate care să fie procurate, pe cât 
posibil, din apropierea zonei de amplasament a 
drumului, astfel încât cheltuielile de transport să fie  
minime. Varietatea mare de materiale utilizate în 
tehnica rutieră (pământuri naturale, pământuri 
stabilizate, agregate, etc.) şi de tehnologii conduce 
implicit la apariţia unei diversităţi largi de straturi 
rutiere, a căror comportare în exploatare, sub acţiunea 
solicitărilor (trafic şi condiţii climatice), trebuie corect 
aplicată prin calcule de dimensionare specifice. 

Abordarea problematicii dimensionării structurilor 
rutiere nu se poate realiza pentru fiecare structură 
rutiera posibilă, astfel încât marea varietate de 
straturi şi structuri rutiere existente trebuie grupate 
după principii bine determinate, fiecărei grupări 
corespunzându-i o metoda specifică de calcul. 

În contextul ştiinţific actual, procesul de îmbunătăţire a 
caracteristicilor geotehnice prin compactare a 
pământurilor naturale şi stabilizate prezintă o pondere 

tot mai mare în soluţionarea fundării construcţiilor pe 
terenuri cu rezistenţe mecanice reduse în proiectarea 
sistemelor rutiere sau a construcţiilor de pământ, cu un 
grad mare de siguranţă în exploatare (Păunescu, 1980; 
Andrei, 1983; Răduinea şi Păun, 1986; Harichane, 
2011; Amiralian et al., 2012). Utilizarea diferitelor 
produse minerale, enzimatice, etc. pentru stabilizarea 
straturilor de umplutura controlate sau realizarea 
sistemelor rutiere prezinta o aplicabilitatea larga. 

Cercetările ştiinţifice elaborate până în prezent pe plan 
naţional şi internaţional au evidenţiat necesitatea 
evaluării comportării pământurilor stabilizate printr-o 
modelare parametrică a caracteristicilor de performanţă 
cu rol decisiv în creşterea portanţei straturilor prin 
încercări experimentale şi analize statistice. Ţinând 
seama de aceste aspecte, sunt necesare studii detaliate 
privind comportarea pământurilor stabilizate la acţiuni 
mecanice, chimice, hidrice, climatice, bazate pe 
dezvoltarea de modele matematice, calibrarea acestora 
prin compararea valorilor portanţei măsurate cu cele 
prognozate prin relaţii de calcul empirice.  

Prezenta lucrare îşi propune ca rezultatele cercetarilor 
experimentale să contribuie la perfecţionarea 
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metodologiei de îmbunătăţire a pământurilor dificile, 
cu structură instabilă, prin stabilizarea cu diferite 
materiale, cu aplicabilitate în mediul privat, cu 
precădere la executarea lucrărilor de infrastructură 
(straturi de bază şi de formă la sistemele rutiere, 
precum şi straturile de umpluturi controlate). 

2. EVALUAREA CAPACITĂŢII 
PORTANTE A STRATURILOR DE 

FUNDATIE  

Pentru verificarea calităţii lucrărilor de compactare şi 
evaluarea capacităţii portante a straturilor compactate 
constituite din pământ natural sau stabilizat pentru 
terasamente, straturi de fundaţie, pentru straturi de 
bază şi substraturi, se utilizează în mod curent 
indicele californian de capacitate portantă (CBR). 
Testul CBR poate fi realizat atât în laborator, cât şi 
pe teren. În laborator, se efectueaza pe probe 
netulburate recoltate din amplasament sau pe probe 
remaniate la umiditatea naturală sau alte umidităţi. 
Încercarea poate fi realizată în condiţii naturale sau 
inundate, valoarea indicelui CBR în condiţii inundate 
fiind frecvent determinată experimental şi reflectă 
capacitatea portantă a terenului în cele mai 
nefavorabile condiţii ce ar putea exista pe durata de 
viaţă a structurilor rutiere (Tomar şi Mallick, 2011). 

Metoda de încercare constă în încărcarea pământului 
cu un piston (poanson), cu arie de 1935 mm2 şi 
menţinerea unei viteze de penetrare de 1,27 mm/min. 
În timpul încercării se înregistrează pătrunderea 
pistonului la diferite valori de adâncime şi forţa 
încărcare pe piston. Cu valorile obţinute se 
construieşte o curbă având în abscisă penetrarea 
pistonului (mm), iar în ordonată valoarea forţei 
aplicată pe piston (kN). Din curba construită se 
calculează valoarea indicelui californian de capacitate 
portantă (CBR), la penetrări de 2,54 mm sau 5,08 mm 
(ASTM D 1883-05). Valorile CBR se obţin prin 
raportarea valorilor corectate ale forţei pentru 2,54 mm 
şi 5,08 mm la valorile standard (pentru piatra spartă) 
de 13,24 kN, respectiv 19,96 kN, as is presented in (1): 

(%)100
standardForta

fortacorectataValoarea
CBR         (1) 

2.1. Influenţa compactării asupra structurii 
pământurilor argiloase 

În general, argilele sunt pământuri a căror compactare 
este dificil de realizat. Când umiditatea argilei 
recoltată din amplasament depăşeşte umiditatea 
optimă, datorită permeabilităţii sale reduse, 
compactarea comportă dificultăţi, iar când diferă prea 
mult nici nu poate fi efectuată. Dificultăţile survin nu 
numai la compactarea argilelor umezite în exces, ci şi 
la argilele uscate. Luând în considerare influenţa 
umidităţii asupra compactării argilelor, trebuie studiate 
proprietăţile caracteristice ale pământului şi condiţiile 
atmosferice probabile din zona unde se execută lucrarea.  

Nisipurile şi pietrişurile se compactează bine chiar 
dacă se afle în stare saturată; aceasta se explică prin 
permeabilitatea lor ridicată, iar sub acţiunea 
solicitărilor mecanice, apa este expulzată din pori. 
Spre deosebire de pământurile necoezive, argilele 
fiind foarte puţin permeabile, apa existentă în pori, 
chiar la un grad de umiditate subunitar, nu poate fi 
eliminată sub acţiunea eforturilor de scurtă durată 
care se manifestă la compactare.  

Adoptarea tehnologiei şi stabilirea utilajului ce urmează 
a fi folosit se face pe baza unor încercări, în cadrul 
cărora pământul încorporat în piste amenajate este 
supus unui ciclu de treceri a diferitelor utilaje 
compactoare (Bratu, 2011). În timpul acestor încercări 
se determină tipul şi greutatea utilajului optim de 
compactare, grosimea stratului de pământ la care trebuie 
efectuată compactarea, numărul de treceri ale utilajului 
necesar pentru realizarea compactităţii prevăzute. 

În privinţa pământurilor argiloase, compactarea cu 
utilaje cu acţiune dinamică este recomandată, dar 
numai pentru umidităţi mai mici sau egale cu 
umiditatea optimă, în scopul evitării formării unei 
accentuate structuri disperse. Compactarea 
pământului la umiditatea optimă prezintă avantajul 
formării unei structuri mai compacte faţă de structura 
agregată, ceea ce conferă pământului o permeabilitate 
mai redusă, rezistenţă la îngheţ-dezgheţ şi 
durabilitate mai mare faţă de structura dispersă. 
Avantajele structurii intermediare formate prin 
compactarea la umiditatea optimă constau în 
principal în obţinerea unor caracteristici mecanice 
superioare şi a unor deformaţii  mici, implicit a unei 
capacităti portante mari (Dobrescu, 2015). 

Reprezentările grafice prezentate în fig. 1. şi fig. 2 
evidenţiază maxime ale valorii indicelui californian 
de capacitate portantă (CBR) corespunzătoare unei 
densităţi naturale ρ=1,92 g/cm3, ρd=1,84 g/cm3 şi 
umidităţi w=13,27% obţinute pentru două tipuri de 
pământuri: loess de Feteşti şi argilă prăfoasă 
nisipoasă recoltată din amplasamentul INCERC 
Bucureşti. 
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Fig.1. Variaţia indicelui CBR pentru loessul de Feteşti şi 
argila prăfoasă  nisipoasă (INCERC) în funcţie de 
densitatea naturală şi în stare uscată 
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Fig.2. Variaţia indicelui CBR pentru loessul de Feteşti şi 
argila prăfoasă  nisipoasă (INCERC) în funcţie de 
umiditatea naturală  

3. EVALUAREA EXPERIMENTALĂ ŞI 
ANALITICĂ A INDICELUI 

CALIFORNIAN DE CAPACITATE 
PORTANTĂ FUNCŢIE DE 

CARACTERISTICILE DE COMPACTARE 

Programul experimental care a stat la baza 
cercetărilor a constat în evaluarea parametrilor de 
performanţă privind portanţa straturilor (indicele 
CBR) alcătuite din pământ natural şi stabilizat. 
Pământul natural a fost identificat din punct de 
vedere granulometric ca fiind o argilă prăfoasă, 
caracterizată printr-o plasticitate mare. Pentru 
stabilizare s-a utilizat un material tradiţional, şi 
anume, varul hidratat. În scopul atingerii obiectivelor 
propuse au stabilite trei tipuri de structuri (monostrat, 
dublustrat şi triplu strat) şi dozaje pentru stabilizare 
cu var de 3% şi 7% pentru care s-a evaluat 
capacitatea portantă a  structurilor formate, atât în 
stare naturală, cât şi în stare inundată. 
Utilizând datele experimentale obţinute, s-a 
analizat comportarea pământurilor naturale şi 
stabilizate prin modelarea parametrică a 
caracteristicilor de performanţă (natura, stare, 
rezistenţa), cu impact asupra creşterii portanţei 
structurilor simulate. 

Rezultatele obţinute au permis realizarea unor 
corelaţii între parametrii cu rol decisiv în evaluarea 
portanţei structurilor rutiere simulate: densitatea 
naturală, densitatea în stare uscată, valoarea 
indicelui CBR obţinut pe probe compactate la 
umiditatea optimă (fig. 3, fig. 4) şi imersate timp de 
3 zile     (fig. 5, fig. 6). În procesul de modelare 
parametrică, au fost aplicate analize de regresie şi 
corelaţiei pentru a estima modul în care variabila 
dependentă, ce constituie criteriul de variaţie, 
evoluează în raport cu modificarea uneia sau mai 
multor variabile independente, care variază liber şi 
functionează ca predictori în cadrul asocierii cu 
variabila dependentă.  
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Fig.3. Variaţia indicelui CBR cu umiditatea optimă de 
compactare în condiţii naturale 
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Fig.4. Variaţia indicelui CBR cu densitatea în stare uscată 
maximă în condiţii naturale 
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Fig.5. Variaţia indicelui CBR cu umiditatea optimă de 
compactare în condiţii inundate 
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Fig.6. Variaţia indicelui CBR cu densitatea în stare uscată 
maximă în condiţii inundate 

Din analiza graficelor  se constată o foarte bună 
corelare între valorile CBR şi valorile densităţii în 
stare uscată si a umidităţii optime de compactare, cu 
coeficienţi de corelaţie cuprinşi în intervalul 
R2=0,874 şi R2=0,947, ceea ce evidenţiază o bună 
corelare între valorile indicelui CBR şi parametrii de 
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compactare. S-au propus modelele prin analiza de 
regresie liniară multiplă pentru structurile mono şi 
multistrat menţinute în condiţii naturale şi de inundare. 
Ecuaţiile de corelaţie obţinute au fost utilizate pentru 
calibrarea modelelor, prin compararea rezultatelor 
experimentale cu cele preconizate în urma integrarii 
statistice a parametrilor determinanţi (fig. 7). S-a obţinut 
un coeficient de corelaţie R2=0.9985, ce reflectă o 
corelaţie foarte bună între rezultatele obţinute prin 
calcule empirice (fig. 8). 

 

Fig.7. Variaţia valorilor CBR în condiţii naturale şi 
inundate determinate statistic   

 

Fig.8. Analiza de corelaţie între valorile CBR în condiţii 
naturale şi inundate determinate statistic 

4. EVALUAREA EXPERIMENTALĂ ŞI 
ANALITICĂ A INDICELUI 

CALIFORNIAN DE CAPACITATE 
PORTANTĂ FUNCŢIE DE 

CARACTERISTICILE DE COMPACTARE 

În urma cercetărilor experimentale si analitice efectuate, 
a rezultatelor obţinute, s-a realizat o modelare 
parametrică a caracteristicilor de performanţă a 
structurilor rutiere, constituite din pământ stabilizat. 
Analizele de corelaţie a valorilor corespunzătoare 
caracteristicilor geotehnice ale pământurilor analizate au 
permis evidenţierea influenţei semnificative a acestora 
asupra capacităţii portante a structurilor rutiere realizate 
din pământ stabilizat.  

Pentru obţinerea unor caracteristici de performanţă 
stabilite, consemnate în caietele de sarcini ale 
proiectelor de execuţie a sistemelor rutiere realizate din 
pământuri stabilizate, trebuie respectate următoarele 
etape: 

- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice şi de 
compactare ale pământurilor naturale; 

- stabilirea reţetelor în funcţie de natura pământului 
natural; 

-  determinarea caracteristicilor geotehnice (fizice, 
mecanice şi de compactare) ale pământurilor 
stabilizate; 

- alegerea reţetei optime de stabilizare; 
- stabilirea tehnologiei de punere în operă; 
- punerea în operă; 
- verificarea calităţii lucrărilor de compactare 

executate.  

Elaborarea unor astfel de studii complexe ale 
caracteristicilor de portanţă, pentru structurile rutiere 
formate din pământ stabilizat, bazate pe un număr 
mare de cercetări experimentale şi analize statistice, 
constituie un instrument util în stabilirea metodelor 
de evaluare a capacităţii portante a structurilor rutiere 
realizate din pământ stabilizat. 
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