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Rezumat. Pentru numeroase amenajări este necesară consolidarea pe o mare grosime a terenului de
fundare având în vedere sporirea capacităţii portante a acestuia în scopul preluării solicitărilor
transmise de noua construcţie, anularea caracterului colapsibil al depozitelor loessoide, asigurarea
unor valori acceptabile a tasării generale şi a celei diferenţiale etc. Pentru realizarea acestor cerinţe,
se prevede ranforsarea terenului cu o reţea de incluziuni verticale din beton simplu realizate prin
forare de îndesare a terenului. Între radierul structurii şi terenul consolidat se execută un strat de
transfer din material compactat care asigură repartiţia solicitărilor, conlucrarea între incluziuni
precum şi cu terenul, o distribuţie relativ uniformă în adâncime a sarcinilor etc. La retragerea prin
rotire a dispozitivului de forat, pe la baza acestuia se execută umplerea cu beton a spaţiului rezultat.
Betonul este introdus cu o presiune de 5 bari, astfel ca să fie asigurat în permanenţă un contact intim
între beton şi baza echipamentului de foraj. Betonul este transportat în sistem închis şi apoi pompat.
Diametrul incluziunii este, de regula, 40 cm ceea ce îi asigură rezistenţa structurală necesară.
Secţiunea transversală este circulară şi poate avea un diametru constant sau variabil realizându-se o
secţiune profilată. Incluziunile se dispun la distanţa de cca. 2 m, revenind cca. 4 m2/incluziune.
Stratul de transfer conduce la reducerea sensibilă a forţelor orizontale transmise incluziunilor, astfel
că acestea pot fi realizate din beton simplu întrucât eforturile sunt numai de compresiune, ceea
ce permite eliminarea armării. Soluţia poate fi aplicată pentru fundarea directă pe teren astfel
îmbunătăţit a diverselor construcţii: turbine eoliene, magazii, clădiri, depozite, platforme, rezervoare,
ramblee etc. Întregul proces nu necesită extragere de pământ şi nu conduce la vibraţii care să
influenţeze construcţiile alăturate şi lucrătorii. Incluziunile din beton reprezintă astfel o lucrare
ecologică şi durabilă în timp.
Cuvinte cheie: incluziuni, consolidare teren, loess, pilot termic.
Abstract. For many projects the improvement of the soil is required over a great thickness,
considering the increase of the bearing capacity of the foundation soil in order to support the
construction loads, to eliminate the collapse potential of the loess deposits and to limiting general
and differential settlement, etc. To achieve these requirements, it is necessary to improve the soil
with a grid of concrete vertical displacement inclusions. Between the slab of the structure and the
improved soil is constructed a transfer layer of compacted material which ensures the distribution of
the loads, the support of the loads between the inclusions and also between the inclusions and the
soil, a relative uniform distribution of the loads in depth, etc. The concrete is injected from the
drilling tool during its withdrawal by rotation. The concrete is injected with a pressure of
approximately 5 bars, so the head of the drilling tool is always immersed in concrete. The concrete is
transported to the site with a concrete truck and then pumped into the borehole. The typical diameter
of an inclusion is 40 cm which ensures the required structural resistance. The cross section is
circular and it can have constant or variable diameter, obtaining a profiled section. The inclusions
are placed at about to 2 m distance, resulting about 4 m2/inclusion. The transfer layer reduces
considerably the shear forces, thus the inclusions can be made from simple concrete (without steel
reinforcement). This technology of ground improvement can be applied for direct foundations of
various constructions such as: wind converters, storage structures, buildings, platforms, waste water
treatment plants, embankments, etc. The process does not require extraction of soil which is an
additional advantage when dealing with polluted sites. Also there are no vibrations which can
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influence the adjacent constructions and the workers. Thus, the concrete inclusions are organic and
durable over time.
Keywords: inclusions, soil improvement, loess, geothermal pile.

1. INTRODUCERE
În cazul terenurilor care au o capacitate portantă redusă, pentru fundare se pot aplica soluţii de
fundare indirectă care utilizează piloţi sau fundarea directă. În cel de al doilea caz se impune
îmbunătăţirea caracteristicilor geotehnice ale terenului pentru a spori capacitatea portantă a acestuia
diminuând tasarea construcţiilor. Soluţia optimă va rezulta din compararea economică a variantelor de
fundare, având în vedere şi influenţa asupra radierului. Urmare a acestei analize, la unele lucrări a fost
aplicată cea de a doua soluţie utilizând incluziuni rigide, sub forma unor piloţi de beton dispuşi într-un
anumit caroiaj. Se urmăreşte în principal ca sarcina dată de construcţie să fie transmisă în adâncime la
un teren cu capacitate portantă corespunzătoare. Pentru a spori eficienţa lucrării se poate prevedea ca
piloţii de consolidare să fie utilizaţi şi ca piloţi termici.

2. SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII TERENULUI
Scopul principal al îmbunătăţirii terenului de fundare este de a îndeplini în acelaşi timp o serie
de cerinţe:
– anularea caracterului colapsibil al depozitelor loessoide (după caz);
– respectarea condiţiilor privind verificarea stării limită de exploatare (SLE) şi stării limită
ultime (SLU);
– asigurarea unei valori acceptabile a tasării generale şi a celei diferenţiate;
– asigurarea rezistenţei în condiţii seismice;
– utilizarea unei tehnologii de execuție ecologică.
Pentru aceasta se prevede ranforsarea terenului cu o reţea de incluziuni verticale. Între radierul
structurii şi terenul consolidat se execută de regulă un strat de transfer pentru asigurarea repartiţiei
solicitărilor transmise de construcţie şi conlucrarea incluziunilor. Această soluţie are o largă
aplicabilitate (fig. 1).

6. Turbină eoliană

Fig. 1. Domenii de aplicare a consolidării terenului cu incluziuni.
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3. TIPUL INCLUZIUNILOR RIGIDE
Aceste incluziuni se realizează prin forare cu îndesare şi se utilizează betonul simplu de clasă
min. C 12/25. Secţiunea este circulară, cu diametrul minim de 30,0 cm iar cel maxim de 60,0 cm.
Au fost aplicate două soluţii pentru incluziuni în funcție de natura terenului:
– cu secţiune constantă (fig. 2);
– cu secţiune profilată (fig. 3).

Fig. 2. Incluziune cu secţiune constantă

Fig. 3. Incluziuni cu secţiune profilată (cu nervuri):
a – incluziunea dezvelită şi acţiunea forţelor; b –
secţiune printr-o incluziune (pilot).

4. EXECUŢIA INCLUZIUNILOR RIGIDE
Execuţia incluziunilor rigide presupune adoptarea unei astfel de tehnologii care să producă
îndesarea terenului adiacent. În funcţie de condiţiile de teren pot fi adoptate metode care utilizează
vibrarea sau forarea cu îndesare şi apoi umplerea cu beton. Excavarea și extragerea pământului un
este necesară, eliminând astfel operațiunile de transport, depozitare, etc.
Pentru realizarea forajului se foloseşte un burghiu (fig. 4) care avansează prin îndesarea laterală
a terenului, ceea ce conduce la creşterea capacităţii portante a acestuia, la reducerea porozităţii şi a
potenţialului colapsibil. Utilajul de forat are un moment de torsiune ridicat şi o mare forţă de apăsare,
ceea ce asigură avansarea până la adâncimea de 40,0 m. Acest efect se obţine şi în cazul vibrării, în
care caz, gaura este obţinută prin introducerea în teren prin vibrare a unui tub metalic provizoriu, în
care se toarnă betonul (fig. 5).
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Fig. 4. Execuţia incluziunilor prin forare de îndesare:
a – element pentru forare; b – tehnologia de lucru; c – îndesarea terenului.

Fig. 5. Tehnologie de realizare
a incluziunilor prin vibrare.

Betonul se introduce prin centrul burghiului cu o presiune scăzută, iar prin retragerea controlată
a acestuia se umple spaţiul liber, sau prin metoda pâlniei ridicătoare aplicată în cazul vibrării.

5. STRAT DE TRANSFER A ÎNCĂRCĂRILOR
Pentru a asigura transmiterea sarcinilor la incluziuni şi conlucrarea lor, precum și diminuarea
sarcinilor orizontale transmise de construcție, este necesar să se execute la partea superioară a
acestora un strat de transfer (fig. 6).
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a

Fig. 6. Strat de transfer:
a – din balast armat cu geogrile; b – din loess stabilizat.

b

Stratul de transfer poate fi realizat din:
– material granular (piatră spartă sau balast), care poate fi armat cu geogrile, în funcţie de
distanţa între incluziuni şi natura terenului;
– loess stabilizat.

6. ELEMENTE DE CALCUL
Pentru dimensionare sunt necesare calcule (fig. 7) privind incluziunile, stratul de transfer și
terenul de fundare.

Fig. 7. Calculul incluziunilor.
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Se verifică astfel următoarele:
– incluziuni: capacitatea portantă geotehnică; rezistenţa la flambaj; capacitatea structurală;
– teren de fundare: capacitatea portantă a terenului îmbunătăţit, variația eforturilor verticale și
de forfecare, deformații;
– strat de transfer: grosimea platformei de transfer; elementele geogrilei.

7. TESTE IN SITU
Pentru elementele proiectate trebuiesc prevăzute o serie de teste efectuate înainte de începerea
propriu-zisă a lucrărilor cât și în timpul execuției privind atât incluziunile cât şi platforma de transfer,
și anume:
– calibrare pentru definitivarea criteriului de refuz;
– capacitatea portantă a incluziunilor;
– integritatea incluziunilor;
– calitatea betonului;
– controlul profilul pilotului, consumul de beton, viteza de rotaţie, presiunea de pompare,
energia de forare, viteza de avansare, cuplul de rotaţie, forţa de apăsare prin dispozitivul de control
electronic al utilajului.

8. LUCRĂRI EXECUTATE
Pentru consolidarea terenului de fundare în această soluţie au fost deja executate sau se află în
curs de realizare lucrări care cuprind peste 45.000 buc, respectiv cca. 600.000 ml de incluziuni rigide
(tabelul 1).
Tabelul 1
Utilizarea incluziunilor rigide (exemple lucrări executate)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Locaţia
Parc eolian Fântânele, Cogealac, Grădina, Mihai Viteazu
Centrul Comercial Brăila
Staţia de epurare Brăila
Staţia de epurare Galaţi
Parc eolian Gemenele
Complex Saint Gobain Călăraşi
Fabrica de biodiesel Fundulea
Terminal Bioromoil Brăila
Parcare supraetajată la Constanţa
Fabrica de produse laminate Topoloveni
Parc eolian Dorobanţu
Centru de nataţie Otopeni
DJ 107
Centru Comercial Năvodari
TOTAL

Număr incluziuni
rigide (buc)
22.000
1.123
5.000
891
3.045
2.700
350
3.800
334
1.867
1.000
430
160
480
43.180

Lungime
incluziuni (m)
222.000
10.190
112.500
12.030
46.000
40.500
6.000
75.000
2.000
22.400
15.000
4.000
1.600
4.780
574.000
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9. INCLUZIUNI DE BETON CU ROL TERMIC
9.1. Temperatura solului
Începând de la adâncimi foarte reduse, temperatura solului poate fi astfel considerată relativ
constantă pe durata întregului an, astfel:
– la 1 m temperatura solului variază între 5.. .15°C;
– la 1,5...3 m temperatura solului variază între 7.. .13°C;
– la 4,5 m temperatura solului variază între 8.. .12°C;
– la 6...10 m temperatura solului variază între 9.. .11°C;
– la 10...18 m temperatura solului variază cu mai puţin de 1°C în jurul valorii de 10°C;
– la peste 18 m temperatura solului este constantă, având valoarea de 10°C.
Sarcina termică specifică asigurată de colectorii orizontali, în funcţie de tipul solului, variază
între 10 W/m2 şi 35 W/m2 conform tabelului 2.
Tabelul 2
Sarcina termică în funcție de tipul solului

Măsurători efectuate pentru diferite lucrări arată că în straturile de la suprafața terenului
temperatura se apropie de cea a aerului și apoi are o valoare relativ constantă.
Pe baza măsurătorilor a fost întocmită variația distribuției temperaturii în teren pentru diverse
anotimpuri, la adâncimi de peste 10 m, temperatura solului are valoarea de aproximativ +10oC (fig. 8).

Fig. 8. Distribuția temperaturii în teren,
în diferite momente ale anului.
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9.2. Pilot termic
Realizarea pilotului termic presupune a introduce în acesta o tubulatură prin care circulă un lichid
care absoarbe temperatura (figurile 9 și 10).
Se amenajează în consecință capul pilotului (fig. 11) pentru conectarea tubulaturii verticale care este
cuplată la schimbătorul de căldură și de aici la consumatori.

Fig. 9. Pilot termal.

Fig. 11. Capul superior al pilotului termal.

Fig. 10. Echilibrul volumului de căldură
pentru un pilot termic:
C – circumferinţa pilotului/conductei; q – densitatea
fluxului de căldură.
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9.3. Rețea de conectare cu pompa de căldură
Tubulatura din piloți este continuată cu o rețea de conducte orizontale (fig. 12) care este cuplată
la sistemul de captare a energiei geotermale formând circuitul primar. De aici se face legătura cu
pompa de căldură și circuitul secundar de distribuție a energiei termice la consumatori (fig. 13).

Fig. 12. Cuplarea tubulaturii din piloți cu rețeaua orizontală.

Fig. 13. Schema unei instalaţii de energie
geotermală cu piloţi termici şi un flux
de energie pentru COP = 4 a pompei
de căldură; COP – coeficient de performanţă
care defineşte eficienţa pompei de căldură.

10. CONCLUZII
În funcție de caracteristicile terenului şi ale construcției, se poate adopta fundarea directă
consolidând terenul prin utilizarea incluziunilor rigide. Acestea prezintă următoarele avantaje:
– compactarea terenului prin forare de îndesare, vibrare sau presare;
– eliminarea sensibilității terenului loessoid la prezenta apei;
– reducerea eforturilor în terenul de fundare prin concentrarea acestora în mare parte în incluziuni;
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– transmiterea eforturilor la un teren cu capacitatea portantă corespunzătoare;
– tratarea în adâncimea straturilor de teren a caracteristicilor geotehnice slabe;
– grad mare de adaptabilitate la variația de grosime a terenului;
– randamentul mediu de execuție, relativ ridicat, de cca. 500 m/zi, la utilaj lucrându-se cca.
10 ore/zi;
– evitarea excavării terenului şi în consecință a transportului acestuia, cu efecte benefice asupra
mediului înconjurător.
Eficienţa lucrărilor utilizând incluziuni rigide poate fi mărită prin utilizarea acestora ca piloți
termici pentru asigurarea apei calde sau reci, cu un cost redus. Valorile sarcinii termice au permis ca
energia geotermală de potențial termic scăzut să fie exploatată economic.
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