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Rezumat. Inginerii știu de sute de ani că prin lăsarea unei greutăţi să cadă liber pe pământ rezultă
îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice ale acestuia în adâncime. Din anii '60, Compactarea Dinamica
(CD) a fost prezentată de Louis Menard ca o tehnologie inginerească. De atunci, CD a fost considerată
o importantă soluție pentru îmbunătăţirea terenului, abordându-se probleme inginerești din ce în ce mai
complexe, inclusiv pentru extinderea orașelor, reutilizarea terenurilor fostelor depozite de deșeuri,
reducerea costurilor şi protejarea mediului înconjurător şi altele. Această tehnologie poate fi aplicată
pentru diferite tipuri de pământ, ca nisipuri afânate, argile nisipoase, dar şi pentru umpluturi
neomogene, depozite eoliene şi altele. În general, este folosită pentru fundarea a diferite structuri ca
depozite, aeroporturi, porturi, autostrăzi etc. Îmbunătăţirea terenului se realizează prin impacturi de
energie ridicate produse la suprafața acestuia, prin lăsarea unei greutăţi să cadă liber de la o înălţime
prestabilită. Beneficiile faţă de mediul înconjurător sunt însemnate; terenul este îmbunătăţit pe șantier
şi nu necesită să fie excavat, transportat sau depozitat şi nici aruncat. Din punct de vedere al costurilor,
este cea mai ieftină soluție de îmbunătăţire a terenului, datorită ratei mari de producție, folosirii
materialelor de pe șantier etc. Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice ale acestei tehnologii şi
arată, pe baza experienței recente din Romania, cum poate fi utilizată pentru proiecte sustenabile.
Cuvinte cheie: compactare, îmbunătăţirea terenului, loess.
Abstract. Engineers knew for hundreds of years that dropping a weight on the ground will result in
improving its mechanical properties with depth. In the 1960’s Dynamic Compaction (DC) was
presented as an engineered solution by the late Louis Menard. Since then the method has been
established as an important ground improvement tool for addressing increasingly complex engineering
problems including the expansion of the cities on previously bypassed ground, the re-use of sites
such as landfills while reducing costs and protecting the environment and other. DC is applicable to
various ground conditions such as loose sand, sandy clay but also to non-homogeneous fill, windblown
deposits and other. It is typically applied for the foundation of diverse structures including warehouses,
airports, ports, motorways, landfills and other. The improvement of the ground results from high
energy impacts resulting from the free fall of a weight from a predetermined height. The environmental
benefits from DC are significant – the ground is consolidated in situ so there is no need for
transportation and deposit of soil spoils or waste. In terms of cost, it is the cheapest technique for
improving soils due to high rates of production, use of in situ materials, and other. This paper
presents the main theoretical aspects of the method, and explains based on recent experiences in
Romania how it can be used for sustainable construction projects.
Keywords: compaction, soil improvement, loess.

1. INTRODUCERE
Compactarea Dinamica (CD) este o tehnologie semiempirica de îmbunătăţire a proprietăţilor
mecanice ale terenului în adâncime. A început să fie utilizată pe scară largă la începutul anilor 70,
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odată cu apariția macaralelor capabile să reziste la încărcări ciclice mari. A fost utilizată şi mai mult
odată cu creșterea economică de la mijlocul anilor 1990 şi dezvoltarea centrelor comerciale care
aveau nevoie de amplasamente cu suprafețe plate foarte mari. Conform Lukas (1995), până în 1995,
mai mult de 500 de proiecte de CD au fost executate doar în SUA.
Principiile CD sunt prezentate în detaliu de Menard (1975). în esența, îmbunătăţirea se
realizează prin îndesarea terenului prin eforturi de forfecare obținute din impacturi de energie ridicata
aplicate la suprafața terenului. Asemenea impacturi rezulta din lăsarea unei greutăţi de 10 – 20 tone sa
cada liber de la o înălţime de 10 – 20 metri.
Socul provocat de aceste impacturi, produce o serie de fenomene:
– reducerea imediata a golurilor şi îndesarea terenului;
– creșterea presiunii interstițiale şi dislocarea structurii granulare prin producerea undelor de
compresiune, pământul tinzând spre lichefiere;
– îndesarea prin rearanjarea particulelor pământului prin producerea undelor de forfecare şi de
suprafața;
– formarea cailor de drenare a apei, care ajuta la disiparea presiunii apei din pori, prin producerea
planurilor de forfecare.

2. DEPOZITE DE LOESS
Depozitele de loess se găsesc, în general, în sudul şi si sud-estul României, acoperind aproximativ
19% din teritoriul acesteia (fig. 1). Pe scară globală, depozitele de loess acoperă aproximativ 10% din
suprafața continentala, fiind întâlnit în principal în SUA, Rusia, China, Bulgaria, Africa de Sud şi
altele. în ultimii 30 de ani, CD a fost utilizata în aceste tari pentru îmbunătăţirea capacitații portante şi
reducerea potențialului de tasare suplimentara ale pământurilor loessoide care prezintă potențial de
colaps la umezire. în general, este cunoscut ca pământurile cu particule fine sunt mai greu de
îmbunătăţit (Schaefer, 1997). în acest caz sunt necesare teste geotehnice şi experiența, control strict,
buna organizare şi echipament special.
Cum dezvoltarea continua în Romania necesita clădiri, autostrăzi şi alte structuri, o mare parte
din acestea sunt construite pe terenuri colapsibile. Pământurile colapsibile au compresibilitate medie
în stare uscata şi se pot menține sub forma unor maluri verticale pe înălţimi de zeci de metri dar, la
contactul cu apa acestea suferă modificări bruște şi ireversibile ale structurii interne, reflectate prin
tasări suplimentare semnificative. Aceste tasări pot duce la reparații costisitoare dacă pământul nu
este îmbunătăţit înaintea execuției construcției. Lucrări elaborate de Manea ş.a. (2012), Dumitru
(2013) studiază această problemă mai în detaliu.

3. PRINCIPII DE PROIECTARE
Sunt patru parametri principali:
 Adâncimea de compactare. Pe baza experienței a fost dezvoltata următoarea formula:
D = a (MH)1/2,
unde: D este adâncimea de compactare (in metri); a – coeficient empiric al condițiilor de teren din
amplasament care depinde de natura terenului, stratificație, grad de saturare, porozitate, greutate
volumică, etc., cu valori de la 0,4 la 0,7 pentru pământuri relativ saturate şi respectiv pământuri cu
granulozitate mare; M – greutatea maiului (in tone); H – înălţimea de cădere (in metri)
 Distanţa dintre amprente. De obicei, amprentele sunt localizate potrivit unei grile pătrate.
Experiența a arătat ca dimensiunea optima B pentru laturile grilei este egala cu adâncimea terenului
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care trebuie îmbunătăţit D (B = D), depinzând însa şi de numărul de faze de compactare, de energia
folosita şi de teren.
 Energia totală de compactare. Energia totală se măsoară în tone · m pe m2 şi este funcție de:
– tipul pământului care trebuie îmbunătăţit;
– adâncimea de compactare;
– cerințele finale ale proiectului;
 Indicele de tasare suplimentara. Este diferența de tasare specifica, la presiunea de 300 kPa pe
curba presiune - tasare, obținută pentru proba cu umiditate naturală (εn) şi respectiv inundată inițial
(εi), în cadrul unor încercări duble în edometru:
imσ = εσi – εσn (%),
unde: imσ este tasarea specifică la umezire (%); εσn – tasarea specifică a probei cu umiditatea naturală
(%); εσi – tasarea specifică a probei inundate de la început (%).

Fig. 1. Răspândirea pământurilor loessoide în România (NP 125/2010).

4. PROIECTE DE CD ÎN ROMÂNIA EXECUTATE ÎNAINTE DE 2009
Îmbunătăţirea terenului este bine prezentata în România de Ciortan (1982), Marinescu (1982) şi
în publicații IPTANA, INCERC şi ISPIF. Cele mai multe proiecte au fost executate la începutul anilor
80, dar de atunci aceasta metodă a fost aplicată sporadic. În continuare sunt prezentate câteva proiecte
din literatură:
– la portul Constanta a fost executată o îmbunătăţire a terenului prin CD pentru mai mult de
350,000 m2, incluzând Malul II în 1977, terenul de fundare al clădirilor terminatului de minereu, ale
Bazei Tehnice, în 1984, Malul IS în 1992 şi altele. Energiile folosite au fost intre 80 şi 150 tone · m
pe impact pentru îmbunătăţirea terenului pe 6 – 7 m adâncime pe uscat şi în apă;
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– în Cernavoda a fost construit un pod pe un depozit de loess de 12 m grosime; mai întâi a fost
excavat terenul pe o adâncime de 4 m, a fost executată CD, urmată de umplere cu straturi de loess
compactat până la 2,5 m înălţime, unde a fost construită fundația podului;
– în Sulina, CD a fost utilizată pentru construcția unui șantier naval; suprafața amplasamentului
îmbunătăţit a fost peste 4,500 m2 şi energia între 50 – 150 tone · m pe impact;
– în Midia a fost necesara îmbunătăţirea unei suprafețe de teren de circa 4,500 m2 pentru
construcția unui pasaj peste DN 22B; soluția de îmbunătăţire a constat în înlocuirea stratului
superficial al terenului cu piatră şi apoi aplicarea CD cu energie de 150 tone · m pe impact.
– ISPIF a efectuat lucrări experimentale în 1981 la Combinatul Chimic Giurgiu cu energie de
250 tone · m pe impact care au arătat creșterea densității relative a loessului de 15 – 20%;
– DC a fost utilizată pentru construirea mall-ului Carrefour în Agigea, în 2005.

5. PROIECTE DE CD INTRE 2009-2012
Recent, această metodă a fost aplicată pentru îmbunătăţirea terenului a trei autostrăzi: Centura
Ocolitoare Constanta, Constanţa-Medgidia şi Deva-Orăştie, toate acoperind o suprafață de teren
îmbunătăţit peste 400,000 m2 (240,000; 100,000 şi respectiv 65,000 m2). Aceste autostrăzi au fost
date spre folosință (exceptând Deva-Orăştie) şi tasările înregistrate sunt în limitele permise. În
continuare sunt prezentate câteva rezultate ale testelor executate pentru primul proiect.

6. PROIECTUL CENTURA OCOLITOARE CONSTANŢA
Șoseaua Ocolitoare Constanta a necesitat construcția a aproximativ 23 kilometri de autostrada.
Pornește din nord-vestul localității Ovidiu, continuând pe direcția sud pana la intersecția cu autostrada
București – Constanţa, de unde, pe direcția est, se îndreaptă către Agigea, închizându-se în zona de
nord a portului, la nord de Canalul Dunăre – Marea Neagra.
Pentru proiectul Șoseaua Ocolitoare Constanta a fost necesara îmbunătăţirea terenului pe o
adâncime de 6 m, pentru ca acesta sa suporte ramblee de 5 – 11 m. Suprafața totala de teren
îmbunătăţit a fost de aproximativ 240,000 m2, făcându-l unul din cele mai mari proiecte de
îmbunătăţire a loessului.
Obiectivele aplicării compactării dinamice au inclus:
– îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice ale loessului pe primii 6 m;
– limitarea tasării diferențiale la 25 mm pe 100 m după executarea construcției;
– reducerea potențialului de colaps al loessului la saturare.
În această lucrare vor fi prezentate rezultatele obținute într-un program experimental executat
în Septembrie 2009 la intersecția cu autostrada A2, km 14+150. Pentru verificarea eficienţei
îmbunătăţirii terenului loessoid prin compactare dinamica, optimizarea procesului tehnologic şi
stabilirea parametrilor de execuție (greutatea maiului, înălţimea de cădere, numărul de lovituri pe
amprenta, numărul de faze de compactare, distanţa dintre amprente etc.) a fost realizat un poligon
experimental pe o suprafață de aproximativ 260 m2.

6.1. Caracteristici geotehnice
În cadrul programului experimental au fost executate înainte de compactare foraje şi penetrări
standard (SPT) la fiecare 0,6 m şi 3 penetrări statice cu con (CPT), rezultând datele din tabelul 1.
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Tabelul 1
Caracteristicile terenului de fundare
Adâncime
(m)
0/–2,4
–2,4/–5,4
–5,4/–6,5
–6,5/–8

Strat
IA
IB
IC
IIA

–8/–11,4

IIB

Sub –11,4

IIC

Descriere

Valori SPT
Nr. lovituri
6 ≤ N ≤ 16
8 ≤ N ≤ 12
13 ≤ N ≤ 16
18 ≤ N ≤ 22

Rezistenta pe
vârf (MPa)
1 < qc <3
1 ≤ qc ≤ 3
1 < qc < 2
1 ≤ qc ≤ 4

Modulul de deformaţie
estimat (MPa)
5 ≤ Es ≤ 15
5 ≤ Es ≤ 15
5 ≤ Es ≤ 10
5 ≤ Es ≤ 20

Loess
Argilă prăfoasă
Loess
Argilă roşcată
Argilă roşcată
16 ≤ N ≤ 36
1.5 ≤ qc ≤ 7
tare
Argilă tare
qc ≥ 6
Nu a fost întâlnită apa subterană până la adâncimea de –12 m

8 ≤ Es ≤ 35
Es ≥ 100

6.2. Execuţia programului experimental
Compactarea dinamică a fost executată cu energie de 340 tone · m pe impact. După execuția
primei faze de compactare într-o grilă pătrată cu distanţa dintre centrele amprentelor de 4 m,
platforma a fost nivelată cu ajutorul unui buldozer. A doua fază de compactare a fost executată cu
latura grilei tot de 4 m, cu amprentele situate intre cele din prima fază. Pentru fiecare lovitură au fost
înregistrate adâncimea şi lățimea craterului rezultat, supraînălţarea din jurul craterului şi tasarea
întregii platforme. După încheierea celei de-a doua faze, au fost făcute umpluturi cu loess din șantier
până la nivelul inițial al amplasamentului, acestea fiind compactate cu cilindru compactor de 10 tone.
După finalizarea compactării dinamice, pentru verificarea îmbunătăţirii terenului, au fost
executate teste pe teren constând în teste CPT, SPT şi un foraj geotehnic (figurile 2 şi 3).

Fig. 2. Reprezentarea grafică a mediei rezultatelor
testelor CPT.

Fig. 3. Reprezentarea grafică a mediei rezultatelor
testelor SPT.
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6.3. Evaluarea îmbunătăţirii terenului
Eficienta îmbunătăţirii terenului evaluata pe baza rezultatelor testelor SPT efectuate înainte şi
după compactare:
– de la 0 la -2.7 m: 100 – 210%;
– de la -2.7 la -4.5 m: 30 – 68%;
– de la -4.5 la -5.7 m:15 – 30%;
– de la -5.7 la -6.9 m: 41 – 45%;
– sub -6.9 m nu a fost observata o îmbunătăţire semnificativă.
O analiza similară făcută pe baza rezultatelor testelor CPT arată o îmbunătăţire asemănătoare
cu cea efectuata pe baza rezultatelor SPT, dar rezultate mai detaliate în adâncime:
– de la 0 la -4.5 m: îmbunătăţire importanta (> 100%);
– de la -4.5 la -5.2 m: îmbunătăţire mică;
– de la -5.2 la -7.5 m: îmbunătăţire medie (30%).
Stratul dintre 4,5 – 5,2 m adâncime corespunde părţii inferioare ale stratului de argilă prăfoasă
IB, cum reiese din testele SPT1 şi SPT2 efectuate înainte de compactarea dinamica. în plus, în timpul
compactării dinamice, întreaga platforma s-a tasat cu 0,5 m. Aceasta corespunde unei reduceri medii a
volumului de 8% şi elimina potențialul de colaps al loessului la saturare.

7. CONSIDERENTE ECONOMICE
Conform literaturii internaționale de specialitate şi experienței autorilor din Romania, CD este cu
mult mai puțin costisitoare fata de alte tehnici de îmbunătăţire a terenului. Pentru energia aplicata şi
eforturile implicate în cele trei proiecte menționate mai sus, comparând CD cu alte soluții de îmbunătăţire
a terenului, inclusiv coloane de piatra, coloane de pământ, excavație şi înlocuire, etc., CD este cu cel puțin
30% mai ieftină. Datele publicate de Lukas (1995) pot fi utilizate în scop ilustrativ.
Tabelul 2
Comparație costuri metode de îmbunătăţire a terenului (Lukas, 1995)
Metodă îmbunătăţire teren
Dynamic Compaction
Vibro – replacement
Vibro – compaction
Excavate – replace
Slurry grouting
Chemical grouting
Compaction grouting
Jet grouting
Freezing

Costul pe volum al terenului
îmbunătăţit ($/m3)
0.7 – 3
4 – 12
1–7
10 – 20
40 – 80
160 – 525
30 – 200
100 – 400
275 – 650

8. CONSIDERENTE DE MEDIU
După cum s-a menționat mai sus, folosirea acestei tehnologii are multe avantaje din punct de
vedere al mediului. Principalele avantaje sunt:
 evitarea excavării, transportării şi depozitarii pământului;
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 pentru aducerea terenului tasat după aplicarea CD la nivelul inițial se poate folosi pământ din
apropierea șantierului;
 nu este necesara utilizarea apei sau a altor materiale folosite în alte metode.
Conform Lukas (1995), CD poate fi folosita şi pentru amplasamente dificile, cum ar fi:
 depozite de deșeuri, vechi sau noi;
 depozite de moloz şi alte deșeuri provenite din construcții;
 pământ provenit din mine;
 formațiuni cu goluri mari, cum ar fi cele carstice care sunt aproape de suprafața şi influențează
negativ resursele de apa;
 depozite de deșeuri speciale, inclusiv deșeuri nucleare.
Pentru a arăta mai bine aplicabilitatea acestei metode la depozitele de deșeuri, mai jos este
prezentata pe scurt reabilitarea depozitului de deșeuri Shisto, situat în afara orașului Atena. Programul
de reabilitare a avut ca scop refolosirea amplasamentului ca spațiu comunitar pentru îmbunătăţirea
condițiilor de viața din acest cartier puternic poluat al Atenei cu construcții ușoare, parcuri, zone de
recreere, etc.
Proiectul, constând în îmbunătăţirea a aproximativ 54.000 m2, a fost executat între 1996 şi 1997.
Amplasamentul a fost folosit prima dată drept cariera şi apoi ca depozit pentru deșeuri. În timpul
construirii metroului din Atena acest amplasament a fost folosit pentru depozitarea materialelor
excavate. Forajele executate până la adâncimi de 50 m au arătat existenta unor straturi de deșeuri de 4 –
5 m grosime intercalate cu straturi de 1 m grosime de pietriș, beton şi otel. Aceste straturi slabe au fost
supraîncărcate de materialele provenite de la metrou. Ulterior aceste materiale au fost înlăturate şi a fost
aplicată CD pentru îmbunătăţirea terenului pe o adâncime de aproximativ 10 m.
Suprafața îmbunătăţită a inclus zona superioară a depozitului de 42,500 m2 şi zonele unde au
fost construite drumuri şi parcări de 5,000 şi respectiv 6,000 m2. CD a fost executată în trei faze, a
treia fiind o compactare continua cu energie mică a stratului de suprafață.
Greutatea de 14 tone a fost lăsata să cada liber de la 20 m înălţime, de 4 ori pe fiecare
amprentă. În timpul celei de a treia faze, amprentele impacturilor au avut suprapunere de 20 cm şi
greutatea a fost lăsată să cadă liber de două ori pe amprenta de la 10 m înălţime.
După cum este ilustrat în literatura, CD poate fi aplicată pentru umpluturi neomogene. În aceste
cazuri, adițional compactării,se uniformizează terenuri cu grad de compactare diferit, în acest fel
tasările diferențiale fiind limitate.
În cazul depozitelor de deșeuri, CD este aplicată pentru reducerea golurilor şi mărirea timpului
în care se degradează deșeurile (mai puțin oxigen). Oricum, tasări şi degradări ulterioare sunt de
așteptat. Conform Lukas, pana în 1995, CD a fost aplicată la 14 depozite şi 3 mine în SUA. De
asemenea, conform Schaefer (1997), mai multe depozite ale oțelăriilor au fost îmbunătăţite în SUA,
zgura de oţel reacționând foarte bine la CD.
Un raport pregătit pentru Departamentul de Energie SUA (Gong, 2001) folosește metoda
elementului finit pentru a studia aplicarea CD pentru reducerea migrării materialului din deșeuri
nucleare cu radioactivitate mică depozitate în containere de oţel carbon. Conform autorului,
containerele sunt așezate în tranșee, sunt acoperite cu 1,2 metri de pământ şi acoperite cu un capac
pentru a împiedică contactul apei cu deșeurile. Înaintea construirii capacului, CD poate fi utilizată
pentru a accelera reducerea golurilor dintre containere şi deșeuri.
O problemă din punct de vedere al mediului pot fi vibrațiile rezultate. De aceea, CD este
folosită de obicei în afara zonelor rezidențiale. În proiectele prezentate mai sus vibrațiile au fost
măsurate, iar în apropierea structurilor existente (conducte, cheiuri, poduri şi altele) au fost luate
masuri pentru reducerea efectului acestora.
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9. CONCLUZII
Această lucrare a prezentat principiile CD şi experiența din România. Din 2009, odată cu
începerea construirii autostrăzilor în Romania aceasta metoda a fost reintrodusa cu succes pentru
îmbunătăţirea economica a terenului cu suprafețe mai mari de 400,000 m2. Beneficiile faţă de mediu
sunt semnificative, incluzând evitarea excavării, refolosirea materialelor de pe șantier şi aplicabilitatea
pentru depozite de deșeuri, mine şi alte terenuri dificile din punct de vedere ecologic. În România,
disponibilitatea actuală a echipamentelor speciale şi a inginerilor experimentați, combinate cu nevoia
de a construi şi a îmbunătăţi infrastructura ţării ar trebui să conducă la aplicarea mai frecventă a
acestei tehnologii versatile. Asemenea cazurilor întâlnite în alte ţări, ar fi interesant ca această
tehnologie să fie utilizată şi în Romania, nu numai pentru autostrăzi, ci şi pentru terenuri dificile din
punct de vedere ecologic, ca depozitele de deșeuri, mine şi altele, unde experiența a demonstrat ca
metoda are avantaje importante faţă de mediu şi de costuri.
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