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Abstract. The geosynthetics term is generally regarded to encompass eight main product categories: 

geotextiles, geogrids, geonets, geomembranes, geocomposites, geocells and combinations of  
materiales. These synthetic polymeric can be fabrica ted from hight resistences, deformation needet 
and a good adherence with earth confinement.  
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1. Introducere 

Proprietăţile relevante ale geosinteticelor pentru 
armarea pământului sunt, conform multor lucrări 
experimentale: rezistenţa la întindere, alungirea, 
menţinerea proprietăţilor (rezistenţa) la montajul pe 
şantier şi rezistenţele în mediul în care sunt expuse. 

Aceste materiale pot îndeplini una sau mai multe funcţii: 
filtrarea, drenarea, etanşarea, protecţia, separarea, 
armarea, controlul erozional şi funcţia de container. 
Polimerii utilizaţi sunt polipropilena, poliesterul, polieti 

lena şi poliamida sub formă de fibre sau fire. 
 
Geosinteticele  sunt uşor de pus în operă cu costuri 
mai mici decât în situaţia în care am folosi materiale  
granulare. Se folosesc foarte  mult pentru realizarea  de 

ziduri de sprijin, diguri sau taluzuri, controlul eroziunii,  
depozite  de deşeuri, fundaţii pe terenuri slabe etc. 
 

1.1. Avantajele geosinteticelor 

Avantajele tehnice apar atunci cand din proiect rezulta  
o îmbunătăţire a  performanţelor tehnice  ale s tructurii.  
Avantajele economice pot aparea fie ca rezulta t al 
avantajelor tehnice, fie prin reducerea costului soluţie i 

constructive. 
 
Principalele avantaje legate de comportarea  
ansamblelor de pamant armat sunt: 

− prezenţa a rmăturii în pământ ajută  la reducerea  
forţelor de rupere şi la creşterea capacităţii 
portante a terenurilor; 

− proiectarea nu mai trebuie limita tă la rezistenţa de 
forfecare a pământurilor existente. De exemplu,  

prin armare pantele taluzurilor pot fi mărite dacă  
este necesar, iar terenurile de fundaţie foarte  
slabe pot fi consolidate; 

− armarea conferă rezistenţă la  forfecare oricărui 

pământ; 
− armarea terasamentului obligă ca ceda rea prin 

forfecare să se produca mult mai adânc în terenul 
de fundatie, evitându-se astfel cedarea prin 
forfecare  locală  în planurile s labe superficiale; 

− diminua rea daunelor produse la solicitarea  
seismică a construcţiilor; 

− sunt uşor de  pus în operă; 

− asigură scurta rea execuţiei prin rapiditatea punerii 

în operă; 
− nu sunt sensibile la medii agresive, îndeplinind 

sarcinile de proiectare  fără deteriorea lor; 
− reducerea costurilor  în cazul soluţiilor alternative faţă 

de cele clasice. De exemplu, structurile de susţinere şi 
consolidare din pământ armat pot adesea costa cu 
30% până la 50% mai puţin (Moldovan, 2010). 

 
 Dezavantejele folosirii geosinteticelor: 

− nu pot îndeplini decât rolul pentru care au fost 
concepute; 

− fiind materiale subţiri, la punerea în operă sunt 
sensibile la contactul cu materiale clasice;  

− îmbătrânirea şi implicit fiabilitatea nu este intru 

totul elucidată; 
− manoperă calificată în domeniu. 

 
    2. Armarea terenului de fundare cu geosintetic 

După cele câteva seisme majore ca re s-au  înregistrat 
în ultimul timp (Kobe, Japonia 1995; Los Angeles, SUA 

1996) s-a studiat comportamentul acestor s isteme 
constructive în timpul cutremurului şi s-a observat 
faptul că fie nu au ceda t, fie marimea daunelor a fost 
net diminuată  faţă de structurile clasice. Acest fapt a  
dus la dezvoltarea conceptului de pamânt armat,  

extinderea folosirii acestuia la cât mai multe aplicaţii 
atât în domeniul z idurilor de sprijin cât ş i în domeniul 
hidrotehnic (construcţia ba rajelor, protecţia malurilor,  
protecţia erozională). Armarea terenului de fundare cu 
geosintetic a început să f ie utilizată ca soluţie pentru 

descărcarea fundaţiilor pentru multe structuri ale  
depozite lor, platforme pentru echipamente industriale  
grele, parcări şi culei de poduri.  
 
Aceasta se realizează prin introducearea în interiorul 

unei umpluturi granulare a  unuia sau mai multe  straturi 
de geosintetic (geotextile, geogrile, geocelule sau 
geocompozite). Armarea terenurilor de fundare asigură 
îmbunătăţirea capacităţii portante sub încărcări şi  
reduce tasările prin repartizarea/ redistribuirea  

încărcărilor aduse de fundaţii pe o arie mai extinsă de 
pământ slab. În tehnicile convenţionale de construire  
pentru fundarea pe terenuri slabe se foloseşte pe scară 



Urbanism. Arhitectură. Construcţii        Vol. 2, nr. 2 

 

 

 
54 

largă sistemul de „pernă”, realizat din material granular,  
dar realizarea acesteia poate fi costisitoare sau greu de 
realizat, în special, în cazul amplasamentelor pentru 
care disponibilitatea materialelor granulare este  

limitată sau nu  sunt condiţii de accesibilitate sau de 
lucru  pe  amplasament. 
 
Geosinteticele (geotextile sau geogrile) asigură 
performanţă sistemului de pământ armat prin acţiunea  

de separare între  terenul moale de fundare şi 
umplutura granulară şi prin creşterea rezistenţei la  
forfecare a terenului de fundare. Ansamblul geosintetic 
- pământ de fundare formează un material compozit ce 
nu permite dezvoltarea penei de rupere prin pământul 

de sub talpa fundaţiei. Modul ideal de  amplasarea a 
straturilor de geotextil este progresiv inclinat pe direcţia  
deformaţiilor principale majore (Fig.1.a), dar pentru 
simplicitatea practică, straturile de geosintetic sunt 
aşezate orizontal (Fig.1.b) (Axinte, 2010).  

 
În domeniul ingineriei civile, durata minimă de timp, 
respectiv durata minimă de viaţă sau de proiectare a 
sistemului în cazul geosinteticelor folosite cu rol de 

armare trebuie să fie de circa 25 de ani pentru lucrări 
temporare şi de 50 până la 100 de ani pentru lucrări 
permanente. Pentru anumite situaţii, de exemplu 
ramblee fundate pe terenuri slabe, considerate ca lucrări 
permanente, funcţia de armare a materialului este 

necesară pe durată redusă de timp, respectiv numai până 
are loc consolidarea terenului, asigurându-se astfel şi o 
creştere a rezistenţei acestuia, suficientă pentru a 
suporta încărcarea din rambleu. Durata de viaţă a 
sistemului pământ – produs de armare este hotărâtoare 

ca durata pentru care se proiectează produsul. 
Proiectarea unei lucrări de pământ armat   trebuie să ia în 
considerarea o serie de factori ce ţin seama de cadrul în 
care aceasta se amplasează:   
− destinaţia  structurii din pământ a rmat;    

− cerinţele funcţionale ale acesteia şi durata de   viaţă;   

− restricţiile de  execuţie ş i întreţinere;     

− impactul asupra mediului.             
 

Structura din pământ arma t trebuie să fie proiectată  
astfel încât să asigure cerinţele tehnice specificate şi 
să respecte standa rdele, codurile şi manuale le de 
profil. Conform literaturii de specialitate există patru 
metode de proiectare pentru structuri sau sis teme de 

pământ armat: 
− proiectarea pe bază de experienţă (proprie sau a  

altora);       
− proiectarea pe bază de specificaţii tehnice: metodă  

care precizează valorile minime sau maxime ale  
proprietă ţilor şi ca re se bazează de regulă pe 
experienţa locală şi condiţiile de  teren;    

− proiectarea pe bază de cost şi disponibilită ţi: astfel 

armătura dimensiona tă cantitativ şi calitativ dacă  
se încadrează în preţul lucră rii, ceea ce poate avea 
repercursiuni  asupra calită ţii lucrării; 

− proiectarea prin care  armarea este  cons iderată  ca  

funcţiune de bază. Această variantă de proiecta re  
este cea recomandată.    

 
Respectând acestă metodă pe parcursul proiectării se  
respectă următoa rele eta pe:   

− evaluarea aplicaţiei, definirea funcţiei primare a 
geosinteticului, care poate fi de ranforsare, separare, 
fitrare, drenare, barieră de lichid sau protecţie;    

− inventarierea încărcărilor ş i restricţiilor impuse de 
aplicaţie;                                                                                                                                      

− definirea dura tei de lucru sau de viaţă a  
geosinteticului;      

− calcularea, estimarea sau determinarea cerinţe i 
privind proprieta tea funcţională a geosinteticului 

(rezistenţă, permitivita te, transmisivitate, etc.)  
pentru funcţia prima ră;   

− încercă ri pentru obţinerea proprietăţii şi calculul 

factorului de siguranţă (astfel încât capacitatea de 
armare disponibilă sau testată  să depăşească  
capacitatea de armare necesară); 

− dacă acest factor de siguranţă nu este la o valoare  

acceptată, se reia calculul folosind un alt 
geosintetic cu proprietăţi superioare; 

− dacă acest factor de siguranţă este la o valoare 

acceptată atunci se verifică dacă alte funcţii ale  
geosineticului sunt în stare critică, repetându-se  

procedura enumerată; 
− dacă din calcule le re iese faptul că pot fi folosite  

mai multe feluri de materiale geosintetice care  să  
satisfacă cerinţele de proiectare, atunci se poa te  
alege materialul cel mai eficient cost-beneficiu. 

 
La calcul de va ţine seama de pierderea de rezistenţă  

în timp datorită degradă rilor în timp. Încă de la  
introducerea structurilor din pământ, analiza lor a  
creat mari probleme. Obiectivul proiectanţilor şi al 
cercetătorilor a fost de a realiza o structură  
economică, să înţeleagă comportarea mecanică şi să  

dezvolte teorii care să estimeze stabilitatea acesteia.  
Sistemul structural a fost s tudia t atât în laborator cât 
şi pe modele de dimensiuni mari, astfel încât teoriile  
de proiecta re să fie  în concordanţă cu comportarea  
mecanică a structurii din pământ a rmat.  În literatura  

de specialitate se pot găsi câteva experimente de 
modele execuatate la scară redusă şi testate pe mese 
vibrante, iar aceste experimente se concentrează mai 
mult pe  modele  de ziduri de sprijin. 
 

În ultimii anii pentru construirea zidurilor de sprijin sau 
altor taluzuri s-a folosit foarte mult tehnologia de  
pamânt armat cu geosintetice. La ultima conferinţă a  
Societăţii Internationale a Geosinteticelor (IGS) ce a  

avut loc în anul 2010 s-a premiat un articol ce prezenta 
un experiment realizat de Saman Zarnani, Richard J. 
Bathurst si Andrew Gaskin, Departamentul de Inginerie 
Civila de la Royal Military College of Canada, Kingston, 
Ontario, Canada (Zarnani et al., 2010). 
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3. Concluzii   

Un experiment asemănător a fost realizat de Prof.  

Ramiro A. Sofronie  la INCERC Iaşi în colaborarea cu 
Universita tea din Bristol în anul 2000 şi prezentat la al 
II-lea Simpozion National de Geosintetice GEOSINT 
2002 (Sofronie, 2002). Acest experiment a avut 
dispusă la partea superioară şi o construcţie la scară  

mică prezentat în Fig. 3. S-au simulat excitaţii seismice 
de trei tipuri: sinus armonic, real El Centro `40 şi artificial 

EC8. La fiecare variantă s-au masurat tasările şi 
deplasările orizontale în modelul confinat.  (Sofronie, 
2002). Dispunerea armăturii a îmbunătăţit modul de  
comportare a sistemului în timpul seismelor, prin 
micşorarea tasărilor şi deformaţiilor şi creşterea tipului 

până la colapsul structurii. În Fig. 4.a şi Fig. 4.b se va 
prezenta un zid de sprijin  realizat in Japonia, înainte şi 
după cutremurul  din 1995 de la Kobe (Palmeira et al., 
2008).

 

  
Fig.1.a. Straturi de geosintetic aşezate după direcţiile 

eforturilor de deformaţie (Axinte, 2010). 
Fig.1.b. Straturi de geosintetic aşezate orizontal                

(Axinte, 2010). 

 

 
Fig.2  Exemplificare stand de încercare cu masă vibrantă (Palmeira et.al. , 2007) 

 

 
Fig. 3. Perechea de modele încercate comparativ în 2000 pe masa seismică a Universităţii din Bristol,  (Sofronie, 2002) 
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Fig.4.a. Ved ere înainte de cutremur. Zid de sprijin realizat în 
localitatea Tanata, Japonia  (Palmeira et al., 2008). 

Fig.4.b.Vedere după de cutremur Kobe 1995 
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