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Abordarea practică și 
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Piloți și micropiloți 



MP – Piloți și micropiloți 

MP – Piloți și Micropiloți este un program pentru calcularea capacității portante a terenului de fundare 

pentru un pilot sau micropilot ce susține o combinație oarecare de sarcini (moment, forța axiala, forfecare). 
Programul realizează, de asemenea, calculul structural dimensionând armăturile in elementele de beton armat. 

Norme de referință 
Pentru fazele de calcul se face referire la normele: 
 
Eurocod 7: Proiectare geotehnică – Partea 1: Reguli 
generale. 
 
Eurocod 8: Indicații de proiect pentru rezistența 
seismică a structurilor - Partea 5: Fundații, structuri 
de sprijin, și aspecte geotehnice. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Sarcina limită verticală 

Sarcina limită verticală a fost calculată cu formule 
statistice, care o exprimă în funcție de geometria 
coloanei consolidate, caracteristicile terenului și 
interfața pilot-teren. Astfel, întrucât realizarea unui 
pilot, bătut sau forat, modifică întotdeauna 
caracteristicile terenului în jurul acestuia, se propune 
considerarea unui unghi de rezistență la tăiere egal cu: 
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pentru piloți bătuți 

pentru piloți forați  

unde ɸ este unghiul de rezistență la tăiere înainte de execuție. În continuare vom indica cu ɸ parametrul de 
rezistență ales. 
 
La sfârșitul calculului, sarcina limită Qlim este divizată în mod convențional în două cote, rezistența la vârf Qp și 
rezistența laterală Ql.  



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Rezistența unitară la vârf - Formula lui Terzaghi 

Soluția propusă de Terzaghi consideră că terenul existent deasupra adâncimii la care a ajuns vârful pilotului poate 
fi înlocuit de o suprasarcină echivalentă cu tensiunea verticală eficace (neglijând faptul că interacțiunea dintre 
pilot și fundație ar putea modifica această valoare) și conduce analiza la problema capacității portante a unei 
fundații superficiale. 
Formula lui Terzaghi poate fi scrisă: 

Qp = c ´ Nc ´ sc +  ´ L ´ Nq + 0.5 ´  ´ D ´ N ´s 

unde: 
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MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Metoda lui Berezantzev 
În principiu Berezantzev face referire la o suprafață de alunecare “alla Terzaghi” care se oprește pe planul de 
sprijin (vârful pilotului); totuși acesta consideră că cilindrul de teren coaxial pilotului are diametrul egal cu 
extensia în secțiune a suprafeței de alunecare, este în parte “susținut” prin acțiunea tangențială de către terenul 
rămas de-a lungul suprafeței laterale. Acesta dă o valoare a presiunii la baza inferioară a lui D, și mai mică cu cât 
acest efect de “siloz” este marcant, adică cu cât mai mare este raportul D/B; de acesta ține cont coeficientul Nq, 
care este deci funcție descrescătoare a lui D/B. 
Rezistența unitară Qp la vârf, pentru cazul terenului cu forfecarea (ɸ) și coeziunea (c), este dată de expresia: 

Qp = c ´ Nc +  ´ L ´ Nq 

Indicând cu: 
 greutatea unității volumice a terenului;  
L lungimea coloanei; 
Nc și Nq  sunt factorii capacității portante afectați de efectul formei (circulară); 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Metoda lui Vesic 

Vesic a asimilat problema ruperii în jurul vârfului pilotului și aceea a expansiunii unei cavități cilindrice în mediu 
elastico-plastic, în așa fel încâ să se țină cont și de compresibilitatea mediului. 
După Vesic coeficienții capacității portante Nq si Nc se pot calcula după cum urmează: 
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Indicele de rigiditate redus Irr în expresia precedentă este calculat plecând de la deformația volumică v. 
Indicele de rigiditate Irr se calculează utilizând modulul de elasticitate elastică tangențială G’ și rezistența la tăiere 
a terenului s.  
 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Metoda lui Vesic 

Termenul Nc al capacității portante este calculat cu următoarea expresie: 
 
    
 
Când ɸ = 0 (conditii nedrenate): 
 
  

Când avem de-a face cu conditți nedrenate sau solul se găsește într-o stare densă, termenul v poate fi 
considerat egal cu zero și se obține Irr = Ir. Este posibilă estimarea lui Ir cu următoarele valori: 

TEREN Ir 

Nisip 75-150 

Praf 50-75 

Argilă 150-250 
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MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Metoda lui Janbu 

Janbu calculează Nq (cu unghiul  ) după cum urmează: 
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Nc se poate calcula cu expresia de la Vesic cand  > 0  

Pentru  = 0 se folosește Nc = 5.74   



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație 
Formula lui Hansen 

Formula lui Hansen este valabilă pentru orice raport D/B, deci pentru fundații de suprafață, dar și pentru cele 
profunde, același autor a introdus coeficienți pentru o mai bună interpretare a comportamentului real al 
fundației, fără aceștia, sarcina limită ar fi prea mult mărită odată cu adâncimea. 
Pentru valori L/D>1: 

D

L
tan)sin1(tan21d

D

L
tan4.01d

12
q

1
c









  

D/B 
0 1 1.1 2 5 10 20 100 

d'c 0 0.40 0.33 0.44 0.55 0.59 0.61 0.62 

În cazul  = 0 :  



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
TASĂRI 
Tasarea verticală este calculată cu metoda lui Davis-Poulos, în funcție de care pilotul este considerat rigid 
(nedeformabil) înnecat într-un mediu elastic, semispațiu sau strat de grosime finită. 
Se asuma că interacțiunea pilot-teren este constantă la fâșii de-a lungul a n suprafețe cilindrice în care se împarte 
suprafața laterală a pilotului. 
Tasarea suprafeței generice i ca efect la sarcina limită transmisă de la pilot la teren de-a lungul suprafeței cu nr. j 
poate fi exprimat: 

Wi,j = (j / E )  B Ii,j 

Unde: 
j = Creșterea tensiunii în funcție de punctul mediu al fâșiei; 
E = Modulul elastic al terenului; 
B = Diametrul pilotului; 
Ii,j = Coeficientul de influență. 
 
Tasarea compresivă se obține însumând Wi,j cu toate ariile j. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
Sarcina limită orizontală 

Sarcina limită orizontală este calculată după teoria dezvoltată de Broms, care presupune că comportamentul 
interfeței pilot-teren este rigidă perfect elastică, și astfel rezistența terenului să fluctueze cu orice valoare, diferită 
de zero, a deplasării și să rămână constantă la creșterea deplasării. 
Se presupune că comportamentul flexionar al pilotului este de tip rigid, perfect elastic, trebuie să spunem că 
rotațiile elastice ale pilotului sunt neglijabile până când momentul încovoietor ajunge la valoarea My de plasticizare. 

Pentru terenuri coezive Broms propune adoptarea unei reacțiuni a terenului constantă cu adâncimea, egală cu: 

p = 9  cu  B 

cu reacțiunea nulă până la adâncimea de 1.5 d; indicând cu: 
cu = Coeziunea nedrenată;  
B  = Diametrul pilotului;  
p =  Reacțiunea terenului pentru unitatea de lungime a pilotului. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
Sarcina limită orizontală 

Pentru terenurile necoezive se presupune că rezistența variază liniar în funcție de adâncime după formula: 

p = 3Kp  zB 

indicând cu: 
 
p = Reacția terenului pentru unitatea de lungime a pilotului; 
Kp= Coeficientul de împingere pasivă; 
 = Greutatea volumică a terenului; 
z = Adâncimea; 
B = Diametrul pilotului. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
Analiza pilotului în condiții de exercițiu – Metoda elementelor finite 

Metoda elementelor finite modelează pilotul de fundație supus la sarcini transversale, în mod realist întrucât face 
uz, fie de împingeri cât și de rotațiile în noduri pentru definirea liniei elastice a pilotului, deci reprezintă metoda 
cea mai rațională și eficientă disponibilă actualmente pentru analizarea acestor tipuri de structuri. 
În ceea ce urmează se face apel la teorie, indicând cu P matricea forțelor nodale externe, cu F aceea a forțelor 
interne și cu A matricea coeficienților de influență care, pentru echilibrul între forțele externe și interne, leagă 
primele două în funcție de formula: 

P = AF 

Deplasările interne (împingerile și rotațiile) ale elementului nodului generic sunt legate de deplasările externe X 
(împingerile și rotațiile) aplicate la noduri: 

e = BX 

unde matricea B este  transpunerea matricei A. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
Analiza pilotului în condiții de exercițiu – Metoda elementelor finite 

Pe de altă parte, forțele interne F sunt legate de deplasările interne e:  

F = Se 

Aplicând substituirile de rigoare se obține:  
F = SATX 

Și deci: 

P = AF = A SATX  

Deci, calculând inversa matricei A SAT se obtine expresia deplasărilor externe X: 

X = (A SAT)-1P 

Astfel cu ajutorul deplasărilor X este posibilă aflarea forțelor interne F necesare pentru proiectul structurii. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
Analiza pilotului în condiții de exercițiu – Metoda elementelor finite 
 
 
Metoda elementelor finite are, printre altele, avantajul că dă posibilitatea de a lua în considerare, ca și condiții la 
contur, rotații și deplasări cunoscute. 
Rotirile nodale care schematizează terenul sunt considerate forțe globale legate de rigiditatea și de zona de 
influență a nodului. În cadrul soluției elementelor finite pentru piloți supuși la sarcini trasversale, rigiditatea este 
considerata în forma: 

ks = As + BsZ
n 

sau, limitand ks cu adâncimea, în forma: 

ks = As + Bstan-1(Z/B) 

în care Z reprezintă adâncimea, iar B reprezintă diametrul pilotului. 



MP – Piloți și micropiloți 

Piloți de fundație  
Analiza pilotului în condiții de exercițiu – Metoda elementelor finite 

Valorile lui As si  BsZ
n  sunt obținute din 

expresia capacității portante (Bowles) cu 
factori corectori si, di, și ii egali cu 1: 

ks = qult/DH =  C(cNc + 0.5BN) 

  

BsZn = C(NqZ
1) 

  

Unde C = 40 este obținut în  
corespondență cu o tasare 
maximă de 25 mm.  


