
ÎNCERCAREA DE PENETRARE DINAMICĂ

DYNAMIC PROBING BY GEOSTRU



DYNAMIC PROBING

CUPRINS:

1. Reglementări tehnice

2. Scopul determinării

3. Aparatură

4. Tipuri de încercări de penetrare dinamică

5. Parametrii geotehnici determinați

6. Exemplu de încercare utilizand softul Dynamic Probing



DYNAMIC PROBING

1. REGLEMENTĂRI TEHNICE

Standardele care stau la baza încercărilor de penetrare sunt:

• SR EN 1997-2. Investigarea și încercarea terenului

• SR EN ISO 22476 – 1:2013. Încercări pe teren. Partea 1 : Încercarea de penetrare cu conul electric și

cu piezoconul

• SR EN ISO 22476 – 2:2006. Încercări pe teren. Partea 2 : Încercarea de penetrare dinamică

• SR EN ISO 22476 – 3:2006. Încercări pe teren. Partea 3 : Încercarea de penetrare standard

• SR EN ISO 22476 – 12:2009. Încercări pe teren. Partea 12 : Încercarea mecanică de penetrare statică

cu con (CPTM)

• SR EN ISO 22476 – 15:2017. Încercări pe teren. Partea 15 Măsurări în timpul forării
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2. SCOPUL DETERMINĂRII

Explorarea terenului prin sondaje este completată sau parțial înlocuită de o metodă simplă care permite

determinarea stratificației, a nivelului apelor subterane şi a unor caracteristici fizico-mecanice ale pământurilor

denumită încercarea de penetrare. Încercarea se execută cu ajutorul aparatului numit penetrometru, alcătuit în

principiu dintr-o coloană de tije care la partea inferioară are un vârf de formă conică.

După modul cum sunt acționate se deosebesc:

a) Penetrometre dinamice – introducerea tijelor în teren se face prin batere cu ajutorul unui berbec care cade

liber de la o înălțime constantă;

b) Penetrometre statice – introducerea tijelor în teren se face prin presare cu viteză constantă.
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3. APARATURĂ – PENETROMETRU DINAMIC

Părțile componente ale unui penetrometru dinamic sunt următoarele:
- conul de penetrare la partea inferioară a primei tije;
- coloana de tije asamblate prin înfiletare;
- berbec (masă mobilă);
- dispozitiv de batere;
- pentru încercări la adâncimi mari, aparatul poate fi prevăzut cu o manta de
protecție.

În funcție de mărimea masei berbecului, penetrometrele se clasifică în :

TIP Cod de referință MASA M (kg)

Ușor DPL ≤10

Mediu DPM 10<M<40

Greu DPH 40<M<60

Super greu DPSH M≥60 Figura 1. Penetrometru dinamic 
(Îndrumător geotehnică ...)
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3. APARATURĂ – PENETROMETRU STATIC

Penetrometrele statice se prezintă într-o gamă foarte variată, începând de la
cele simple acționate manual şi până la cele cu dispozitiv de penetrare hidraulic.
Penetrometrele mai moderne permit măsurarea apei în pori-U (CPT-U), au
înglobate în con aparatură înclinometrică (permite evaluarea înclinării în timpul
penetrării), umidimetre, aparatură video, etc.

Penetrometrul static cuprinde următoarele părți componente :
-echipamentul de sondare (penetrare);
-dispozitivul de presare;
-dispozitive de măsurare a rezistențelor la penetrare (pe con şi totală), presiune
apă în pori, înclinare etc;
-dispozitivul de lestare.

Figura 2. Penetrometru static 
(Îndrumător geotehnică ...)
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4. TIPURI DE ÎNCERCĂRI DE PENETRARE

a. Penetrare dinamică standard în foraj (SPT) 

Încercarea prin penetrarea dinamică în foraj constă în determinarea numărului necesar de lovituri N, aplicate
de la 760 mm înălțime cu un berbec metalic având masa de 63,5 kg, pentru ca tubul carotier să pătrundă în terenul
de 300 mm adâncime. Încercarea se face la interval de 2 m adâncime şi după fiecare schimbare a naturii şi stării
fizice a pământului.

În situația atingerii unui număr de 50 lovituri pentru o încercare, determinarea la nivelul respectiv se
consideră încheiată.

Rezultatele încercării de penetrare standard în foraj (SPT):
• se stabilește rezistența pământurilor la penetrarea dinamică standard;
• se obțin probe tulburate pentru identificare;
• se permite punerea în evidență a uniformitații straturilor străbătute.
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4. TIPURI DE ÎNCERCĂRI DE PENETRARE

b. Penetrarea dinamică (DP) 

Încercarea de penetrare dinamică cu con constă în introducerea în teren prin batere, cu ajutorul unui berbec
care care liber de la o înălțime constantă, a unor tije metalice cu sau fără manta de protecție, prima tijă fiind
prevazută la partea inferioară cu un vârf conic. Se înregistrează numărul de lovituri “Nz” necesare pentru
înfingerea conului pe o adâncime constantă “z”, de obicei de 10 sau de 20 cm.

Încercarea de penetrare dinamică furnizează date legate de stratificația terenului, de stabilitatea condițiilor
de fundare şi se poate utiliza pentru testarea calitătii unor lucrări de consolidare a terenurilor slabe de fundare. 

Din punct de vedere al domeniului de aplicabilitate, metoda este proprie pământurilor necoezive, sărace în
fracțiune grosieră şi cu o aplicabilitate limitată în cazul pământurilor coezive. 
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4. TIPURI DE ÎNCERCĂRI DE PENETRARE

c. Penetrare statică (CPT-U – cone penetration test) 

Penetrarea statică constă în introducerea în teren prin presare a unei sonde cu vârf conic şi determinarea
rezistenței opusă la pătrundere pe vârful conic (Rp) şi forța datorată frecării laterale (Fl) pe suprafața tubului de
protecție la penetrometrele cu tija protejată.

Datele înregistrate în urma încercării permit stabilirea următoarelor elemente:
• stratificația terenului pe baza corelării stratificației întalnite în forajele de referință cu orizonturile semnificative

dupa criteriul rezistentei la penetrare pe con Rp, inclusiv gradul de neuniformitate al depozitelor întalnite şi
adâncimea la care se găsesc stratele cu portanța mare;

• informativ, unele caracteristici fizico-mecanice ale stratelor pe baza corelațiilor statistice între rezultatele
analizelor de laborator şi valorile rezistenței la penetrare pe con Rp;

• alegerea sistemului de fundare, în funcție de natura şi caracteristicile terenului şi ale construcției;
• valorile orientative ale presiunii admisibile a terenului de fundare şi ale tasării fundațiilor de suprafață;
• aprecierea capacității portante a piloților izolați;
• verificarea calității lucrărilor de consolidare a terenurilor slabe de fundare.
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4. PARAMETRII GEOTEHNICI DETERMINAȚI

Corelația care leagă numărul de lovituri N care se obțin din testul DP și valoarea NSPT care se obține din

testul SPT este următoarea:

NSPT = βt·N

Unde:

βt=(Q/QSPT)

• Q este energia specifică pe lovitură;

• QSPT este energia corespunzatoare testului SPT.

Odată identificată valoarea NSPT corelată cu numărul de lovituri, caracteristicile geotehnice ale

terenurilor sunt obținute folosind aceleași corelații valabile pentru testele SPT.
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4. PARAMETRII GEOTEHNICI DETERMINAȚI

Principalii parametrii geotehnici care se pot determina sunt:

a. Pămanturi coezive
• Coeziunea nedrenată (cu);
• Modulul edometric;
• Modulul lui Young;
• Greutatea volumică în stare naturală a pămantului (Υ);
• Greutatea volumică saturată a pămantului (Υsat).

b. Pămanturi necoezive
• Densitatea relativă;
• Unghiul de frecare internă (φ);
• Modulul edometric;
• Modulul lui Young;
• Coeficientul lui Poisson;
• Greutatea volumică în stare naturală a pămantului (Υ);
• Greutatea volumică saturată a pămantului (Υsat).


