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Wymiana dynamiczna to wiodąca metoda wzmacniania pod-
łoża o małej nośności i dużej odkształcalności, którego miąż-
szość nie przekracza 6 m.

W projektowaniu tak wzmocnionego podłoża można zasto-
sować istniejące metody szacowania nośności kolumn [2], jak 
i ich osiadania [7]. Aktualnie podstawowym narzędziem inży-
niera stają się obliczenia numeryczne z zastosowaniem metody 
elementów skończonych. W takim przypadku jest konieczny do-
bór odpowiednich modeli konstytutywnych opisujących pracę 
kolumn i słabego otoczenia gruntowego oraz ich parametrów.

W przypadku gruntów spoistych i/lub organicznych ota-
czających kolumnę parametry większości dostępnych modeli 
można uzyskać na podstawie badań polowych (np. sondowania 
CPTU, SCPTU, DMT) i/lub laboratoryjnych (np. w aparacie 
trójosiowego ściskania, w edometrze).

W przypadku materiału kolumny, formowanej z kruszywa 
o frakcji 0 ÷ 300 mm, takie badania są niemożliwe. Kalibra-
cja parametrów może być jednak przeprowadzona na podsta-
wie analizy wstecznej MES, dla której podstawą są na przykład 
próbne obciążenia układu kolumna – słabe otoczenie gruntowe.

Próbne obciążenia kolumn są podstawowym badaniem odbior-
czym wzmocnionego podłoża. Wykonywane są one do nacisków 
jednostkowych nie przekraczających 150 do 300 kPa [1, 4, 5]. 
Realizowane jest to za pomocą płyt o średnicach (szerokościach) 
około 1 ÷ 1,5 m, na których umieszczane są siłowniki oparte 
o sprzęt wykonujący kolumny (ciężar 400 ÷ 600 kN). Do kalibra-
cji parametrów w analizach MES taki zakres przeprowadzonych 
obciążeń może okazać się jednak za mały. Stąd też konieczna jest 
budowa stanowiska pozwalającego na uzyskanie nacisków więk-
szych umożliwiających przeprowadzenie badania nośności.

W prezentowanym artykule przedstawiono stanowisko do 
próbnych obciążeń, badanie nośności kolumny wbijanej, wyniki 
i ich analizę.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE KOLUMNY KAMIENNEJ

Poletko badawcze

Badania polowe prowadzono na poletku zlokalizowanym 
w południowo-wschodniej części kraju, w bezpośrednim są-
siedztwie budowanej arterii komunikacyjnej.

O wyborze jego lokalizacji zadecydowały warunki grunto-
wo-wodne określone na podstawie sondowań statycznych CPT, 
zrealizowanych na potrzeby projektowanej inwestycji.

Po wytyczeniu poletka badawczego o wymiarach 14 × 14 m 
przeprowadzono badania uszczegóławiające w postaci son-
dowań CPTU, DMT oraz wierceń mechanicznych. Głębokość 
przeprowadzonych badań wyniosła od 6 m (sondowania CPTU, 
DMT) do 7,5 m p.p.t (wiercenia badawcze).

Jak wynika z przeprowadzonych badań [10] podłoże jest zbu-
dowane z czterech charakterystycznych stref gruntów (rys. 1):

średnio zagęszczone piaski pylaste i pyły piaszczyste  –
w stanie na pograniczu twardoplastycznego i plastyczne-
go do głębokości około 1,5 m,
plastyczne i miękkoplastyczne osady pylaste, zalegające  –
na głębokości od 1,5 ÷ 2,5 m,
plastyczne warstwy pylaste z większym udziałem luź- –
nych i średnio zagęszczonych gruntów piaszczystych, 
występujące do około 4,8 m,
średnio zagęszczone piaski średnie, drobne i pylaste, za- –
legające poniżej 4,8 m.

W wyniku badań ustalono również poziomy występowa-
nia wody gruntowej. Jej nawiercone zwierciadło znajdowało 
się na głębokości 5,3 m p.p.t., a ustabilizowane na głębokości 
3,0 m p.p.t.
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Rys. 1. Warunki gruntowo-wodne w miejscu formowania kolumny Rys. 2. Formowanie kolumny kamiennej
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Rys. 3. Stanowiska do próbnych obciążeń kolumny kamiennej

Rys. 4. Płyta obciążająca, siłownik i czujniki pomiaru osiadań

Obciążenia przeprowadzano za pomocą siłownika hydrau-
licznego o zakresie 0 ÷ 2000 kN.

Konstrukcja nośna stanowiska, o którą zapierany był siłow-
nik, składała się z czterech belek stalowych IPE450, kotwionych 
w gruncie wkręcanymi prefabrykowanymi palami stalowymi 
o spiralach od 10’’ (254 mm) do 14’’ (355,6 mm) i długości 
12 m. Widok stanowiska przedstawiono na rys. 3.

Osiadanie kolumny mierzono za pomocą trzech elektronicz-
nych czujników, o zakresie 0 ÷ 100 mm i dokładności odczytu 
0,01 mm, zamocowanych do niezależnej ramy stalowej (rys. 4).

Próbne obciążenie i analiza uzyskanych wyników

Próbne obciążenie kolumny przeprowadzono metodą stałych 
stopni obciążenia w zakresie obciążeń pierwotnych, odciążenia 
oraz nacisków wtórnych. W przypadku obciążenia pierwotne-
go do poziomu 1095 kN stopień ten wynosił 73 kN, a powyżej 
146 kN. Przy obciążeniu wtórnym było to 219 kN. Każdy sto-
pień był utrzymywany tak długo, aż prędkość osiadania kolum-
ny wyniosła co najwyżej 0,05 mm / 10 minut.

Pod względem geologicznym opisane grunty to czwartorzę-
dowe osady rzeczne.

Formowanie kolumny kamiennej

Kolumna kamienna była formowana z użyciem sprzętu po-
zwalającego na zrzut ubijaka ciężaru 120 kN, o kształcie zbliżo-
nym do „beczki”, z wysokości do 15 m (rys. 2).

Materiałem budulcowym kolumn była mieszanina pospółki 
i tłucznia, o frakcji 0-200 mm, w proporcji 1/1.

Jako pierwszy w procesie formowania kolumny, przez swo-
bodny zrzut ubijaka, wybito krater, a następnie zasypywano 
go. Kolejne zrzuty pogrążały, uzupełniany na bieżąco materiał 
w podłożu. Łącznie w etapie pierwszym (1/3 kolumny) wyko-
nano sześć zasypów materiału, a ubijak zrzucano z wysokości 
od 5 do 15 m.

Etap drugi to zrzuty ubijaka z pełnej wysokości – 15 m, przy 
czterech zasypach krateru.

W kończącym kolumnę etapie trzecim ubijak zrzucano z co-
raz mniejszej wysokości, mieszczącej się w przedziale od 15 
do 2 m, a kruszywo w kraterze uzupełniano pięciokrotnie. 

Do ukształtowania kolumny zużyto 20,9 m3 luźnego kruszy-
wa.

W trakcie formowania kolumny (etapy 1-2-3), jak również 
po jej uformowaniu, niezależnie prowadzono sondowania CPTU 
oraz DMT w gruncie otaczającym kolumnę [10].

Konstrukcja stanowiska badawczego

W przypadku kolumn kamiennych próbne obciążenia mogą 
być realizowane na: głowicy kolumny, kolumnie i części otacza-
jącego ją gruntu lub grupie kolumn [3].

Ze względu na trudności techniczne przy realizowaniu du-
żych sił na dużych powierzchniach, najczęściej próbne obciąże-
nia realizuje się na głowicy kolumny, i takie podejście przyjęto 
w badaniu. 

Głowicę kolumny obciążano płytą stalową o średnicy 105 cm 
i grubości 14 cm.



�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�4/2014304

Rys. 6. Wykres pełzania przy obciążeniu pierwotnym

Rys. 5. Wyniki próbnych obciążeń

Rys. 7. Wyniki inwentaryzacji kolumny: a) widok w wykopie, b) szczegóły inwentaryzacji

a) b)

Przy obciążeniu końcowym równym 1607 kN (1856 kPa) 
zaobserwowano utratę stateczności kolumny w postaci nagłego, 
ciągłego wzrostu osiadań, bez przyrostu obciążenia. Osiadania 
końcowe, przy wspomnianych obciążeniach, wyniosły około 
6 cm. Wyniki próbnych obciążeń przedstawiono na rys. 5.

Analizując wykres pełzania s (t + ∆t) – s (t) dla krzywej pier-
wotnej (rys. 6), można na podstawie normy [6] przyjąć graniczne 
naprężenie kontaktowe w miejscu, w którym pełzanie znacznie 
wzrasta. Wartość ta wyniosła około 1300 kPa. Przy naciskach 
mniejszych niż 1300 kPa średni moduł odkształcenia podłoża 
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wzmocnionego był równy około 48 MPa, przy większych oko-
ło 36 MPa. W przypadku obciążenia wtórnego było to odpo-
wiednio 76 MPa i 60 MPa.

Inwentaryzacja kolumny

Po przeprowadzeniu próbnego obciążenia i zdemontowaniu 
stanowiska badawczego wykonano, z użyciem koparko-łado-
warki, odkrywkę kolumny.

Badanie wykazało, że kolumna uzyskała długość równą 
3,8 m. Jej średnica była zmienna wraz z głębokością. Na po-
ziomie terenu wyniosła 1,9 m, a na głębokości od 1,9 ÷ 2,9 m, 
średnica wahała się między 2,65 ÷ 2,8 m. Kształt kolumny był 
zbliżony do „dzbana” (rys. 7). 

Uzyskane wyniki korespondują z wcześniejszymi doświad-
czeniami autora [9].

PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono stanowisko do badań polowych no-
śności kolumn formowanych metodą wymiany dynamicznej, 
metodykę badania, wyniki oraz ich analizę. Wyniki te wraz 
ze znajomością kształtu badanej kolumny oraz szczegółowym 
rozpoznaniem podłoża (badania CPTU i DMT prowadzone 
w różnym czasie i w różnych odległościach od badanej kolum-
ny) stanowią podstawę do stworzenia numerycznego modelu 
MES odzwierciedlającego pracę tak wzmocnionego podłoża. 
W pierwszej kolejności model ten jednak powinien być poddany 
kalibracji, co będzie dalszym etapem w pracy autora.

LITERATURA

Bartoszek Z., Kwiecień S., Łupieżowiec M., Sękowski J.: Specyfika 1. 
wymiany dynamicznej stosowanej w budownictwie drogowym. Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo – Techniczna – Nowoczesne metody stabilizacji podłoża 
pod nawierzchnie drogowe i Kolejowe, Żmigród – Węglewo, 2009, 21-29.

Brauns J.: Initial bearing capacity of stone column and sand piles. Proc. 2. 
Symp. „Soil Reinforcing and Stabilizing Techniques in Engineering Practise”, 
Sydney 1978.

Florkiewicz A., Borowczak P.: Uwagi o kontroli efektywności wzmoc-3. 
nienia podłoża kolumnami kamiennymi. II Problemowa Konferencja Geotech-
niki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, Białowieża, 2004.

Gwizdała K., Blockus M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą 4. 
dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenero-
wego. Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora 
Macieja Gryczmańskiego, z. 111, Gliwice 2007, 167-176.

Horodecki G.: Ocena wzmocnienia podłoża metodą wymiany dyna-5. 
micznej na podstawie próbnych obciążeń kolumn.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.6. 
Priebe H. J.:The design of vibro replacement. Ground Engineering, XII 7. 

1995, 31-37.
Sękowski J., Kwiecień S., Kanty P.: Wpływ formowania wbijanej ko-8. 

lumny kamiennej na parametry wytrzymałościowe słabego otoczenia gruntowe-
go. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2013, Vol. 4 No. 4, 301-308.

Sękowski J., Kwiecień S.: Badania polowe kształtu kolumn formowa-9. 
nych metodą wymiany dynamicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika, 4/2012, 
426-432.

Tschuschke W., Kroll M.: Interpretacja wyników testów dylatometrycz-10. 
nych (DMT) i statyczne sondowania (CPTU) na potrzeby Grantu badawczego 
pt. Analiza teoretyczna i doświadczalna wpływu wymiany dynamicznej na oto-
czenie gruntowe. Poznań 2012.

Badania wykonano w ramach projektu badawczego nr 1989/B/T02/2011/40 
sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.


