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Hloubkové zlepšování zemin vibra ními
metodami

1. ÚVOD
V posledním desetiletí dochází ke stále výrazn&jšímu
uplatn&ní metod hloubkového zlepšování základových
p*d pomocí hloubkové vibrace. Vývoj nových vibrátor*
s vysokým horizontálním ú-inkem na zeminu umožnil
p/ekonání p/edchozích hranic využitelnosti.
Ú-elem zlepšení základové zeminy je vytvo/ení nového mohutného kompozitního bloku základové p*dy, jenž
vykazuje vyšší pevnostní a zejména deforma-ní parametry. Tyto vylepšené vlastnosti jsou výsledkem sou-innosti
dvou faktor*:
– Vyztužením prvky speciálního zakládání. Nej-ast&ji
se uplat6ují r*zné druhy pilí/* z nov& instalovaného
materiálu (nap/. št&rkové pilí/e), ale mnohdy se vytvá/í jen prvky z p*vodní zeminy intenzivn&ji zhutn&né (nap/. vibroflotace).
– Vylepšeným chováním spolup*sobící zeminy mezi
t&mito prvky. Ke zlepšení vlastností této zeminy dochází p/i procesu instalace výztužných prvk*.
2. VIBRA NÍ METODY A SOLETANCHE R
lánek uvádí p/ehled technologií hloubkového zlepšování zemin se zam&/ením na vibra ní metody. Jedná se
o výb&r z technologií realizovaných spole-ností SOLETANCHE eská republika s.r.o., která v dané oblasti
úzce kooperuje se svou sesterskou specializovanou firmou
The Vibroflotation Group v rámci mate/ské spole-nosti
Soletanche Bachy Group.
Technologie spole-nosti The Vibroflotation Group
jsou podloženy tradicí mnohaletého inovativního úsilí
inženýr* rodiny Degen*, spoluvlastník* firmy, kte/í neustále rozvíjejí sv*j p*vodní originální vynález hloubkového vibrátoru a udržují jej daleko na špici této technologie.
Speciální znalosti v oboru konstrukce a výroby hloubkových vibrátor* vedly k sestrojení /ady r*zných ú-elových
za/ízení s nadstandardními výkonovými parametry, zam&/enými na odlišné podmínky základové p*dy a okolnosti
provád&ní. Krom& nejužívan&jších typ* V23 je k dispozici
i supervýkonný typ V48.
Efektivní vývoj je umožn&n trvalým zp&tným proudem informací z praktických realizací na stavbách po
celém sv&t&, mnohdy v unikátních podmínkách a mimo/ádných rozm&rech. Nezbytnou sou-ástí je dlouhodobé
soust/eAování, studium a kritická aplikace teoretických
návrhových postup* metod zlepšování zemin. K tomu se
p/idává široké zázemí know-how mate/ské spole-nosti
*)

SOLETANCHE eská republika s.r.o.

Soletanche Bachy Group, soust/eAující
z desítek svých pobo-ek a stovek akcí.

zkušenosti

3. VIBROFLOTACE
Vibroflotací se zhut6ují pís-ité kypré zeminy ponorným vibrátorem za podpory vody, a to až do hloubek 40
až 50 m.
P*sobením vibrací a vody dochází u pís-itých zemin k
p/eskupení struktury z kypré do zhutn&né polohy zrn. Pro
efektivní fungování tohoto procesu musí mít zhut6ovaná
zemina vhodnou granulometrii a další parametry jako
úhel vnit/ního t/ení a další. Efektivita vibroflotace závisí
rovn&ž na volb& vhodného za/ízení. Úsp&šn&jší je vibroflot na elektrický pohon, jehož štíhlejší profil zaru-uje
ú-inn&jší hutn&ní, a u n&hož lze také spolehliv& m&/it
ú-inek vibrace a odezvu zeminy. Moderní elektrický
vibroflot má výkonové parametry s dynamickou silou 300
– 450 kN a amplitudou 10 – 20 mm, existují již i
výkonn&jší stroje.
Krom& zhutn&ní dochází k dalším zm&nám v zemin&,
propustnost se snižuje v /ádu 100 až 1000, úhel vnit/ního
t/ení nar*stá pr*m&rn& o 10 stup6*, okamžité sednutí
vlivem zhutn&ní je 2 až 15 %.
Zavedení technologie ponorného vibrátoru je vlivem
jeho intenzivního horizontálního p*sobení pro ú-innost
zlepšení zemin p/evratné. Je tak možno vpravit pot/ebné
množství hutnící energie selektivn& do nejslabších
horizontálních vrstev zeminy.

Proces vibroflotace

4. ŠT;RKOVÉ PILÍ?E PROVÁD;NÉ PONORNÝM
VIBRÁTOREM
Z metody vibroflotace byla odvozena technologie
zhotovování št&rkových pilí/*, kde krom& hloubkového
zhutn&ní je neúnosná zemina i vyztužena dodate-ným
št&rkovým materiálem. Nejprve byla používána tzv.
„mokrá metoda, s horním pln&ním“ št&rku, dodávaného
postupn& do ústí otvoru na povrchu.

Podle konkrétních geologických pom&r* se obvykle
volí metoda „mokrá“ s vodním výplachem pro pís-ité
zeminy, anebo „suchá“ se vzduchovým výplachem pro
jílovité zeminy. V n&kterých zeminách je nutné provád&t
pro p/ekonání tvrdých mezivrstev p/edvrty.
Obvyklé rozm&ry št&rkových pilí/* jsou pr*m&r 0,5 –
1,0 m a hloubka 15 – 20 m.
4. VIBRO-BETONOVÉ PILÍ?E

Provád ní št rkových pilí

suchou cestou

Moderní modifikací je pak spodní pln&ní otvoru na
špi-ku vibroflotu paralelní plnící rourou. Vibrátor nejprve
za podpory vzduchu dosáhne požadované hloubky pilí/e.
Poté je celý násypný systém napln&n št&rkem nebo jiným
podobným materiálem. Následn& se vibrátor p/i cyklických pohybech nahoru-dol* v postupných krocích vytahuje vzh*ru. Pilí/ se tak odspodu plní št&rkem, který je vibrátorem zhut6ován a radiáln& roztla-ován do okolní
zeminy. V násypném systému je št&rk pr*b&žn& dopl6ován a popsaný proces probíhá až do úplného zhotovení
pilí/e. V pr*b&hu hutnícího procesu je kontinuáln& sledována odezva zeminy, tak aby bylo dosaženo maximálního
zhutn&ní jak v pevn&jších tak mén& únosných partiích
profilu.
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Ve vhodných podmínkách m*že být použití vibrobetonových pilí/* výhodné a efektivní.
Postup p/i z/izování t&chto prvk* je tém&/ shodný
s provád&ním št&rkových pilí/* suchou cestou s pln&ním
odspodu, ale namísto výpln& št&rkem se použije polosuchý beton. Vzniká tak zlepšení zeminy s p/idanou hodnotou. Zatímco vylepšení mezilehlé spolup*sobící zeminy je
na stejné úrovni jako u št&rkových pilí/*, betonový pilí/
má oproti št&rkovým pilí/*m výrazn& vylepšené pevnostní
vlastnosti. Pro optimalizaci požadovaných vlastností lze
pilí/e realizovat s rozší/enou patou, tzn. s podstatn& vyšší
únosností, pop/. v n&kterých p/ípadech ud&lat -ást pilí/e
ze št&rku a -ást z vibro-betonu.
5. NÁVRH A KONTROLA PROVÁD;NÍ
Z geotechnického hlediska má obvykle návrh, provád&ní a kontrola vibra-ních metod následující spole-né
rysy:
– Základem je empirický nebo semi-empirický návrh,
založený na speciální zkušenosti z provád&ní ur-ité
technologie. Nov&ji se uplat6uje u n&kterých metod
analýza metodou kone ných prvk4, obvykle
s pomocí programu PLAXIS.
– Observa ní postup /ízení prací, kdy se vyhodnocuje
odezva zeminy v procesu technologie a tento proces
se podle výsledk* observa-ní analýzy dolaAuje.
– Sou-ástí observa-ního postupu je provozní monitoring hlavních faktor* technologického procesu, který
je provád&n automaticky z elektronické instrumentace výrobního za/ízení
– Kontrola zlepšení zemin in-situ se realizuje zejména
metodami penetra ní sondáže, se srovnávací analýzou výsledku p/ed a po procesu zlepšování. K tomu
se -asto p/idružuje pr*kazné a kontrolní zat&žovací
zkoušky, obvykle kompozitního elementu prvekspolup*sobící zemina
– Použití statistického vyhodnocení dat získaných
z monitoringu a kontrolních m&/ení se ukazuje jako
obzvlášt& pot/ebné. Zejména je nutné správné ohodnotit a odladit podružné makrorozm&rové variace
vlastností zeminy, zachycené podrobným m&/ením,
ve vztahu k rozhodujícímu megarozm&ru celého
kompozitního bloku zlepšované základové p*dy.

6. ZAJÍMAVÉ P?ÍKLADY
Pro ilustraci uveAme t/i zajímavé p/íklady realizované
spole-ností The Vibroflotation Group (TVG):
– SvGtový rekord v hloubce zhutnGní: p/i rekultivaci
povrchových dol* v Lausitz, SRN, provedla TVG
vibroflotaci až do hloubky 68 m.
– SvGtový rekord v rozsahu zlepšení zeminy: na
stavb& um&lého poloostrova Penny´s Bay,
v Hongkongu, bylo nasazeno sou-asn& 12 ob/ích
souprav TVG a bylo zhutn&no více než 40 mil. m3
pís-itých zemin.
– SvGtovG unikátní technologické Iešení: Na stavb&
p/ístavu Patras, Secko, realizovala TVG z hladiny
mo/e na dn& v hloubce 32 m št&rkové pilí/e s pln&ním
odspodu o pr*m&ru 1 m, délky 20 m, s pomocí speciální št&rkové pumpy.
7. ZÁV;R
Zlepšování základových p*d metodami je výhodné
zejména v podmínkách velkého plošného zatížení, jako
jsou nap/. násypy dopravních staveb nebo podlahy ve
velkorozm&rových halách. V našich podmínkách se hodí
obzvlášt& pro heterogenní souvrství zemin jako jsou
povod6ové náplavy nebo lidskou -inností vzniklé r*zné
navážky, násypy apod.
P/i volb& konkrétního postupu je t/eba p/ihlédnout
k rozdíl*m jednotlivých metod a ke konkrétním geologickým pom&r*m. Z hlediska požadavk* na zlepšení zeminy
se zvažuje význam faktoru vyztužení a faktoru zlepšení
spolup*sobící zeminy, ale velmi d*ležitým parametrem je
i ekonomicko-technická efektivita technologie.
Konkrétním p/íkladem je aplikace št&rkových pilí/*
pro založení most* a násypových t&les úsek* dálnice D8
jdoucí p/es výsypky bývalých povrchových dol*. Založení v této oblasti je velmi obtížné, protože se jedná o vysoce stla-itelné až 30 m mocné vrstvy s rizikem p*dní agresivity a negativního plášTového t/ení. SOLETANCHE
eská republika s.r.o. pro tyto výjime-né podmínky poskytla návrhové konzultace a realizovala v rámci projektové p/ípravy výstavby dálnice terénní velkopokus založení na skupin& št&rkových pilí/*. Dlouhodobá m&/ení
jednozna-n& potvrdila vhodnost volby tohoto typu založení.

