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IZKUŠNJE Z UPORABO TEHNOLOGIJE IMPULZNEGA
ZGOŠČEVANJA (RIC) PRI KOMPAKTIRANJU MELJASTIH PESKOV
NA KRŠKEM POLJU
POVZETEK: V okviru geološko-geomehanskih preiskav na lokaciji HE Brežice je bilo ugotovljeno,
da se v spodnjem delu predvidene akumulacije pojavljajo zelo rahli meljasto-peščeni sedimenti s
povečano vsebnostjo premoga, katerih debelina lokalno dosega tudi 5 m. Izvedba visokovodnih
(VVO) nasipov na takih materialih je problematična. Zato smo z preverili možnost uporabe
tehnologije impulznega zgoščevanja (RIC - Rapid Impact Compaction) pri pripravi in izboljšavi
temeljnih tal. Na testnem polju, ki smo ga preiskali pred in po zgoščevanju, smo preverili vpliv
različnih rastrov zgoščevanja na stopnjo in globino kompaktiranja.

EXPERIENCES WITH RAPID IMPACT COMPACTION TECHNIQUE
(RIC) ON KRŠKO POLJE FOR COMPACTION OF SILITY-SANDS
ABSTRACT: At the location of the future Hydro Power Plant HE Brežice up to 5 m thick top cover
of loosely deposited sands and silts were encountered. Construction of reservoir embankments on
these materials is problematic. Therefore a possibility of in-situ ground improvement with the Rapid
Impact Compaction (RIC) technique was investigated. At selected test site materials were tested
before and after compaction. Compaction layouts were varied in order to determine the most
efficient raster of compaction in terms of depth level of compaction.
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UVOD
V okviru geološko-geomehanskih preiskav na lokaciji HE Brežice je bilo ugotovljeno, da se v
spodnjem delu bazena pojavljajo rahli meljasto-peščeni sedimenti, katerih debelina lokalno dosega
tudi 5 m. Izvedba visokovodnih nasipov je na takih materialih lahko problematična, tako v statičnih
kot dinamičnih pogojih. Stabilnostne razmere je mogoče izboljšati z zamenjavo materiala pod
nasipi, vendar pa smo želeli preverit tudi uporabo drugih tehnologij. Glede na debelino meljastopeščenega sloja smo se odločili preveriti uporabnost tehnologije »Impulznega zgoščevanja«
oziroma Rapid Impact Compaction (RIC) tehnologije. Testno polje smo umestili na levi breg reke
Save ne mestu, kjer je debelina meljasto-peščenega sloja največja (ca 5 m). Območje testnega
polja je bilo preiskano pred in po zgoščevanju, pri čemer je bil poudarek na in-situ preiskavah.
Opravili smo meritve z dinamičnim (DPSH), statičnim penetrometerom (CPTU), ter s ploščatim
dilatometrom (DMT). Pred pričetkom zgoščevanja je bilo testno polje razdeljeno na štiri podpolja, ki
so bila v fazi impulznega zgoščevanja zgoščena v različnih rastrih in z različno gostoto prehodov.
Na ta način smo želeli določiti najbolj optimalni raster in gostoto prehodov ter preveriti učinkovitost
RIC tehnologije na preiskovanih materialih.
TEHNOLOGIJA IMPULZNEGA ZGOŠČEVANJA
Impulzno zgoščevanje (RIC) je tehnologija, ki se uporablja za utrjevanje (zgoščevanje) temeljnih tal
in s tem izboljšanje njihovih geomehanskih lastnosti, kar se odraža kot povečanje nosilnosti,
zmanjšanje prepustnosti in zmanjšanje občutljivosti na likvefakcijo. Glede na globinski doseg (od 1
do 6.5 m) zapolnjuje RIC tehnologija prehodno območje med zgoščevanjem z vibracijskimi valjarji
(doseg do 1 m), tehnologijo globoke vibroflotacije (odstranjevanje in zamenjava materialov globine
od 10 do 20 - maksimalno do 60 m) in globinskega dinamičnega zgoščevanja (od 10 do 40 m). Pri
RIC tehnologiji se utež, katere teža znaša od 5 do 12 ton (v našem primeru smo uporabili 9
tonsko), spušča po »roki bagra« z višine 1,2 m preko »nakovala« na jekleno nogo premera 1.5 m,
ki je v stalnem stiku s tlemi. Na ta način lahko dosežemo tudi do 60 udarcev na minuto in s tem
lahko dosežemo zelo visok kumulativen prenos energije pod nogo (Adam and Paulmichl, 2007). Na
spodnji sliki (Slika 1) so prikazani glavni elementi zgoščanja po RIC tehnologiji.

Slika 1. Osnovni elementi zgoščanja z RIC tehnologijo (TERRA-MIX)
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KRATEK OPIS GEOLOŠKIH IN GEOMEHANSKIH RAZMER
Na širšem območju testnega polja je geološki profil enostaven. Pod humusno plastjo so odložene
meljasto peščene plasti, katerih debelina znaša od 3 do 5 m. Meljasti peski so v zelo rahlem stanju
in vsebujejo velik delež premogovih delcev, kar nakazuje da gre za zelo mlade sedimente. Pod
njimi so odloženi srednje gosti do gosti kvartarni meljasto-peščeni prodi katerih debelina znaša do
10 m. Podlago sestavljajo miocenski melji, peski, laporji in apnenci.
Laboratorijske analize opravljene v predhodnih preiskavah (Vukadin et al., 2010) so pokazale, da
imamo na širšem območju testnega polja odložene pretežno meljaste peske (SM), podrejeno pa se
pojavljajo tudi čisti peski (SP) in melji (ML). Na Sliki 1 so prikazani rezultati sejalnih analiz
opravljenih na vzorcih odvzetih z območja testnega polja.
Meljasti peski vsebujejo visok delež premogove komponente, kar je razvidno že pri vizualnem
pregledu, rezultati žaroizgube pa so pokazali, da se ta delež giblje okoli 20 %. Zaradi visoke
vsebnosti premoga, je tudi prostorninska teža zelo nizka (1.2 g/cm3), delež naravne vlage pa se
giblje okoli 30 %. Z izjemo odsekov, kjer se pojavljajo melji je preiskovan material neplastičen.

Slika 1. Rezultati sejalnih analiz na materialu odvzetem na mestu testnega polja
OPIS TESTNEGA POLJA, PREISKAV TER POSTOPKA KOMPAKTIRANJA
Testno polje TF-1 smo umestili na levi breg reke Save v oddaljenosti ca 10 m od struge, kot je
prikazuje Slika 2. Lokacija je bila izbrana na osnovi predhodno opravljenih preiskav (Vukadin et al.,
2010), ki so pokazale, da na tem mestu lahko pričakujemo največje debeline meljasto-peščene
plasti. Testno polje dimenzij 17.5 x 24.5 m je bilo razdeljeno na štiri podpolja z oznakami P1 do P4.
Pred pričetkom zgoščevanja smo na testnem polju izvedli 24 meritev z dinamičnim penotrometrom
v rastru 4x4m in dve CPTU meritvi v medsebojni razdalji 9 m (oznaki CPT1 in CPT 2). Vse
preiskave so bile opravljene približno en teden pred pričetkom zgoščevanja, njihove lokacije pa so
podane na Sliki 3.
Pred pričetkom zgoščanja smo najprej odrinili humus v debelini 50-80 cm ter pričeli z
zgoščevanjem po posameznih podpoljih skladno s predhodno dogovorjenim rastrom, ki je prikazan
na Sliki 3. Na polju P1 so bile točke zgoščevanja na razdalji 4 x 4 m, na podpolju P4 pa na razdalji
1.8 x 1.8 m. Pri zgoščanju je bila vsaka točka prostorsko določena s pomočjo GPS navigacije,
poleg tega pa je za vsako točko zabeleženo število udarcev in posedek pri vsakem udarcu.
Zgoščanje pri posamezni točki je bilo zaključeno, ko je skupni posedek presegel 80 cm, ali pa so
posedki postali že tako majhni, da nadaljnje zgoščanje ni bilo smiselno. Po vsakem prehodu se je
izrinjeni material na površini poravnal tako, da se je naslednji prehod zgoščevalne noge na isti točki
pričel na enaki višini kot predhodni. Glede na izbran raster smo na posameznih točkah opravili
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enega dva ali tri prehode, kot je razvidno iz Slike 3. Kompaktiranje z RIC tehnologijo je izvedlo
podjetje TERRA-MIX iz Avstrije.

Slika 2. Lokacija testnega polja TF-1

Slika 3. Prikaz testnega polja
Osnovni podatki o velikost testnega polja in posameznih pod poljih, ter merjenih in izvedenih
podatkih zgoščevanja so povzeti v Preglednici 1. Primerjava skupne prenesene energije na
posamezno polje (EF) kaže, da med polji P1 in P2, ter P3 in P4 ni bistvene razlike, kar bi lahko
pričakovali glede na razlike v gostoti rastra. Tudi primerjava prenesene energije na m2 pod polja
(EFP) pokaže, da so glede na velikost polj vsa štiri pod polja prejela podobno količino energije. Zato
smo skupno preneseno energijo na polje korigirali s parametrom ACP%, ki upošteva stopnjo
prekritosti pod polja s točkami zgoščevanja. Kot lahko vidimo iz Preglednice 1 ima polje P1 27 %
prekritost, polje P4 pa 53% prekritost, kar se tudi izraža v korigirani preneseni energiji na polje
(EFP%), kjer se vidi jasen trend naraščanja od polja P1 proti polju P4.
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Preglednica 1. Osnovi podatki o tesnem polju ter kompaktiranju
Parametri zgoščevanja
AP - površina podpolja (m2)
Razdalja med točkami zgoščevanja (m)
NCP – število zgoščevalnih točk na pod polje
AC – površina zgoščevalne točke (m2)
ACP – skupna površina točk na pod polje (m2)
ACP = AC x NCP
NBP – skupno število udarcev na pod polje
ACP% - delež prekritosti podpolja s točkami
zgoščevanja (%) ACP% = ACP / AP
EB – prenesena energija enega udarca (kJ)
EB = 9000 (kg) x 1.2 (m) x 9.81 (m/s2)
EF – skupna energija prenesena na pod polje (MJ) EF
= EB x NBP
EFP – prenesena energija na m2
Pod polje (kJ/m2) EFP = EF / AP
EFP% - prenesena energija na m2 podpolja korigirana
z ACP% (kJ/m2)
EFP% = EFP x ACP%

P1
58
3x3
9

P2
59
2.5 x 2.5
12

P3
102
2.1 x 2.1
23

P4
89
1.8 x 1.8
27

15.9

21.2

40.6

47.7

654
27.4

672
35.9

1134
40.2

1089
53.6

1.767

105.9
69.2

71.2

120.1

115.4

1194

1206

1177

1296

327

433

469

695

Po koncu zgoščevanja, ki je trajalo en dan smo testno polje poravnali na prvotno višino, kar pomeni
da smo nazaj nasuli ca 80-120 cm materiala, ter počakali 14 dni, da se pomiki in posedki umirijo.
Sledila je druga serija terenskih meritev, pri čemer meritve z dinamičnim penetrometrom ponovili
na istih lokacijah, kot pred zgoščanjem, na vsakem pod polju pa smo izvedli po eno meritev s
statičnim penetrometrom (oznake CPT P1 do CPT P4). Dodatno smo na poljih P1 in P4 izvedli po
eno meritev s ploščatim dilatometrom (DMT P1 in DMT P2), ter izven območja testnega polja (DMT
1). Lokacije teh preiskav so ravno tako prikazane na SLIKI 3.
REZULTATI

Slika 4. Primerjava povprečnega števila udarcev (N1(60)SB30) po posameznih pod poljih pred in po
zgoščevanju.
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Slika 5. Klasifikacija preiskovanega materiala pred in po zgoščevanju na osnovi a) CPTU meritev in
b) DMT meritev.
Osnovo za oceno uspešnosti impulznega kompaktiranja predstavljajo rezultati dinamične
penetracije pred in po zgoščevanju. Izmerjene vrednosti penetracij smo preračunali na 300 mm
dolge odseke (N1(60)SB30) tako, da lahko dobljene vrednosti primerjamo z vrednostmi standardnega
penetracijskega preizkusa (SPT N1(60)). Pri tem je potrebno opozoriti, da se DPSH meritve izvajajo
s 90º konico in ne z nožem ali z 90º konico, kot predpisuje standard za SPT meritve. Vendar
Aggarwal (1982) navaja, da so rezultati v podobnih materialih neobčutljivi na vršni kot konice.
Rezultati izmerjenih udarcev po posameznih pod poljih pred in po zgoščevanju so predstavljeni na Sliki
4. Kot lahko vidimo so bile izmerjene povprečne vrednosti pred zbijanjem na vseh pod poljih podobne.
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Lepo je opazen tudi trend povečevanje zbitosti z globino (od 4 do 12 udarcev), kot tudi lahko opazimo,
da se globina kontakta s prodom spreminja od 3 m (na polju P1) do 4.5 m (na polju P4).
Po opravljenem zgoščevanju lahko jasno vidimo, da se je število udarcev povečalo na vseh
podpoljih pri čemer je največje povečanje ugotovljeno na polju P4, najmanjše pa na polju P1.
Vrednosti izmerjene na podpoljih P2 in P3 so blizu skupaj, kar lahko razložimo z dejstvom, da so
vrednosti korigiranih prenesenih energij na posamezno pod polje (EFP%) zelo podobne. Veliko
odstopanje zbitosti na polju P4, v primerjavi s poljem P3 lahko razložimo z dejstvom, da je polje P4
prejelo za 67 % več energije (EFP%) na m2 kot polje P3.
Primerjava rezultatov med posameznimi polji kaže, da zgoščenost intenzivno narašča pogostitvijo
rastra do globine ca 3 m, globlje pa se vpliv impulznega zgoščevanja postopoma zmanjšuje. Na
preiskanem testnem polju smo opazili vpliv zgoščevanja do globine ca 5.5 m, kar pomeni, da je
vpliv zgoščevanja segel ca 1 m v prodno podlago, kar je v skladu tudi s podatki iz literature
(Serridge in Synac, 2006, Kristiansen in Davies, 2004). Na osnovi primerjave med polji P3 in P4
lahko tudi zaključimo, da bi z dodatno pogostitvijo rastra dosegli bolj enakomerno zgoščenost po
celi globini od kote terena pa do globine 3 m.
Na Sliki 5 so predstavljeni rezultati CPTU in DMT meritev, pri čemer so izmerjene vrednosti
predstavljene v obliki izpeljanih klasifikacij. Kot lahko vidimo, bi s pomočjo CPTU meritev (Slika 5a)
preiskovane materiale pred zgoščevanjem klasificirali kot glinaste melje do meljaste peske
(Robertson, 1990), po zgoščevanju pa jih klasificiramo kot meljast pesek do pesek. Tudi pri DMT
meritvah (Slika 5b) vidimo, da pride po zgoščanju do premika klasifikacije materiala (Marchetti,
1980) iz meljev proti peskom. Sejalne analize izveden na odvzetih vzorcih so pokazale, da imamo
opravka s pretežno meljastimi peski in peski.
ZAKLJUČEK
Predstavljeni rezultati so pokazali, da se z uporabo tehnologije impulznega zgoščanja lahko
bistveno poveča zgoščenost rahlih meljastih peskov, odloženih na krškem polju. S povečevanjem
gostote rastra in števila prehodov se je povečala tudi zbitost materiala. Pri rastru uporabljenem na
polju P4 smo dosegli enakomerno zbitost meljastih peskov od kote kompaktiranja pa do globine 3
m, kar nakazuje, da je potrebno na območju poskusnega polja za doseganje optimalnih rezultatov
uporabiti podoben ali še gostejši raster.
ZAHVALA
Pri izdelavi te naloge so v različnih fazah sodelovali tudi doc.dr. Ana Petkovšek, mag. Alenka
Robas in Matej Maček, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi sodelavcem na
IRGO, Marjanu Filipiču, Mihi Petrenelu in Tomažu Pečolaru, ki so izvajali terenske meritve. Zahvala
gre tudi podjetju TERRA-MIX, ki je izvedlo zgoščevanje z RIC tehnologijo, ter investitorju
HESS d.o.o.
LITERATURA
Adam, D., Paulmichl, I., 2007. Rapid impact compactor – an innovative dynamic compaction device for soil
improvement. Proc. 8th International Geotechnical Conference (June 4-5, 2007), Slovak University of
Technology, Bratislava, 183-192.
Aggarwal, V., 1982. Two decades of dynamic cone penetration testing in India. Proc. 2nd European Syposium
on Penetartion testing. Balkema. Amsterdam. Technology, 215-222.
Kristiansen, H., Davies, M., 2004. Ground improvement using Rapid Impact Compaction. 13th World
conference on Earthquake Engineering (August 1-6, 2004), Vancouver, Canada. Paper No. 496.
Marchetti, S., 1980. In Situ Tests by Flat Dilatometer. Journal of the Geotechn. Engineering Division, ASCE,
Vol. 106, No. GT3, Proc. Paper 15290, 299-321.

Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. - 15. junij 2012, SloGeD | 155

Vladimir Vukadin:
Izkušnje z uporabo tehnologije impulznega zgoščevanja (RIC) pri kompaktiranju meljastih peskov...

Robertson, P.K., 1990. Soil classification using the cone penetrating test. Canadian Geotechnical Journal,
27(1), 151-158.
Serridge, C.J., Synac, O., 2006. Application of the Rapid Impact Compaction (RIC) technique for risk
mitigation in problematic soils. IAEG2006, Paper No. 294, The Geological Society of London.
Vukadin, V., 2010. Geological, geomechanical report for HP Brežice. Ljubljana: IRGO. Report nr: ic 31/11.
Contract nr: 14-2080-00. 90 p. Available from : IRGO in Slovenian.

156 | Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. - 15. junij 2012, SloGeD

