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Streszczenie: W artykule opisano proces wibroflotacji w kontekście zrealizowanego poletka badawczego w centralnym 

regionie Polski. Opisywane poletko badawcze służyło do oceny skuteczności oraz doboru odpowiednich 

parametrów wgłębnego zagęszczania gruntu w technologii wibroflotacji, równie ważnym aspektem  

była weryfikacja potencjalnego wpływu drgań rozchodzących się w ośrodku gruntowym na sąsiadujące 

obiekty. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki pomiarów drgań oraz sondowań geotechnicznych. 
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1. Wprowadzenie 

Wibroflotacja to wgłębne zagęszczanie gruntu niespoistego za pomocą sondy generującej wibracje 

w kierunku horyzontalnym. Pod wpływem cyklicznych drgań, które powodują powstawanie  

i rozchodzenie się fal w gruncie, następuje wzrost ciśnienia wody w porach gruntu. To prowadzi  

w początkowej fazie do lokalnego upłynnienia ośrodka gruntowego, następnie ziarna gruntu zostają 

przemieszczone powodując ściślejsze ich ułożenie. Skutkuje to zmniejszeniem objętości porów  

w gruncie, zatem w wyniku tego procesu, grunt staje się bardziej zagęszczonym. 

Opisywana metoda wibracyjna może być stosowana w średnich oraz grubych piaskach  

o zawartości cząstek wymiaru nie większego niż 0.063 mm mniejszej niż 10%, zawartości cząstek   

≤ 0.002 mm mniejszej niż 2 % oraz wskaźniku różnoziarnistości 𝐶𝑢 > 2.5. Zawartość cząstek 

pylastych w zagęszczanym gruncie jest kluczowym parametrem, który decyduje o możliwości 

zastosowania tej metody zagęszczania. Duża zawartość cząstek pylastych powoduje, że naprężenia 

ścinające generowane przez wibrator nie są przekazywane tak skutecznie, a drgania są bardzo mocno 

tłumione [1]. Skutkuje to również ograniczenie ruchu cząstek, który jest niezbędny do zagęszczania 

[2]. Dodatkowo, cząstki gruntu spoistego zostają zawieszone w wodzie powodując powstanie błony  

na ścianach otworu co ma negatywny wpływ na proces zagęszczania.  
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2. Opis warunków geologicznych 

Zamieszczone w artykule badania i pomiary pochodzą z terenu położonego w centralnej Polsce,  

na którym wykonywano wgłębne zgęszczanie gruntu w technologii wibroflotacji. Na przedmiotowym 

obszarze, w podłożu gruntowym, występują głównie piaski średnie oraz grube z przewarstwieniami 

piasków drobnych. W stanie pierwotnym stopień zagęszczenia piasków 𝐼𝐷 wynosił od 0,25 do 0,75. 

Wraz z głębokością stopień zagęszczenia gruntów gruboziarnistych wzrastał, dodatkowo przyrost 𝐼𝐷 

zaobserwowano pod poziomem zwierciadła wody gruntowej. Swobodne zwierciadło wody gruntowej 

zlokalizowano na poziomie ok. 4,5 m poniżej poziomu platformy roboczej. Schematyczny przekrój 

geologiczny zamieszczono na Rys. 1. 

 

Rys. 1. Schematyczny przekrój geologiczny w obszarze badań. 

Wskaźnik różnoziarnistości kruszywa 𝐶𝑢 = 𝑑60/𝑑10 mieścił się w zakresie od 3 do 5. Zestawienie 

krzywych uziarnienia gruntu, z poletka badawczego, przedstawiono na Rys. 2. Na przedstawionym 

diagramie, opracowanym przez firmę Menard, wyróżniono cztery strefy granulometrii,  

które klasyfikują grunty pod względem ich podatności na zagęszczanie dynamiczne. Próbki gruntu  

z obszaru badawczego mieszczą się w granicach odpowiadających gruntom zagęszczalnym  

oraz idealnie zagęszczalnym. Krzywe najbardziej zbliżone do idealnego kształtu odpowiadały próbką 

z głębokości 3,5 m; 5,0 m; 7,5 m, natomiast krzywe z głębokości 1,5 m; 13,5 m; 9,5 m posiadały 

mniejszy wskaźnik różnoziarnistości oraz mniejszą zawartość cząstek o wymiarze powyżej 1 mm. 

Idealną przydatność do zagęszczania gruntów z głębokości od 2,0 do 7,5 m p.p.t. potwierdziły wyniki 

sondowań zestawionych przed i po wibroflotacji (pokazane w dalszej części artykułu)  
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Rys. 2. Zestawienie krzywych uziarnienia gruntu, z poletka badawczego. 

3. Metodologia zagęszczania wgłębnego 

Zagęszczanie gruntu wykonano za pomocą wibroflota swobodnie podwieszonego do dźwigu. 

Wykorzystano wibrator typu V23 o mocy 130 kW, częstotliwości 30 Hz oraz amplitudzie drgań  

23 mm. Punkty wibroflotacji rozmieszczone były w układzie siatki trójkątnej o długości boku trójkąta 

ok. 2,8 m. Głębokość zagęszczenia wgłębnego względem rzędnej platformy roboczej wynosiła  

ok. 6÷7 m. Dla poletka, którego wyniki badań przedstawiono w niniejszym artykule nie stosowano 

materiału doziarniającego, wykorzystując jedynie potencjał materiału podłoża gruntowego.  

Należy zwrócić uwagę, że technologia wibroflotacji nie jest efektywna w strefie 

przypowierzchniowej, do ok. 1÷1,5 m poniżej poziomu roboczego. Zjawisko to spowodowane  

jest niskimi naprężeniami efektywnymi w warstwie przypowierzchniowej gruntu. Dokładna 

głębokość, od której występuje efekt zagęszczania zależy od wielu czynników, min. od rodzaju gruntu, 

jego ciężaru objętościowego, ewentualnego dodatkowego dociążenia gruntu, częstotliwości  

i amplitudy drgań. W strefie przypowierzchniowej może wystąpić zjawisko rozluźnienia gruntu. 

Dodatkowo zmniejszenie objętości porów w ośrodku gruntowym, powoduje jego kompakcję,  

co skutkuje obniżeniem poziomu terenu. Mając na uwadze powyższe zjawiska, zalecane jest 

formowanie poziomu roboczego dla technologii wibroflotacji ok. 1,5÷2 m powyżej poziomu 

posadowienia przyszłej konstrukcji lub zastosowanie dodatkowych zabiegów zagęszczających 

warstwę przypowierzchniową. 

4. Zastosowane metody kontroli zagęszczenia 

Na poletku badawczym przeprowadzono pomiary pozwalające ocenić skuteczność zastosowanej 

technologii. Zarówno przed zagęszczeniem jak i po zagęszczeniu, wykonano badania sondą statyczną 

(CPTU), badania dylatometrem (DMT) oraz pomiary geodezyjne poziomu platformy roboczej. 

Sondowania porealizacyjne zlokalizowano na przecięciu środkowych trójkątów utworzonych  

z wierzchołków będących punktami zagęszczenia. Proces wibroflotacji spowodował osiadanie 

platformy roboczej na obszarze poletka badawczego średnio o ok. 50 cm co stanowi ok. 8 % 

miąższości warstwy zagęszczanej.  

Wyniki sondowań statycznych CPTU przed oraz 7 dni po procesie zagęszczania, dla rozstawu 

punktów zagęszczenia 2,8 m, przedstawiono na wykresie Rys. 3. Porównanie wyników pomiarów 

jednoznacznie wskazuje znaczny przyrost oporu na stożku 𝑞𝑐, wartość ta wzrosła średnio dwukrotnie 



N. Kurek, K. Trybocka 

 

w zakresie głębokości pracy wibroflotu. Stopień wzmocnienia Id gruntu określony zgodnie z formułą 

podaną w publikacji Dove i inni [9] wyniósł średnio: 

 

𝐼𝐷 =
𝑞𝑐,𝑝𝑜 

𝑞𝑐,𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑
− 1 ≈ 1 (1) 

where:  

𝑞𝑐,𝑝𝑜 - wartość oporu na stożku po wibroflotacji;  

𝑞𝑐,𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑 - wartość oporu na stożku przed wibroflotacją. 

Zgodnie z przewidywaniami, do głębokości 1,5 m poniżej poziomu roboczego, nie uzyskano efektu 

wzmocnienia, co uzasadniono we wcześniejszej części artykułu.  

Tarcie na tulei 𝑓 𝑠 jest parametrem mniej wrażliwym na zmiany zagęszczenia gruntu wywołane 

procesem wibroflotacji według autorów DeJong i inni [8] i nie jest wiarygodnym parametrem  

do oceny stanu gruntu. Na przedmiotowym poletku zaobserwowano lekki spadek wartości tarcia  

na tulei. 

 

Rys. 3. Zestawienie wyników badań sondą statyczną przed i po zagęszczeniu. 

Zestawienie wyników badań dylatometrem przedstawiono na wykresie Rys. 4. Wielkości 

współczynnika naprężenia poziomego 𝐾𝑑 oraz modułu dylatometrycznego 𝐸𝐷𝑀𝑇 wykazują przyrost 

ponad dwukrotny po wykonaniu zagęszczenia wgłębnego. Szacuje się, że przyrost kąta tarcia 

wewnętrznego w strefie zagęszczanej wyniósł średnio 5 stopni 
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Rys. 4. Zestawienie wyników badań dylatometrem przed i po zagęszczeniu. 

5. Pomiary drgań 

Do pomiarów propagacji drgań w ośrodku gruntowo-wodnym, wykorzystywano mierniki poziomu 

dźwięku i drgań z przetwornikami, kalibrator drgań mechanicznych, osprzęt, okablowanie  

oraz odpowiednie oprogramowanie. Drgania rejestrowano na trzech głównych osiach X, Y  

(kierunki poziome) i Z (kierunek pionowy). Szczytowe prędkości drgań (PPV) rejestrowano w mm/s. 

Czujniki pomiarowe zostały rozmieszczone w trzech konfiguracjach:  

- Pomiary drgań prowadzono w systematycznych odległościach: cztery czujniki pomiaru drgań 

umieszczone na podkładach betonowych w odległościach od miejsca prowadzonych robót:  

5 m, 10 m, 20 m oraz 50 m (Rys. 5) – tzw. poletko testowe.  

-  Pomiary drgań istniejących konstrukcji: nasyp kolejowy (28 m), studzienka kanalizacji 

deszczowej (11 m), żelbetowa ściana hali magazynowej (18 m), fundament estakady (50 m). 

 

Rys. 5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na poletku testowym. 

6. Wyniki pomiarów i ich omówienie 

Przykładowy wykres rejestrowanych prędkości drgań w czasie zamieszczono poniżej (Rys. 6). 
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Rys. 6. Przykładowy wykres pomiaru wypadkowej prędkości drgań dla poletka testowego.  

Pomiary w odległościach: P1-5m, P2-10m, P3-20m, P4-50m. 

Polska norma [5] podaje zasady wyznaczania odpowiedzi budynku na wymuszenie 

kinematyczne. W normie zalecana jest dokładna analiza konstrukcji w modelu przestrzennym 

budynku (MES): Siły bezwładności oraz wywołane nimi przemieszczenia i naprężenia  

w elementach konstrukcji należy wyznaczyć w modelu budynku według zasad dynamiki budowli 

przyjmując wymuszenie kinematyczne. Norma podaje również metody uproszczone analizy 

dynamicznej oraz skale wpływów dynamicznych dla budynków murowych oraz dla budynków  

z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych.  

W celach informacyjnych na Rys. 7 i Rys. 8 przywołano odpowiednio wytyczne niemieckie [6] 

oraz francuskie [7], które w fazie wstępnej analizy mogą mieć praktyczne zastosowanie.  

Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do krzywych normowych L1 

(budynki biurowe, przemysłowe), L2 (zabudowa mieszkaniowa), L3 (konstrukcje wrażliwe  

na drgania) wg normy niemieckiej [6], dla punktu zlokalizowanego w odległości 20 m  

od wibroflotacji (P3) przedstawiono na Rys. 7.  

Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do krzywych zaczerpniętych  

z francuskiego rozporządzenia [7] dla konstrukcji odpornych, wrażliwych i bardzo wrażliwych  

na drgania przedstawiono na Rys. 8. 

 

Rys. 7. Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do krzywych L1, L2, L3  

wg. DIN 4150-3. Pomiary dla punku P3 w odległości 20 m od źródła drgań. 
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Rys. 8. Wykres prędkości drgań i ich częstotliwości w odniesieniu do wytycznych francuskich.  

Pomiary dla punku P3 w odległości 20 m od źródła drgań. 

6. Przedstawienie analiz 

Rys. 9 prezentuje szczytowe wartości prędkości drgań (PPV) (wektory wypadkowe) w funkcji 

odległości od wibroflotacji. Na wykresie linią przerywaną zilustrowano uogólnioną formułę 

opisującą wartość maksymalnych prędkości drgań w zależności od odległości od źródła drgań.  

Dla funkcji referencyjnej przyjęto stałe: K = 1.5; x = 1; E – wartość energii wibracji; R – odległość 

od źródła wibracji 

Należy zaznaczyć, iż z uwagi na równoległe prowadzenie innych robót oraz ruch pojazdów  

na analizowanym ternie, pomiary odzwierciedlają również oddziaływanie pochodzące z innych 

źródeł drgań. Pomiary rejestrowane na skutek gwałtownych porywów wiatru zostały pominięte  

w analizie. 

 

Rys. 9. Wykres rejestrowanych PPV (wartości wypadkowe z trzech kierunków X,Y,Z)  

w zależności od odległości od wibroflotacji. 
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Prędkości drgań maleją w funkcji potęgowej wraz z odległością od źródła. W danych warunkach 

gruntowo-wodnych w odległości większej niż 10 m od źródła drgań, nie stwierdzono wyższych 

wartości prędkości drgań niż 25 mm/s. W odległości większej niż 20 m od źródła drgań pomierzone 

wartości PPV wynosiły mniej niż 7 mm/s.  

Biorąc pod uwagę częstotliwość drgań od 0 do 30 Hz, prędkość drgań nie przekroczyła wartości 

dopuszczalnych dla budynków biurowych oraz przemysłowych wg DIN 4150-3 (PPV < 20 mm/s)  

we wszystkich punktach pomiarowych w odległości równej i większej niż 10 m. Na obszarze 

badawczym nie było budynków mieszkalnych ani innych obiektów o podobnym przeznaczeniu, 

jednak z badań wnioskować można, że w danych warunkach gruntowo-wodnych tego typu budynki 

zlokalizowane w odległości większej niż 25 m znajdowałyby się w strefie bezpiecznej pod względem 

propagacji drgań. Odległość 60 m można przyjąć jako odległość bezpieczną dla konstrukcji 

wrażliwych na drgania, ponieważ wartości PPV nie przekroczyły 2 mm/s. 

8. Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań oraz pomiarów, które dla opisanego poletka 

badawczego stanowią obraz skuteczności oraz potencjalnego oddziaływania technologii wibroflotacji 

na sąsiadujące obiekty.  

W porównaniu z innymi opisanymi poletkami badawczymi [3], [10], [11] wyniki nie odbiegają 

znacząco i można je uznać za miarodajne pod kątem analizy zastosowania danej technologii  

w podobnych warunkach gruntowo-wodnych. Należy podkreślić, iż zgodnie z literaturą  

oraz pomiarami na innych poletkach doświadczalnych, dana technologia daje możliwość uzyskania 

znacznie wyższych wzrostów zagęszczenia, jeżeli jest to wymagane z punktu widzenia przeznaczenia 

wzmacnianego terenu. W przedstawionym przykładzie nie stosowano dodatkowego doziarnienia 

gruntu podczas jego zagęszczania.  

Technologia wibroflotacji należy do grupy technologii wzmacniania podłoża gruntowego,  

dla której każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie pomiarów poletek próbnych i dobrania 

parametrów technicznych i geometrycznych odpowiednich dla danego obszaru. Dodatkowo zalecane 

jest również wykonywanie pomiarów propagacji drgań w przypadku obecności obiektów w odległości 

30-50 m (wymaganie uzależnione od wrażliwości konstrukcji). 

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prędkości drgań rozchodzących się fal generowanych 

podczas zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych w technologii wibroflotacji. Pomierzone 

wartości drgań zestawiono z przykładowymi wartościami dopuszczalnymi. Analizując możliwość 

zastosowania technologii wibracyjnych należy uwzględnić, że podczas prowadzenie robót 

rozchodząca się fala powoduje zagęszczenie gruntu na obszarze przyległym. W przypadku 

spodziewanych nadmiernych drgań lub osiadań, konieczne jest dokonanie modyfikacji parametrów 

technologicznych lub zastosowanie rozwiązań, które spowodują tłumienie wibracji. Pomimo 

konieczności kalibracji oraz sprawdzenia metody wibroflotacji na danym terenie, w danych 

warunkach gruntowo-wodnych, należy podkreślić fakt, iż opisana technologia może okazać  

się ekonomiczna, szybka i skuteczna 

Literatura  

[1] R. Hitchman. An Evaluation of the Phoenix Machine: A New Apparatus for the In-Situ Densification of Soil. A master’s 

thesis, The University of British Columbia, 1989. 

[2] F.G. Bell. Engineering Treatment of Soil. London E & FN Spon, 1993. 

[3] N. Kurek. Quality Control of Deep Compaction of Non-Cohesive Soils. A doctoral dissertation, Gdańsk: Gdańsk 

University of Technology, 2013. 

[4] Hamidi, B., Varaksin, S. and Nikraz, H., 2011. A Case of Vibro Compaction Vibration Monitoring in a Reclaimed Site. 

International Conference on Advances in Geotechnical Engineering (ICAGE 2011), pp. 861-866. 

[5] Polish Standard PN-B-02170: 2016-12: Assessment of the Harmfulness of Vibrations Transmitted by the Ground onto 

Buildings. 



Zagęszczenie podłoża gruntowego w technologii wibroflotacji w piaskach średnich 

 

[6] German Standard DIN 4150-3: 1999-02: Structural vibration. Part 3, Effects of vibration on structures. 

[7] Regulation “Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations 

classées pour la protection de l'environnement” A French regulation. 

[8] J.T.DeJong et al. “Effect of Surface Texturing on CPT Friction Sleeve Measurements” in: Journal of Geotechnical and 

Geoenvironmental Engineering, pp. 158-168, February 2001. 

[9] J.E. Dove et al. “A CPT-Based Index for Evaluating Ground Improvement” in: GeoDenver, 2000, pp. 296-310, Denver 

(Colorado), American Society of Civil Engineers, August 2000. 

[10] D. Berthier et al. “Marine and Land Based Compaction Works At The Port Botany Project” in: Ground Improvement 

Technologies and Case Histories, pp. 221-229, Sydney, January 2009. 

[11] Wang D., Chen S., Liang X., Zhou H. (2018) “Application of Cone Penetration Test Technology in Whole Process 

Inspection of Reinforcing Hydraulic Fill Sand Foundation” in: Li L., Cetin B., Yang X. (eds) Proceedings of 

GeoShanghai 2018 International Conference: Ground Improvement and Geosynthetics, pp. 145-156. GSIC 2018. 

Springer, Singapore. 

 

 

 


