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PPI CHROBOK S.A. wykonuje roboty w zakresie:

   Geoinżynierii
      tymczasowe i trwałe zabezpieczenia wykopów  

      z grodzic stalowych, kształtowników oraz palisad;

      mikropale, kotwy gruntowe, iniekcja jet-grouting,  

      pale i kolumny betonowe CFA, FDP, kolumny DSM, 

      zagęszczanie impulsowe RIC.

   Inżynierii bezwykopowej
      przewierty sterowane w technologiach: 

      DIRECT PIPE, HDD, mikrotuneling, 

      przewierty metodami tradycyjnymi 

      oraz przeciski.
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Kolumny betonowe

Kolumny betonowe wykonywane w tech-
nologii wierconej (analogicznie do pali 
CFA) lub w technologii przemieszczenio-
wej FDC (Full Displacement Columns) są 
metodą wzmocnienia podłoża uwzględ-
niającą współpracę kolumn z otaczają-
cym gruntem. Dla wzmocnienia podłoża 
gruntowego stosuje się kolumny betono-
we z warstwą transmisyjną lub z bezpo-
średnim podparciem konstrukcji. Zastoso-
wanie warstwy transmisyjnej pozwala na 
zachowanie jednorodności wzmacnianego 
podłoża i charakteru posadowienia bezpo-
średniego co skutkuje ograniczeniem ilo-
ści zbrojenia w fundamentach. Kompozyt 
kolumny z gruntem pozwala na przenie-
sienie w głąb obciążeń oraz na znaczne 
ograniczenie osiadań. Posadowienie na 
podłożu wzmocnionym kolumnami beto-

nowymi stosowane jest pod stopy, ławy, 
płyty fundamentowe, pod posadz-

ki przemysłowe, nasypy dro-
gowe, kolejowe itp. Prace 

specjalistyczne po-
legające na wy-

konaniu pali  
i  k o l u m n  
w ramach 
posadowie-
nia pośred-
n i e g o  l u b 

wzmocnie-

nia podłoża realizowane są na podstawie 
autorskich projektów opracowywanych  
w dziale projektowym PPI Chrobok S.A.
 
Kolumny DSM

Wzmocnienie podłoża wykonane meto-
dą wgłębnego mieszania (ang. Deep Soil 
Mixing) polega na wymieszaniu cząstek 
gruntu z materiałami wiążącymi, które  
w wyniku następującej reakcji chemicznej 
powodują powstanie struktury przypomi-
nającej formę sztucznego kamienia. Jako 
materiały wiążące najczęściej stosuje się 
różne rodzaje cementów – zwłaszcza ce-
ment hutniczy, który jest odporny na dzia-
łanie agresywnego środowiska, a także 
dodatki takie jak popioły lotne, żużle wiel-
kopiecowe, bentonit lub mączkę wapien-
ną. Materiały wiążące, ewentualne dodatki 
oraz parametry technologiczne mieszania 
przyjmuje się w zależności od warunków 
gruntowo-wodnych podłoża (parametry 
wytrzymałościowe ośrodka gruntowego, 
agresywność środowiska itp.), rodzaju 
konstrukcji oraz wielkości obciążeń.

Technologia zagęszczania 
impulsowego RIC
 
(ang. Rapid Impact Compaction) jest me-
todą wzmocnienia podłoża gruntowego 
poprawiającą parametry mechaniczne  
i odkształceniowe gruntu. W czasie za-

Wzmocnienia podloza gruntowego

technologia

gęszczania impulsowego zmniejszana jest 
porowatość gruntu co skutkuje zagęszcze-
niem i wyrównaniem jego parametrów 
czego efektem jest zwiększenie nośności 
i zmniejszenie osiadań posadawianych 
na wzmocnionym podłożu konstrukcji. 
Wielokrotne impulsowe zagęszczanie (ok. 
40-60 impulsów na minutę) jest realizo-
wane poprzez kontrolowane spuszczanie 
z niedużej wysokości młota o wadze ok. 9 
ton na specjalną stopę uderzeniową poło-
żoną na gruncie. Efektywność oraz zasięg 
zagęszczania zależne są od rodzaju grun-
tu i wysokości zwierciadła wody grunto-
wej w stosunku do powierzchni roboczej.  
W korzystnych warunkach gruntowo-
-wodnych zasięg zagęszczenia wynosi 
do ok. 6 m. Rozstaw punktów zagęszcza-
nia jest indywidualnie dobierany w za-
leżności od wymaganej głębokości 
wzmocnienia podłoża gruntowe-
go, parametrów gruntu przed 
zagęszczaniem oraz wyma-
ganych parametrów po za-
gęszczaniu.

Zagęszczanie impulsowe 
RIC jest nowoczesną i wy-
dajną metodą wzmacniania 
podłoża gruntowego. 

Typowe zastosowania to:

   wzmocnienie gruntu na dużych po-
wierzchniach: posadzki przemysłowe, 
drogi i parkingi,

   wzmocnienie gruntu pod fundamenty: 
płyty fundamentowe, stopy i ławy,

   zagęszczanie, wyrównanie parame-
trów, redukcja pustek w przypadku 
nasypów, antropogenicznych np.  
odpadów pogórniczych itp.


