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ÖZET
Bursa Carrefoursa insaati için temel zeminin dinamik kompaksiyon yöntemi ile islahi vaka
analizi seklinde sunulmaktadir. Sözkonusu alan Bursa ovasinda Nilüfer çayinin alüvyonel
birikinti konisi içerisinde yeralmaktadir. Saha önceden malzeme ocagi ve hafriyat döküm
sahasi olarak kullanilmistir. Bu nedenle, kalinligi 14.0 m’ye ulasan kontrolsüz dolgular ve
sahada olusmus olan derinligi 14.0 m’ye varan çukur alanlar kismen disaridan getirilen
malzeme ile doldurularak, tesviye edilmis ve agir dinamik kompaksiyon(HDC)-yüksek
enerji kolonlari (HEP) yöntemi ile tüm zeminler islah edilmistir. Sözkonusu sahada
uygulanan dinamik kompaksiyon ile zemin islahi yönteminin proje ve insaat asamalari
özetlenmis olup, islahin proje kriterlerine göre yeterliligi uygulama esnasinda yapilan
kalite kontrol deneyleri verileri isiginda incelenmistir.

1.GIRIS
Bu makalede Bursa Carrefoursa insaati için temel zeminin ve sahadaki zemin kosullarinin
dinamik kompaksiyon / yerdegistirme yöntemi ile islahi vaka analizi seklinde
sunulmaktadir. Sözkonusu sahadaki temel zeminleri anilan yöntemle yüzeysel temellerin
tasima gücünün arttirilmasi, toplam ve farkli oturmalarin azaltilmasi amacina yönelik
olarak islah edilmistir.
Proje kapsaminda yeralan saha toplam 100,000 m2 alana sahip olup, saha üzerinde
Hipermarket, Ticaret Mekrezi, Otopark yapisi, gelecekte yapilasma planlanan sahalar ile
açik sahalar yeralmaktadir. Saha içerisinde planlanan yapilar üç ana bloktan olusan
“Süpermarket yapisi A-blok”, “Ticaret merkezi ve kapali otopark yapisi B-blok” ve C blok
olarak adlandirilmistir. Ayrica ileride yapilasma planlanan alanlar D blok ve E blok olarak
adlandirilmistir. Yukaridaki yapi konumlarinda temeller ve zemine oturan dösemeler
altinda toplam yaklasik 78,500 m2 alanda dinamik kompaksiyon ile zemin islahi
uygulanmistir. Sahanin genel yerlesimi Sekil 1’de sunulmustur.
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2.PROJENIN TARIFI
A Blok toplam taban alani 20,400 m2 olan bir hipermarket yapisi ve bunun içerisinde
yeralan ofisler, laboratuvarlar ve depolardan olusmaktadir. B Blok ise 48,500m2 taban
alani üzerinde yeralan ticaret merkezi ve kapali otopark yapisindan olusmaktadir. Bu
yapilar zemin kat dösemeleri +112 m kotunda (yapi kotu ± 0.00 m) olacak sekilde
projelendirilmistir. B Blok yapisinda ise (ticaret merkez ve kapali otopark) yüksekligi 4.0
m olan kismi bir bodrum seviyesi
mevcuttur. Sahadaki diger tüm yapilar
bodrumsuz olarak insa edilmistir. Açik
otoprak sahalari ve servis avlulari
zemin oturan dösemeler seklinde +112
m kotunda teskil edilmistir. Kapali
otopark yapisinin döseme üst kotu ise
+108 m olup, açik otoprak sahasinin
altinda ve kismen B blok yapisinin
altinda
bodrum
seklinde
projelendirilmistir.
Zemin islah uygulamasi esnasinda bir
toplam kalite kontrol programi
gerçeklestirilmistir. Bu vaka analizi,
K
agir
dinamik
kompaksiyon
/
yerdegistirme ile uygulanan zemin
Sekil 1. Genel yerlesim plani
islahinin projelendirme, yapim ve
performansini özetlemektedir. Bu makale kapsaminda zemin etüdleri ve temel
mühendisligi degerlendirmeleri dogrultusunda tanimlanan geoteknik modelleme sunularak,
zemin islahi esnasinda uygulanan kalite kontrol / kalite tahkik deneyleri sonuçlari ile
uygulanan yöntemin yeterliligi degerlendirilmistir.

3.BÖLGESEL JEOLOJI VE ZEMIN KOSULLARI
Sözkonusu saha Bursa-Izmir karayolunun 5. km’sinde Orhaneli yolu kavsaginda
yeralmaktadir.
Yapilasmanin yeraldigi alan Nilüfer çayinin Uludag’dan güneydeki Bursa ovasina ulastigi
noktada yeralan çakil, kum, kil ve bitkisel toprak ile kapli alüvyonel birikinti konisi
içerisinde yeralmaktadir. Bu litolojik birimin altinda ise neojen yasli kumlu kil-killi kum
zeminler bulunmaktadir. Bu birim içerisinde yer yer degisik oranlarda karbonatli seviyeler,
silt ve marn seviyeleri mevcuttur. Saha daha önceden kum çakil ocagi ve hafriyat döküm
sahasi olarak kullanilmistir. Bunun sonucu olarak, saha içerisinde derinligi mevcut zemin
kotlarindan 14.0 m’ye varan çukur alanlar ve kalinligi 14.0 m’ye ulasan içerisinde hafriyat
artiklari, moloz, kiremit parçalari ihtiva eden kontrolsüz dolgular yeralmaktadir. Yer yer
saha içerisinde takriben 15.0 m derinlige kadar dogal zemin olan alüvyonel kil kum çakil
karisimlari yeralmakta olup, tüm bu birimlerin altinda Neojen yasli killi kum – kumlu kil
zeminler bulunmaktadir. Saha 1. derece deprem bölgesi içerisinde yeralmaktadir.

Zemin etüdleri verilerine göre saha içerisinde degisken yayilimlara sahip baslica üç ayri
birim ayrimlanmistir. Bunlar, dogal zemin, kontrolsüz dolgular ve kazilmis çukur alanlar
olarak tariflenmistir.
Dogal zemin : Bu alanlar takriben +110 m ila +112 m kotlarinda yeralan dogal zemin
kotlarindan itibaren öreselenmemis dogal zeminlerin karsilasildigi alanlardir. Bu alanlarda
karsilasilan zeminler yer yer bitkisel toprak örtü tabakasinin altinda yeralan alüvyonel kum
çakil karisimlarindan olusma ktadir. Kumlu çakil tabakasinin kalinligi 12.0 m
mertebesindedir. Bu seviye altinda ise sert kumlu kil seviyesi ile karsilasilmistir.
Kontrolsüz dolgu : Bu sahalar zaman içerisinde kontrolsüz sekilde doldurulmus, yer yer
bitkisel toprak örtüsü altinda çesitli hafriyat malzemesi, toprak, bloklar ve molozlarin
dökülmesiyele teskil edilmis kontrolsüz dolgulardir. Bu alanlarda yapilan sondajlarda
kontrolsüz dolgu seviyesi altinda sondaj derinligi boyunca alüvyonel kumlu çakil veya kil
– kumlu kil-killi kum zeminler ile karsilasilmistir.
Kazilmis çukur alanlar : Bu alanlarda mevcut zemin yüzeyinden itibaren karsilasilan
birimler kumlu çakil ve altinda kumlu kil – killi kum tabakalarindan olusmaktadir. Bu
kesimlerde daha önceden mevcut kum çakil malzemenin alinmasi sonucu çukurlar olusmus
olup, zemin kotlari +100 m ila +104 m mertebesinde degismektedir.

4.TEMEL MÜHENDISLIGI DEGERLENDIRMELERI
4.1.Temel Sistemi
Saha daha önceden malzeme temin edilen kum çakil ocagi olarak kullanildigindan, sahade
bazi bölgeler çesitli hafriyatlardan çikan hafriyat malzemeleri ve molozlarin kontrolsüzce
dökülmesi sonucu doldurulmus, bazi kesimlerinde ise dogal zemin kotlari ve zemin
kosullari korunmustur. Bu durumdan ötürü saha içerisinde zemin kotlari degisken olup,
kazilmis ve kontrolsüzce doldurulmus alanlar arasinda ∆h=13.0m mertebesine varan kot
farklari olusmustur. Ana hipermarket yapisi ve ticaret merkezi yapisi (A ve kismen B
bloklar) zemin yüzeyi kotlari yakin civardaki yollarin kotuna kadar doldurulmus
kontrolsüz dolgular üzerinde yeralacak sekilde projelendirilmistir. Diger taraftan otopark
yapisinin (B blok) büyük bir kismi kazilmis çukur alanlar üzerinde yeralacak sekilde
projelendirilmistir. Bu nedenle, otopark yapisi konumunda temel alt kotlarina kadar çukur
alanlarin doldurularak tesviye edilmesi planlanmistir.
Yukarida özetlenen zemin kosullari, ve planlanan yapilar içerisinde degisik yogunlukta
yayili yükler ve zemine oturan dösemelerin mevcudiyeti dikkate alinarak, kontolsüz
dolgular üzerinde yeralacak hipermarket ve ticaret merkezi temelleri altinda dinamik
yerdegistirme yöntemi ile Yüksek Enerji Kolonlari (High Energy Pillar-HEP) uygulanarak
zeminin islah edilmesi öngörülmüstür. Zemine oturan dösemeler altinda ise dinamik
kompaksiyon uygulanarak taban zeminin islahi öngörülmüstür. Temel zeminin islahini
müteakip yapi temellerinin Yüksek Enerji Kolonlari – HEP üzerinde yeralan ve her iki
yönde bag kirisleri ile bagli tekil yüzeysel temeller seklinde insa edilmesi
projelendirilmistir.

4.2.Zemin Islah Yöntemi
Baslangiçta, saha içerisindeki çukur alanlar saha içerisinde mevcut kontrolsüz dolgu
malzemesi veya saha disindan getirilen ve organik madde içermeyen dolgu malzemesi ile
doldurularak tesviye edilmistir. Çukur alanlarin geri dolgu öncesi görünüsü Fotograf 1’de
verilmistir.
Hipermarket ve ticaret merkezi
yapilarinin
üzerinde
yeralacagi
kontrolsüz dolgu zemin toplam ve
farkli oturmalarin azaltilmasi ve temel
zeminin mühendislik özelliklerinin
iyilestirilmesi amaciyla zemin islahina
yönelik olarak dinamik kompaksiyon
yöntemi uygulanmistir. Zemin islah
çalismalari Menard Soltraitement
firmasi tarafindan gerçeklestirilmis
olup, proje ve uygulama esnasinda
kalite kontrol / kalite tahkik çalismalari
ZETAS Zemin Teknolojisi A.S.
tarafindan yürütülmüstür.

Fotograf 1. Çukur alanlarin islah öncesi görünüsü

Rotari sondajlar ve sistematik SPT ve presiyometre deneylerini içeren zemin etüdleri
projenin baslangicinda ZETAS Zemin Teknolojisi A.S. (1998) tarafindan
gerçeklestirilmistir. Kontrolsüz dolgu içerisinde gerçeklestirilen SPT-N degerleri N=10 ila
refü degeri arasinda degiskenlik göstermekte olup, dolgu zemin içerisinde iri bloklarin
mevcudiyetine isaret etmektedir. Buna karsin elek analizi sonuçlarina göre kontrolsüz
dolgudan alinan numunelerde 200 no.’lu elekten geçen yüzde degerleri %8 ila %98
arasinda degismekte olup, sahada karsilasilan dolgu zeminin çok degisken yapiya sahip
oldugunu göstermektedir.
Zemin islahinin izlenmesi amaciyla, islah öncesi saha içerisindeki farkli zeminleri temsil
eden alti farkli noktada temelalt kotlarindan 15 m derinlige kadar 1.0 m ara ile sistematik
presiyometre deneyleri gerçeklestirilmistir. Bu deneyler:
o Sahadaki çukur alanlarda doldurulan kontrolsüz dolgularda üç adet sondaj,
o Mevcut eski kontrolsüz dolgu alanlarinda iki adet sondaj, ve
o Dogal zeminin karsilasildigi alanlarda bir adet sondaj
olmak üzere alti farkli noktada gerçeklestirilmistir.
Presiyometre deney sonuçlari, limit basinç degerlerinin Pl=2.5 bar kadar düsük degerlere
ulastigini ve toplam limit basinç Pl degerlerinin %70’inin 5 bar’in altinda oldugunu
göstermektedir. Ayrica presiyometre deney sonuçlari zeminin heterojen yapisini ve
tabakasiz degisken yapiya sahip oldugunu göstermekte olup, dogal zeminde yapilan deney
sonuçlarinin diger alanlarda yapilanlara nazaran daha yüksek limit basinç degerine sahip
oldugu görülmüstür.
Sonuç olarak, sahada agir dinamik kompaksiyon (HDC – Heavy Dynamic Compaciton),
Yüksek Enerji Kolonlari (HEP-High Energy Pillars) ile birlikte kullanilarak zemin islahi
uygulanmistir.

4.3.Dinamik Kompaksiyon ve Ilgili Yöntemler
Dinamik kompaksiyon zeminlerin mekanik özelliklerinin derin seviyelere kadar
iyilestirilmesine yönelik bir zemin islah yöntemidir. Bu teknik ilk olarak Menard
tarafindan gelistirilmis ve öncülügü yapilmistir (1976). Bu yöntemde taban zemini, büyük
bir agirligin degisken yükseklikten serbest düsüm ile zemin yüzeyine belirli ara mesafeler
ile düsürülmesi sonucunda sikistirilmaktadir.
Bu yöntemde kullanilan temel ekipmanlar basta agir yük kapasiteli bir mobil vinç ve
degisik agirliktaki agirliklardir. Bu amaçla kullanilan vinçler özel olarak gelistirilmistir.
Agir dinamik kompaksiyonda bazi vinçler 40 ton agirligindaki bir agirligi 40.0 m
yükseklikten düsürebilme kapasitesine sahip olup, bu tür bir ekipmanla zemine tek bir
darbede verilen enerji 1600 ton.m mertebesinde olabilmektedir.
Zemin islahina yönelik olarak dinamik kompaksiyon etki derinligi darbe basina verilen
enerji ile dogru orantili olup asagidaki ifade ile belirlenebilmektedir.
0.5 × (W×H)1/2 < D < 0.8 × (W×H) 1/2

(1)

Buna göre 40 ton agirligindaki bir agirlik 40.0 m yükseklikten düsürüldügünde etki
derinligi (islah derinligi) 20.0m < D < 32.0m, mertebesinde olup, sökzonusu sahadaki
dolgunun kalinligindan fazla olmaktadir. Bu nedenle, zemin islahinda daha hafif bir agirlik
olan W=20 ton agirligininda bir agirlik ile düsüm yüksekligi H=20.0 m uygulanmis olup,
400 tm enerji 10.0m < D < 16.0m mertebesinde bir etki derinligi elde edilmistir. Zemin
islahinda kullanilan ekipman Fotograf 2’de gösterilmektedir.
Bu tür bir zemin islahi sonucunda,
dinamik kompaksiyon ile sikistirilan
zemin yüzeyinin ortalama düsey
deplasmani zeminin yogunlugunun
arttigini (genellikle %5 oraninda)
göstermektedir. Yogunluktaki bu artis
rölatif sikilikta çok daha fazla bir artisa
(%20 veya daha fazla) tekabül
etmektedir.
Yüksek Enerji Kolonu – HEP olarak da
adlandirilan dinamik yerdegistirme
yöntemi ise dinamik kompaksiyon
yöntemine benzer bir yöntem olup, bu
yöntemde granüler malzeme üzerine
agirlik düsürme k suretiyle, daha alt
Fotograf 2. Dinamik kompaksiyon ekipmani
seviyelerde yeralan tasiyici tabakaya
kadar killi zeminler içerisine genis çapli sikistirilmis granüler kolonlarin teskil edilmesi
esasina dayanmaktadir. Bu yöntem dinamik kompaksiyonun avantajlarinin tas kolon
yönteminin avantajlari ile birlestirmektedir.

5.ZEMIN ISLAHININ DETAYLARI
5.1.Agir Dinamik Kompaksiyon (HDC)
Agir Dinamik Kompaksiyon, HDC, yöntemi suya doygun olmayan zeminler veya yeraltisu
seviyesi altindaki granüler zeminlerde uygulanabilmektedir. Bu yöntemde temel prensip
baslangiçta sikisabilen ve düsük tasima gücüne sahip zemine yüksek enerji darbelerinin
iletilmesi ile sikistirilmasidir. Suya doygun olmayan zemin kosullarinda, HDC, darbe
sonucu bosluk oraninin süratle düsmesine ve zemin yüzeyinde ani bir oturmaya yol
açmaktadir.
Zemin islahi isleri baslangicinda, sahanin
farkli noktalarinda ve farkli zemin
kosullarinda agirligi 18 ton ila 25 ton
olan agirliklar serbest düsüs ile 15 m ila
25 m arasinda degisen yüksekliklerden
zemin yüzeyine düsürülmüs, ve olusan
kraterlerden sisme ve penetrasyon
degerlendirmeleri yapilmistir. Planda
daha önceden belirlenen araliklarla
agirligin
düsmesi
sonucu
zemin
yüzeyinde olusan kraterler çalisma
platformu teskilinde kullanilan zemin ile
doldurulmus ve böylelikle zeminin
sikismasi
sonucu
olusan
çalisma
platformunun
ortalama
oturmasi
gerçeklesmistir.
Iki farkli zemin kosullarina sahip test
alaninda
zemin
islah
özellikleri
sistematik presiyometre deneyleri ile
tahkik edilmis ve sonuçta proje
kriterlerine göre uygulanacak darbe sayisi
Sekil 2. Test bölgesi HDC karelaji
ve planda düsüm ara mesafeleri ve karelaji
belirlenmistir. Sekil 2’de kare ile gösterilen HDC izleri zemine oturan dösemeler altinda
uygulanmistir.
5.2.Yüksek Enerji Kolonlari (HEP)
HEP metodu, HDC yönteminin benzeri olup kolonlarin teskilinde de ayni ekipman
kullanilmistir. Yüksek darbe enerjisi kullanilmasi sonucu olusan genis çapli kraterler
içerisine granüler tas dolgu doldurulmasi suretiyle killi zemin içerisine tas ile teskil edilmis
sikistirilmis kolonun imali saglanmistir.
Bu kolonlar, yumusak zemine agirligin tekrarli olarak ayni noktaya düsürlmesi seklinde
teskil edilmistir. Böylelikle yüksek modül degerine sahip genis çapli (D~4.0 m) tas kolon
teskil edilerek, kolonun üst noktasindan verilen düsüm enerjisinin sikistirilmis granüler
kolon vasitasiyla derindeki seviyelere intikal etmesi ve HEP altinda yeralan bu derin
seviyelerin de sikistirilmasi saglanmistir. Yöntem sematik olarak Sekil 3’te
gösterilmektedir.

Sekil 3. HEP teskili

Yukarida açiklandigi sekilde, HEP uygulamasi seçme granüler malzeme kullanilarak
yapinin temelleri altinda uygulanmistir. HEP içerisinde kullanilan malzeme kalibre
edilerek, sonuçta homojen bir kolon teskil edilmesi saglanmistir.
HEP teskilinde kullanilan malzeme saha içerisinde mevcut olan granüler nitelikteki
alüyonel malzeme olup, toplam 38,000 m3 mertebesinde bir malzeme kullanilmistir.
5.3.Ütüleme (DC)
Dinamik komkasiyonun son asamasi olan bu asamada daha hafif agirliklarin sik bir karelaj
ile zemin yüzeyine düsürülmesi sonucu yüzeyde homojen sikismis bir tabaka teskili
saglanmistir.
5.4.Miktarlar
Zemin islahi sonucunda yapi temelleri altinda toplam 2048 adet HEP teskil edilerek
üstyapi ve kolon yüklerinin tasinmasi saglanmistir.
Sonuçta, Sekil 1’de gösterilen alanlarda HDC ve HEP yöntemi ile toplam asagidaki alanlar
islah edilmistir:
Binalar
78,500 m2
Alan 6
12,000 m2
Yol
12,500 m2
Toplam
103,000 m2
Sahada islah öncesi ve sonrasi topografik ölçümler ile belrilenen ortalama oturma degerleri
ise asagidaki sekilde gerçeklesmistir :
Blok A
Blok B
Blok C

43 cm
46 cm
52 cm

Alan 6
Yol

67 cm
71 cm

6.KALITE KONTROL DENEYLERI
Zemin islah çalismalarinin kalite kontrolü ve yöntemin performansi bir dizi kalite kontrol
yöntemi ile tahkik edilmis ve asagidaki kalite kontrol deneyleri uygulanmistir.
(i)
Zemin islahi öncesi ve sonrasi sistematik presiyometre deneyleri uygulanmistir.
Zemine oturan dösemeler altinda takriben 2500 m2’de bir olmak üzere rastgele
seçilen alanlarda islah kotundan itibaren 14 m derinlige kadar her metrede

sistematik presiyometre deneyleri gerçeklestirilmistir. Zemine oturan dösemeler
altindaki alanlara ilave olarak temeller altinda uygulanan HEP kolonlari
içerisinde takriben her 1250m2’de bir 6 m derinlige kadar her metrede bir
deney olmak üzere sistematik presiyometre deneyleri gerçeklestirilerek,
temeller altinda teskil edilen HEP içerisinde arzu edilen sikisma degerleri
tahkik edilmistir. Yüksek enerji kolonu uygulanan alanda tipik bir islah öncesi
ve sonrasi presiyometre deney sonucu Sekil 4’te sunulmustur.
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Sekil 4. Islah öncesi ve sonrasi presiyometre deneyleri

(ii)

(iii)

(iv)

Saha içerisindeki farkli zemin kosullarinin temsil edecek iki ayri noktada test
bölgesi uygulanmistir. Bu test bölgelerinde, optimum sikisma enerjisinin
belirlenmesi ve her bir noktadaki darbe sayisi, düsüm yüksekligi ve
uygulanacak düsüm agirliginin belirlenmesine yönelik sisme ve penetrasyon
deneyleri gerçeklestirilmistir. HDC ve HEP yöntemleri için optimum enerji
düzeyi ve düsüm sayisi belirlendikten sonra, imalat esnasinda kalite kontrolü
sistematik presiyometre deneyleri ile izlenmistir.
Dinamik kompaksiyon ile zemin islahi sonrasinda manyetik oturma kolonlari
teskil edilerek, ilave oturmalarin olusup olusmadigi gözlenmistir. Bes farkli
noktada her biri 20 m derinliginde teskil edilen oturma kolonlari ile oturmalar,
üstyapi insasinin ilk asamalarina kadar düzenli araliklarla gözlenmistir. Ilave
oturmalarin olusmadigi aletsel gözlemler ile belirlendikten sonra üstyapi
insasina devam edilmistir.
Ayrica, zemin islahi öncesi ve sonrasi zemin yüzeyinde Rayleigh dalga hizlari
ölçülerek zemin modül degerindeki artis gözlenmistir.

7.SONUÇLAR
Bu makalede Bursa Carrefoursa insaati için temel zeminin ve sahadaki zemin kosullarinin
dinamik kompaksiyon / yerdegistirme yöntemi ile islahi vaka analizi seklinde sunulmustur.
Sahada yeralan kalinligi 14.0 m’ye ulasan kontrolsüz dolgular ve sahada olusmus olan
derinligi 14.0 m’ye varan çukur alanlar kismen disaridan getirilen malzeme ile
doldurularak, tesviye edilmis ve agir dinamik kompaksiyon(HDC)-yüksek enerji kolonlari
(HEP) yöntemi ile tüm zeminler islah edilmistir. Sözkonusu sahada uygulanan dinamik
kompaksiyon ile zemin islahi yönteminin proje ve insaat asamalari özetlenmis olup, islahin
proje kriterlerine göre yeterliligi uygulama esnasinda yapilan kalite kontrol deneyleri
verileri isiginda incelenmistir. Kalite kontrol deneyleri sonucunda gerçeklestirilen zemin
islahinin proje kriterlerini sagladigi dökümante edilmistir.
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A CASE STUDY FOR SOIL IMPROVEMENT WITH HEAVY
DYNAMIC COMPACTION-HIGH ENERGY PILLARS,
CARREFOURSA-BURSA
Durgunoglu, H.Turan1, Varaksin, Serge 2, Karadayilar, Turhan3, Nasöz, Emre 4, Briet,
Samuel2

ABSTRACT
This case study reports a dynamic compaction/replacement application for the construction
of Carrefoursa Shopping centre in Bursa, Turkey. The soils were improved to increase the
bearing support for shallow foundations and reduce total and differential settlements.
Planned structures consist of three main blocks named as Block A, B and C and a parking
lot designed along the north side of the structures. The subject site is located in a region
characterised by holocene aged alluvials composed of gravels, sand, clay and top soil.
Under this unit neogene aged sandy clay-clayey sand unit is encountered. The region has
been used as a borrow material site, some parts has been utilised as a dump area and filled
back with various materials including blocks, boulders, debris. The soils undeneath the
foundations of structures are imporved by means of High Energy Pillars (HEP) formed by
dynamic replacement and the salb on grades by heavy dynamic compaction (HDC).
Quality control of the soil improveme nt as well as the performance monitoring of the
implemented method is performed by means of a series of testing.
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