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Abstract 
       As in piles, the efficiency of a group (Eg) of stone columns is defined as the ratio 

between the capacity of the group to the capacity of each stone column in the group 

multiplied by single stone column capacity.  In this paper, the group efficiency of 24 model 

stone columns installed in soft clay is considered. These groups consist of 2, 3 and 4 

columns. The tests were conducted on stone columns with length to diameter ratio (L/D) of 6 

and 8. A laboratory setup was manufactured in which two proving rings were used to 

measure the total load applied to the soil-stone column system and the individual load carried 

directly by the stone column. The foundation steel plates have 220 mm diameter and 5 mm 

thickness.  These plates contain 1, 2, 3 and 4 holes, respectively. The spacing between all 

holes equals twice the stone column diameter (D), center to center. 

The stone column capacity is taken as the load corresponding to a settlement equals 

to 50% of the diameter of stone column. The results illustrated that the group efficiency 

decreases with increasing the number of stone columns, also the stone columns with L/D of 

(8) provided higher efficiency than those with L/D of (6).  
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  بحث مختبري عن كفاءة نموذج من مجاميع األعمدة الحجرية

  الخالصة
تعرف كفاءة المجموعة من األعمدة الحجرية كما هو الحال في الركائز بأنها النسبة بـين قابليـة تحمـل               

  . المجموعة و مجموع قابليات تحمل األعمدة الحجرية المنفردة في المجموعة
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نموذج مختبري من األعمدة الحجرية المشيدة فـي تـرب          ) 24(لمجموعة ل   في هذا البحث تم اعتبار كفاءة ا      
و قد أجريت الفحـوص علـى       . تتألف هذه المجاميع من عمودين و ثالثة و أربعة على التوالي          . طينية رخوة 

و تم تصنيع نموذج مختبـري يحتـوي        ). 8(و  ) 6(مقدارها  ) L/D(أعمدة حجرية ذات نسبة طول إلى قطر        
العمود و كذلك الحمل المنتقـل مباشـرة إلـى          -قوة لقياس الحمل المسلط على منظومة التربة      على مقياسين لل  
ملـم و  ) 5(ملم و سـمك   ) 220(األلواح الحديدية المستعملة لألسس كانت دائرية ذات قطر         . العمود الحجري 

 فتحتين تـساوي  تحتوي على فتحة واحدة أو فتحتين أو ثالث أو أربع فتحات دائرية بحيث أن المسافة بين كل               
  .ضعف قطر الفتحة مقاسة من مركزي الفتحتين

مـن قطـر    %) 50(و تم اعتبار قابلية تحمل العمود الحجري بأنها الحمل الذي يسبب هبوطا يمثل             
كمـا بينـت   . و قد بينت النتائج أن كفاءة المجموعة تتناقص مع زيادة عدد األعمدة الحجرية         . العمود الحجري 

أعطى كفاءة أعلـى مـن   ) 8(مساوية إلى ) L/D(مال حجر مكسر في األعمدة و بنسبة        النتائج أيضا أن استع   
 ).6(مساوية إلى ) L/D(األعمدة ذات 
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